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MYÖNTÄMISVALTUUDEN JAKO ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSILLE KÄYTETTÄVÄKSI MOMENTIN 32.30.42 MUKAISIIN AVUSTUKSIIN

Momentin 32.30.42 vuoden 2021 talousarvion mukainen myöntämisvaltuus
Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 32.30.42 on käytettävissä 8 000 000
euron myöntämisvaltuus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain (9/2014) mukaisiin avustuksiin. Momentin selvitysosan mukaan myöntämisvaltuudesta 3 000 000 käytetään käynnistetyn alueellisen pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin yritysten kehittämisavustuksiin sekä 5 000 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumiseen.
Esitys valtuuden jaoksi
Tällä päätöksellä esitetään jaettavaksi ELY-keskuksille momentin 32.30.42 talousarvion mukaisesta valtuudesta 3 800 000 euroa, josta 3 000 000 euroa pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelman mukaista valtuutta ja 800 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varautumiseen liittyvää valtuutta.
Päätöksellä esitetään jaettavaksi pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelmaan osoitetusta 3 000 000 euron valtuudesta 1 700 000 euroa Hämeen ELY-keskukselle ja
1 300 000 euroa Keski-Suomen ELY-keskukselle käytettäväksi ohjelman mukaisiin
yritysten kehittämisavustuksiin eli erityisesti kansainvälistymistä vasta suunnittelevien ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen. Ohjelman tavoitteena on erityisesti uusien kansainvälistymällä kasvua hakevien yritysten määrän lisääminen. Valtuus esitetään jaettavaksi kokonaan Etelä- ja Länsi-Suomen alueille eli Hämeen ja Keski-Suomen ELYkeskuksille, koska ko. alueilla käytettävissä olevien rakennerahastovarojen määrä on
vähäinen suhteessa kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavien pk-yritysten
määrään. Ohjelmaa on tarkoitus kuitenkin soveltaa myös Itä- ja Pohjois-Suomessa rakennerahasto-ohjelman varoilla.
Lisäksi päätöksellä esitetään jaettavaksi äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varatusta
valtuudesta Hämeen ELY-keskukselle 100 000 euroa käytettäväksi Lahden rakennemuutostilanteen hoitoon, 400 000 euroa Keski-Suomen ELY-keskukselle käytettäväksi Naantalin rakennemuutoksen hoitoon ja 300 000 euroa Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle käytettäväksi Kemi-Tornion rakennemuutostilanteen hoitoon liittyviin avustuksiin. Avustuksia suunnataan erityisesti uusia korvaavia työpaikkoja em.
alueilla luoviin pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisin.
Valtuudesta jää jakamatta 4 200 000 euroa äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varattua valtuutta.
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Päätöksenteko lain (9/2014) mukaisten avustusten osalta on keskitetty neljälle ELYkeskukselle eli Hämeen ELY-keskukselle (Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten toimialueet), Keski-Suomen ELY-keskukselle (Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
ELY-keskusten toimialueet), Etelä-Savon ELY-keskukselle, (Pohjois-Savon, EteläSavon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueet) sekä Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskukselle (Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten toimialueet).
Perustelut valtuuden jaolle
Pk-yritysten kasvun kiihdyttämisohjelmaan osoitetun valtuuden jakoesitys perustuu
ELY-keskuksissa jo käsittelyssä oleviin ko. ohjelman mukaisiin hankkeisiin sekä ohjelmasta rahoitettavien potentiaalisten yritysten määrään alueella.
Äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varatun valtuuden jakoesitys perustuu työ- ja
elinkeinoministeriön arvioon kohdennettavasta valtuudesta Lahden, Kemi-Tornion ja
Naantalin alueiden rakennemuutostilanteiden hoitamiseksi. Hämeen, Lapin ja Varsinais-Suomen alueiden toimijat ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle esityksensä edellä todettujen äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamisesta. TEM on arvioinut alueiden tilanteen työllisyyden edistämisen ministeriryhmän vahvistamien
äkillisen rakennemuutoksen kriteerien pohjalta ja vastauskirjeissään em. alueille todennut, että näille alueille olisi kohdennettavissa tällä päätöksellä esitettävät valtuudet rakennemuutostilanteiden hoitamiseksi.

