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Hämeen ELY-keskuksen
rahoituskatsaus 1-6 2018
ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin alkuvuoden
aikana lähes 52 miljoonaa euroa
Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan, maaseudun ja
ympäristön kehittämistä rahoitettiin alkuvuoden 2018 aikana yhteensä lähes 52 miljoonalla
eurolla. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin
ympäristön tilan paranemista.
RAHOITUSPÄÄTÖKSET €

1-6 2017

1-6 2018

44 417 000

34 159 000

YRITYSTEN KEHITTÄMINEN

1 468 122

3 274 804

HANKERAHOITUS ESR

3 011 674

1 990 898

MAATILOJEN KEHITTÄMINEN

6 292 035

8 958 069

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

4 017 989

2 162 558

822 200

1 440 720

60 029 020

51 986 049

RAHOITUS TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN

YMPÄRISTÖ
YHTEENSÄ

TAULUKKO. Hämeen ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin tammi-kesäkuussa vuosina 2017 ja 2018

Yrityksiä on tuettu monista eri rahoituslähteistä yhteensä 18,3 miljoonalla
eurolla
Yritysten toimintaedellytyksiä edistetään useilla eri rahoitusmuodoilla. Työllisyyden edistämisen
määrärahoista starttirahaa aloittavalle yrittäjälle on ollut alkuvuoden aikana käytettävissä 1,82 miljoonaa
euroa ja palkkatukea yksityiselle sektorille 12,29 miljoonaa euroa. Yritysten kanssa yhteistyössä
toteutettavia yhteishankinta- ja rekrytointikoulutuksia on rahoitettu alkuvuoden aikana noin 400 000
eurolla. Yritysten kehittämisrahoitusta (yrityksen kehittämispalvelut, yritysten toimintaympäristöavustus,
yrityksen kehittämispalvelut) myönnettiin alkuvuoden aikana kaikkiaan noin 3,27 miljoonaa euroa,
maaseudun yritysrahoitusta noin 259 000 euroa ja LEADER-ryhmien yritystukia noin 248 000 euroa.
Kaikkiaan yrityksiin kohdistui ELY-keskuksen rahoituksesta eri tavoin noin 18,3 miljoonaa euroa.

Työllisyysmäärärahoilla edistettiin työllisyyttä
Työllisyyden hoitoon, yrittäjyyden edistämiseen ja osaamiseen osoitettuja määrärahoja oli
käytettävissä 34,16 miljoonaa euroa. Suurimmat erät olivat palkkatuki yksityiselle sektorille (12,29

miljoonaa euroa) ja ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta (lähes 9,35 miljoonaa euroa). .
Keskimäärin kuukauden lopussa työvoimakoulutuksessa on alkuvuoden 2018 aikana ollut lähes 1 000
henkilöä. Heistä 47 prosenttia oli kotoutumiskoulutuksessa olevia.
TE-palveluissa aloitti alkuvuoden aikana kaikkiaan lähes 12 800 henkilöä. Näitä palveluita ovat
esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Eniten henkilöitä aloitti
työ- ja koulutuskokeilussa (3 410), kuntouttavassa työtoiminnassa (3 145) ja työllistettynä (2 266). TEpalveluiden piirissä oli kuukauden lopussa keskimäärin lähes 8 600 henkilöä. Eniten henkilöitä oli
omaehtoisen opiskelun, kuntouttavan työtoiminnan, valtiolle, kuntiin ja yksityiselle sektorille
työllistämisen ja työvoimakoulutuksen piirissä.
Starttirahoilla tai työttömyysetuudella yritystoiminnan aloitti alkuvuoden aikana lähes 300 henkilöä.
Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli alkuvuoden 2018 aikana keskimäärin kuukaudessa 19 669
työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 877 vähemmän (-13 %) kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.
Työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä kuukaudessa keskimäärin 56 prosenttia.
TE-toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisvuodesta. Uusia avoimia
työpaikkoja ilmoitettiin alkuvuoden aikana TE-toimistoon lähes 22 800. Työpaikkoja täytettiin
kuukaudessa keskimäärin lähes 1 600. Täyttyneistä työpaikoista 82 prosenttia täytettiin TE-toimiston
hakijalla.

Yritysrahoituksella tukea pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen
edistämiseen
Yritysten kehittämiseen (yrityksen kehittämispalvelut, yrityksen kehittämisavustus, yritysten
toimintaympäristön avustus) myönnettiin alkuvuoden aikana kaikkiaan 3,27 miljoonaa euroa. Tästä 34
prosenttia (1,13 miljoonaa euroa) tuli Kanta-Hämeeseen ja 66 prosenttia (2,15 miljoonaa euroa) PäijätHämeeseen.
Tukimuodoittain katsottuna yritysten kehittämisavustusta myönnettiin Kanta-Hämeessä 806 976 euroa
ja Päijät-Hämeessä 961 780 euroa. Kehittämisavustusta saaneita yrityksiä oli kaikkiaan 40, joista 18
Kanta-Hämeessä ja 22 Päijät-Hämeessä. Suurimman avustuksen Kanta-Hämeessä sai riihimäkeläinen
Prolaser Oy Ltd. Yritys investoi suuritehoiseen kuitulaserleikkauskoneeseen, jonka avulla parannetaan
yrityksen kilpailukykyä etenkin jaloterästen ja alumiinien laserleikkauksessa. Päijät-Hämeessä
suurimman kehittämisavustuksen, lähes 110 000 euroa, sai hollolalainen TK-Työkalutiimi Oy
kokonaisvaltaiseen palvelujen laajentamiseen ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Yritys investoi
uusiin koneisiin sekä raaka-aineiden ja tuotteiden käsittelyjärjestelmiin ja parantaa näin kilpailukykyään
Yritysten toimintaympäristöavustusta myönnettin Hämeessä yhteensä 1,26 miljoonaa euroa. Tästä 215
900 euroa (17 %) tuli Kanta-Hämeeseen ja 1 041 430 euroa (83 %) Päijät-Hämeeseen. Hankkeita
rahoitettiin yhteensä viisi, joista yksi Kanta-Hämeessä ja neljä Päijät-Hämeessä. Kanta-Hämeessä
rahoitettiin Linnan Kehitys Oy:n Moreeni-Rastikangas yritysten synenergiaverkko - "Moras synenergy"
noin 216 000 eurolla. Päijät-Hämeessä suurimmat hankkeet olivat Lahden ammattikorkeakoulun LAMK
StartUp Accelerator (LSA)-hanke, jossa rakennetaan alueen työ- ja elinkeinoelämää palveleva
yrityskiihdyttämö. Lahden seudun kehitys LADEC Oy sai 260 000 Lahden seudun meriklusterin
kehittämiseen.
Lisäksi Hämeessä myönnettiin 248 718 euroa yritysten kehittämispalveluihin eli analyysi-, konsultointija koulutuspalveluihin. Tästä 102 498 euroa (41 %) myönnettiin Kanta-Hämeeseen ja 146 220 euroa
(59 %) Päijät-Hämeeseen.
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Kaikki yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta
Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Euroopan sosiaalirahastosta rahoitusta ammatillisten oppilaitosten opetusja ohjaustoimintojen kehittämiseen
Hämeessä myönnettiin alkuvuoden aikana yhteensä lähes kaksi miljoonaa euroa Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoituksesta 65 prosenttia (1 287 001 euroa) tuli KantaHämeeseen ja 35 prosenttia (703 897 euroa) Päijät-Hämeeseen. Rahoitettuja ESR-hankkeita oli
yhteensä seitsemän, joista kolme Kanta-Hämeessä ja neljä Päijät-Hämeessä.
Euroopan sosiaalirahaston hankkeilla tuettiin useita ammatillisia oppilaitoksia opetus- ja
ohjaustoimintojen kehittämisessä. Kanta-Hämeessä suurimman ESR-rahoituksen sai Kiipulasäätiö
yhdessä neljän osatoteuttajan kanssa Työuralle -hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää mukana
olevien oppilaitosten uraohjausjärjestelmiä sekä tiivistää yhteistyötä yritysten kanssa. Toiminnalla
vastataan ammatillisen koulutuksen reformiin. Päijät-Hämeessä suurin käynnistynyt hanke on
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän ja kuuden osatoteuttajan KETTU -ketterä uraohjaus osaksi
ammatillista koulutusta -hanke. Tavoitteena on antaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetusja ohjaushenkilöstölle parempia valmiuksia opiskelijoiden uraohjaukseen.
Kaikki rahoitetut ESR-hankkeet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen
osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne ja heikot kasvukaudet
vaikuttaneet investointihalukkuuteen
Nuoren viljelijän aloittamisavustusten määrät ovat kasvussa. Näin ollaan palaamassa
sukupolvenvaihdoksissa muutaman vuoden notkahduksen jälkeen kasvu-uralle. Osittain vuoden 2018
kasvuun vaikuttaa myös vuoden lopulla tapahtuva luopumistukijärjestelmän muutos.
Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne ja heikot kasvukaudet ovat vaikuttaneet maatalouden
investointihalukkuuteen Hämeen ELY-keskuksen alueella. Erityisesti isoihin lypsykarja- ja
kotieläininvestointeihin on haettu alkuvuonna tukea laimeasti. Kun edellä mainittujen investointien
keskimääräinen tuki yhtä hanketta kohti on huomattavasti keskimääräistä suurempi, tämä vaikuttaa
merkittävästi myönnettyjen avustusten ja lainojen euromääriin.
Perinteisesti tukea on myönnetty Hämeen ELY-keskuksen alueella kappalemääräisesti eniten
kuivaamoiden ja erilaisten varastorakennusten rakentamiseen sekä salaojittamiseen. Näiden tukien
kysynnässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Lisääntyvää kiinnostusta on ollut myös
aurinkoenergian tuottamiseen liittyviin investointeihin sekä puutarhatiloilla kasvutunneleihin.

Maaseutuohjelmasta rahoitettiin vähän uusia kehittämishankkeita
Maaseudun kehittämisen rahoitus kokonaisuutena väheni verrattuna edellisen vuoden alkupuoliskoon.
Hakemusmäärät ovat kuitenkin olleet hyvällä tasolla ja myönnettävä rahoitus tulee painottumaan
loppuvuoteen. Merkittävä määrä uusia hanke- ja yritystukien rahoituspäätöksiä tehdään loppuvuodesta
ja uusia hakuja järjestetään syksyn aikana.
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Kehittämishankkeiden haku jatkui vilkkaana. Uusia yritysryhmähankkeita valittiin rahoitettavaksi neljä
kappaletta, mm. puualan ja matkailun kehittämiseen. Uusia avauksia hanketoiminnassa olivat mm.
luonnontuotealan ja digiosaamisen kehittämishankkeet. Leader -ryhmien toiminta jatkui hyvällä tasolla
ja uusia hankkeita rahoitettiin odotusten mukaisesti.

Ympäristön tilan paranemista edistettiin rahoituksella
Ympäristöhankkeisiin käytettiin alkuvuoden aikana noin 450 000 euroa. Kanta-Hämeeseen
rahoituksesta kohdistui 360 000 euroa (80 %) ja Päijät-Hämeeseen 90 000 euroa (20 %).
Ympäristörahoituksella avustettiin mm. Kanta- ja Päijät-Hämeen vesistö- ja valuma-aluekunnostusten
suunnittelua ja toteutumista yhteensä 281 000 eurolla, josta suuri osa (233 000 euroa) kohdistui KantaHämeeseen. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa avustettiin kaikkiaan 78 000 eurolla. Vesija kalataloushankkeita tuettiin 91 000 eurolla. Myös tästä suurin osa (88 000 euroa) tuli KantaHämeeseen.
METSO-ohjelman rahoitukseen käytettiin alkuvuoden aikana yhteensä 960 720 euroa. 65 prosenttia
rahasta (619 720 euroa) käytettiin Kanta-Hämeessä ja 35 prosenttia (341 000 euroa) Päijät-Hämeessä.
Rahalla
maksettiin
korvauksia
yksityisten
luonnonsuojelualueiden
perustamisesta
ja
luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden kauppahintoja. Rahoituksen avulla uusia
luonnonsuojelualueita syntyi Kanta-Hämeeseen noin 115 hehtaaria ja Päijät-Hämeeseen noin 122
hehtaaria.
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaan harkinnanvaraista avustusta
rakennusperinnön hoitoon voivat ELY-keskuksesta hakea yksityiset omistajat ja rakennusperinnön
hoitoa edistävät yhteisöt. Hämeen ELY-keskus suuntasi vuoden 2018 avustusta ensisijaisesti yksityisille
omistajille. Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin,
joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Hakemuksia tuli Kanta-Hämeen
alueelta viisi (5) ja Päijät-Hämeestä kymmenen (10). Hämeen ELY-keskus asetti rakennusperinnön
hoitoavustushakemuksia käsitellessään etusijalle kohteet, joiden korjaussuunnitelma on selkeästi
avustuksen tavoitteita tukeva. Määrärahojen vähäisyyden vuoksi avustukset keskitettiin muutamaan
kohteeseen, jotta tuen vaikuttavuus säilyisi. Kanta-Hämeessä avustuksia jaettiin kahdelle hakijalle,
yhteensä 9 400 euroa ja Päijät-Hämeessä neljälle hakijalle, yhteensä 20 600 euroa. Avustussummat
vaihtelivat 3 000 eurosta 8 000 euroon.

Lisätietoja:
Hämeen ELY-keskus:
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Rahoitus työllisyyden edistämiseen: Yksikön päällikkö Kari Sartamo, puh. 0295 025 098
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245
Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
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Liitteet:
Yritysten kehittämisavustukset tammi-kesäkuu 2018 (pdf)
Rahoitetut ESR-hankkeet tammi-kesäkuu 2018 (pdf)
Yritystukipäätökset_ELY_Leader_Kanta-Häme tammi-kesäkuu 2018 (pdf)
Yritystukipäätökset_ELY_Leader_Päijät-Häme tammi-kesäkuu 2018 (pdf)
www.ely-keskus.fi/hame -> alueen tila ja näkymät -> talous- ja elinkeinoelämä -> rahoituskatsaukset ->
rahoituskatsaus tammi-kesäkuu 2018 taulukot
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