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KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014–2020 ─ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN OHJELMAKEHYKSEN MUUTOS
Heinäkuun 2020 Eurooppa-neuvostossa sovittiin osana elpymisrahoituskokonaisuutta
50,6 miljardin euron REACT-EU-välineestä (”Recovery Assistance for Cohesion and
the Territories of Europe”), joka tuo lisärahoitusta käynnissä oleviin 2014-2020 ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmiin.
Valtioneuvosto päätti 25.2.2021 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman muuttamisesta REACT-EU-lisärahoituksen käyttöönottamiseksi.
Rakennerahasto-ohjelman lisärahoituksen EU-osuudeksi vuosille 2021 ja 2022 arvioitiin tuolloin 168,5 miljoonaa euroa.
Vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarviossa budjetoitiin myöntämisvaltuutta ennakoivasti 295,0 miljoonaa euroa REACT-EU-välineen toimenpiteisiin rakennerahastoohjelmassa. Budjetointi perustui vahvistettuun vuoden 2021 REACT-EU-välineen
osuuteen ja arvioon vuoden 2022 osuudesta. Myöntämisvaltuudet sisälsivät EU-osuutta
168,5 miljoonaa euroa ja valtion osuutta 126,5 miljoonaa euroa.
Komissio vahvisti päätöksellään 23.11.2021 C(2021) 8721 Suomen osuuden vuodelle
2022 aiemmin arvioitua suuremmaksi. Rakennerahasto-ohjelman EU-osuus REACTEU-toimenpiteisiin kasvoi aiemmin arvioidusta 1,7 miljoonaa euroa 170,2 miljoonaan
euroon. REACT-EU:n rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuudet, EU-osuus ja kansallinen valtion vastinrahoitus yhteensä laskien on tästä johtuen 297,9 miljoonaa euroa
vuosina 2021 ja 2022.
Vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaisi budjetoitavaksi myöntämisvaltuutta noin 2,9 miljoonaa euroa momentille 32.30.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin. REACT-EU:n täysimääräisellä budjetoinnilla mahdollistetaan ohjelmakehyksen
täysimääräinen hyödyntäminen. Ohjelmakauden 2014–2020 rahoitusta on mahdollista
käyttää vuoden 2023 loppuun asti.
Julkisen talouden suunnitelmassa 2022–2025 on otettu huomioon vuoden 2021 lisätalousarvion vaikutukset määrärahoihin. Lisätalousarvioehdotuksessa arvioitaisiin myöntämisvaltuuden lisäyksen vaikutukset tulevien vuosien määrärahantarpeisiin.
Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt kirjallisessa menettelyssä
21.2.2022 VN/7755/2019-TEM-16 REACT-EU:n vuoden 2022 rahoitusosuuden sisällyttämisen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan
edellyttäen, että asia käsitellään raha-asiainvaliokunnassa ennen ohjelmanmuutoksen
toimittamista komissioon. Ohjelmanmuutos on toimitettava komissioon maaliskuussa
johtuen komission käsittelyaikatauluista.
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REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu koronaelvytykseen suunnattavaksi. REACT-EUvälineen toimenpiteillä tuetaan pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamista
alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. Komission maakohtaisten suositusten mukaisesti varoja kohdennetaan ensisijaisesti pk-yritysten tukemiseen ja uusiutumiseen kriisistä selviytymiseksi, digitaaliseen ja vihreään siirtymään
sekä sitä tukevaan tutkimukseen ja innovointiin. REACT-EU-välineen toimeenpanoon
tarkoitetuista varoista päätettiin valtioneuvostossa 29.4.2021.

