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Kumppanuuksilla elinvoimaa 2021

Eteläsavolaisten yritysten kilpailukyky 
paranee, liikevaihto kasvaa  ja vienti 

lisääntyy.

Vastuullinen maatalous turvaa 
eläinten ja kasvien terveyden

Maaseudun kehittämisohjelma 
vahvistaa maaseudun 

elinvoimaisuutta

Ennakoiva ja laadukas kaavoitus 
edistää ihmisten 

kokonaishyvinvointia, valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja 

maakuntastrategia toteutuvat 

TE-palvelut, yhteistyöverkostot ja 
hanketoiminta parantavat työvoiman 
osaamista ja työllistymisvalmiuksia

TE-asiakaspalvelukeskus antaa 
asiantuntijaneuvontaa ja ohjausta 

sekä tukee sähköistä asiointia 

TE-palveluiden työnvälitys parantaa 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaantoa sekä  työnhakijoiden 

nopeaa työllistymistä 
Ennakoivalla ja tehokkaalla 
valvonnalla turvataan hyvä 

ympäristön tila ja edistetään yritysten 
kasvua ja ympäristökilpailukykyä

Luonnon monimuotoisuutta
turvataan yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa

Etelä-Savossa on maailman 
puhtaimmat vedet

Vesivarojen käyttö on kestävää 
muuttuvassa ilmastossa. 

Elinvoimaiset kalakannat ja kestävä 
kalastus vahvistavat lähiruoan 

käyttöä, ruokakulttuuria ja matkailua. 

Alueidenkehittämisen yhteistyö- ja 
hanketoiminta  toteuttavat 

maakuntastrategiaa Kuntien ja 
sidosryhmien 

palvelut

Yritysten 
palvelut

Työnhakijoiden 
palvelut

ESR ja EAKR ohjelma tuottaa 
parempaa työllisyyttä ja osallisuutta 

sekä edistää alueen elinkeinojen 
uudistumista ja vetovoimaa 

Maaseudun 
palvelut

Parasta laatua 
(osaaminen, 

työhyvinvointi ja 
kehittäminen)

Elvytyspaketit

Maa- ja vesi-
alueiden 

omistajien 
palvelut

Henkilöstö kokee tekevänsä hyvää 
työtä ja voi hyvin

Asiakkaat saavat asiantuntevaa ja 
luotettavaa palvelua

Ilmastonmuutos ja 
kiertotalous
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ELYn ja TE-toimiston palvelut yrityksille

 Rahoitus (EAKR, Maaseutuohjelma)
 Palkkatuki ja Starttiraha
 Osaamisen kehittäminen ja rekrytointi (Täsmä, Rekry, kotouttaminen, 

ESR-hankkeet)
 Työnvälitys
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Ohjelmakausien vaihdos

 Maaseutuohjelma: uusi kausi alkaa 2023, vuosina 2021 ja 2022 
siirtymäkausi, jolloin nykyinen ohjelma ja uutta rahoitusta siihen
 Rakennerahasto-ohjelmien nykykausi: React- rahoitus lisänä nykyisen 

kauden rahoitukseen, hankkeiden päätyttävä kesällä 2023
 Rakennerahasto-ohjelmien uusi kausi: vaihdoksen ajankohta 

epävarma, koska nykykauden varat ja React-rahat sidottava ensin 
(haut eivät olla päällekkäin nykyisessä ja uudessa ohjelmakaudessa). 
Uudella kaudella ns. reilun siirtymän rahasto (JTF), jonka käyttö on 
voimakkaasti etupainotteinen.



Elvytyspaketin idea
• Tarkoituksena tarkastella elpymiseen tarkoitettuja määrärahoja 

ja niillä käynnistettäviä toimenpiteitä yhteensovitettuna 
kokonaisuutena

• Elvytyspaketti sisältää seuraavia vuoden 2020 talousarvion ja 
LTAE IV:n määrärahoja:

• 32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 33,5 milj. euroa
• 32.30.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen 25,0 milj. euroa
• 32.30.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, 72,0 milj. euroa

ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin sekä 
• 32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut 

• Ajatuksena on saada elvytys- ja jälleenrakennustoimet liikkeelle 
nopeasti ja aluelähtöisesti

• REACT EU vuodesta 2021 alkaen – mm. varautuminen äkillisen 
rakennemuutoksen tilanteisiin
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Elpymisvälineen EU-rahoitus (2018 hinnat)
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EU:n elpymisväline (NGEU) € mrd. 
[MRK 2021-2027 
€ mrd.

Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)
672,5 (360 lainat, 312,5 
avustukset) -

ReactEU (koheesio-ohjelmat 2014-2020) 47,5 -

Horisontti Eurooppa (T&I-puiteohjelma) 5 75,9

InvestEU 5,6 2,8

Maaseudun kehittäminen (EAFRD) 7,5 77,9

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 
(JTF) 10 7,5

RescEU 1,9 1,1

YHTEENSÄ 750 165,2]

Elpymisväline 750 + MKR 1074 = 1824 € mrd. (+ ulkopuoliset välineet)
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Kaikki tuki ohjautuu olemassaolevien tai perustettavien ohjelmien kautta. 
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