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ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa
Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan ja ympäristön
kehittämistä rahoitettiin vuoden 2015 aikana yhteensä lähes 72 miljoonalla eurolla. Suurin osa
rahoituksesta suuntautui työllisyyden edistämiseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
oli hyvässä vauhdissa.
RAHOITUSPÄÄTÖKSET €

2014

2015

RAHOITUS TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN

44 463 000

38 622 500

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA (Tekes)

14 781 015

14 414 153

YRITYSRAHOITUS

6 878 760

6 093 970

HANKERAHOITUS ESR

4 417 605

4 190 364

MAATILOJEN KEHITTÄMINEN

22 634 616

5 843 619

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

452 303

0

YMPÄRISTÖ

4 248 217

2 648 650

YHTEENSÄ

97 875 516

71 813 256

KUVA 1. ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin vuonna 2015

Työllisyysvaroissa niukkuutta
Työllisyyden hoitoon, yrittäjyyden edistämiseen ja osaamiseen osoitettujen määrärahojen taso on
ollut laskussa koko maassa; Hämeessä oli vuonna 2015 käytettävissä rahoitusta noin 5,8 miljoonaa
euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnoissa painotettiin
palvelutyön, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä eri teollisuusalojen työtehtäviin tähtäävää koulutusta.
Kolmannen sektorin toimijoiden toteuttamia työllisyyspoliittisia hankkeita rahoitettiin lähes edellisen
vuoden tapaan erityisesti nuorten ja pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi.
Työllistymismäärärahoista reilu 11 miljoonaa euroa käytettiin työmarkkinatukea vähintään 300
työttömyyspäivältä saaneisiin.

Yritysten kehittämishalukkuus säilynyt hyvänä
Tekesin rahoitus Hämeessä
Tekes rahoitti vuonna 2015 yritysten tuotekehitysprojekteja Kanta-Hämeessä yhteensä 34 kappaletta.
Niihin myönnettiin rahoitusta yhteensä 4,69 miljoonaa euroa. Vastaavasti Päijät-Hämeessä Tekes
rahoitti 39 yrityshanketta, ja niihin myönnettiin rahoitusta yhteensä 8,08 miljoonaa euroa.
Mikro- ja pk-yritysten projekteja oli Kanta-Hämeessä rahoitetuista 25 kappaletta, 83 % tuesta kohdistui
niihin. Päijät-Hämeessä vastaavia projekteja oli 24 kappaletta, 54 % tuesta kohdentui ko. yrityksiin %.
Tutkimuslaitosten ja oppilaitosten tutkimushankkeita rahoitettiin Kanta-Hämeessä yhteensä kahdeksan
kappaletta 1,26 miljoonalla eurolla ja Päijät-Hämeessä kaksi kappaletta yhteensä 373 950 eurolla.
Kanta-Hämeessä rahoitusta kohdistui eniten metalli-, ict- ja tietoliikennealoille sekä cleantechiin.
Vastaavasti Päijät-Hämeessä kunnostautuivat metalliteollisuus, kone- ja laiterakennus sekä cleantech.
Kaiken kaikkiaan Tekes rahoitti vuonna 2015 tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja Kanta-Hämeessä 5,96
miljoonalla eurolla ja Päijät- Hämeessä 8,46 miljoonalla eurolla.
Tarkemmat tunnusluvut ja tiedot Tekesin rahoituksesta löytyvät sivulta www.tekes.fi/tekes/tuloksetja-vaikutukset.
ELY-keskuksen rahoitus Hämeessä
Yritysten kehittämishankkeisiin Hämeen ELY-keskus myönsi Hämeen maakuntiin rahoitusta noin
2,85 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kaksi kolmasosaa kohdistui pk-yritysten kansainvälistymisen ja
kasvun edistämiseen, mikä olikin määritelty rahoitusstrategian painopisteeksi. Loppuosa rahoituksesta
kohdistui uuden liiketoiminnan luomiseen, osaamisen vahvistamiseen ja tuottavuuden nostamiseen.
Nuorten alle 5 vuotta toimineiden yritysten osuus oli Kanta-Hämeessä merkittävä eli lähes puolet
rahoituksen saajista. Päijät-Hämeessä nuoria yrityksiä oli vain neljännes rahoituksen saajista.
Teollisuuden osuus myönnetystä kehittämisavustuksesta oli noin puolet, informaatio ja
viestintätoimialan ollessa toimialoista toiseksi suurin rahoituksen saaja.
Valmistavan teollisuuden ja palvelutoimialojen kehittämishakkeita käynnistettiin vuoden aikana
kiitettävän paljon, mutta kehittämishankkeiden keskimääräinen koko on edelleen melko pieni.
Etelä-Suomessa yritystukivarat ovat kohtuullisen niukkoja, joten rahoituksen painopisteiksi on määritelty
yrityksen toiminnan kehittäminen ja kansainvälistyminen. Yritysten kehittämisavustuksella rahoitettiin
vuoden aikana erityistukialueilla vain muutamia vientitoimintaa lisääviä investointeja. Tyypillinen
avustuksen saaja on kasvuhakuinen yritys, joka on kehittämässä tuotteitaan tai palveluja kansainvälisille
markkinoille.
Yritysten kehittämispalveluihin kohdennettiin rahoitusta Hämeessä puoli miljoonaa euroa 70 pkyrityksen kehittämiseen. Tällä rahoituksella tuetaan yritysten lyhytkestoisten konsultointipalvelujen,
kuten esim. liiketoiminnan nykytila-analyysien, kehittämissuunnitelmien ja liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien palvelujen hankintaan. Yritysjohdon ja avainhenkilöiden koulutuksiin osallistui 46 yritystä.
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EU:n rakennerahastovarojen käyttö vauhdittui
Rakennerahastokausi 2014 – 2020 käynnistyi rahoituksen osalta täydellä teholla vasta vuoden 2015
alussa. Käynnistyminen näkyy alueella mm. Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamien hankkeiden
hakuprosessien käynnistymisenä ja tavanomaista suurempana päätösmääränä vuoden 2015
aikana. Yritystukipäätöksiä voitiin tehdä jo vuoden 2014 puolella, mutta siltäkin osin toiminnan
käynnistymisen painopiste oli vuodessa 2015. Rahoituskehykset ovat Etelä-Suomen alueella aiempia
rahoituskausia pienempiä, joten jatkossa rahoituksen volyymi tulee tasaantumaan.
Vuonna 2015 Hämeen ELY-keskus myönsi rahoitusta vuosien 2014 ja 2015 rahoituskehysten pohjalta.
Kanta-Hämeen rahoituskohteena olivat erityisesti Hämeenlinnan alueella nuorten palveluja kehittävät
hankkeet ja Riihimäen seudulla koulutuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet, joille oli tyypillistä
ylimaakunnallisuus. Forssan seudulle ei tässä yhteydessä myönnetty alueellista rahoitusta, mutta
alueelle tuli valtakunnallista ESR-rahoitusta.
Rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.rakennerahastot.fi/web/etelasuomen-suuralue/rahoitetut-hankkeet.

Ensimmäiset maaseutuohjelman (2014–2020) rahoituspäätökset tehtiin syyskuussa
Maaseutuohjelman (2014–2020) investointi-, yritys- ja hanketukien haut avautuivat vaiheittain
alkuvuonna 2015. Ensimmäiset maaseutuohjelman rahoituspäätökset maatilojen investointitukiin
tehtiin syyskuussa. Maatalouden investointitukia ja nuoren viljelijän aloitustukia myönnettiin avustuksina
yhteensä 2,2 miljoonaa euroa ja korkotukilainoina 3,6 miljoonaa euroa.
Hanke- ja yritystukien osalta päätöksenteko alkoi ennakko-odotuksista huolimatta vasta 2016.
Hanketukien kahdessa ensimmäisessä valintajaksossa haettiin Hämeen ELY-keskukselta hanketukia
yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Yritystukia haettiin vuoden 2015 aikana yhteensä 2,23 miljoonaa euroa
noin 10 miljoonan euron kustannuksiin.
Yritystuissa ja maatalouden investointituissa kysyntä on ollut vuonna 2015 tavanomaista laimeampaa.
Vuonna 2016 kysynnän odotetaan kasvavan, koska maaseutuohjelman toimeenpano saadaan käyntiin
kaikilta osin. Erityisesti yritystuissa kysynnän odotetaan kasvavan lähivuosina, koska
maaseutuohjelman yritystuilla on mahdollisuus tukea investointeja laajalla alueella isoimpien
kaupunkien ruutukaava-alueita lukuun ottamatta.
Hanketukien haku käynnistyi vaiheittain vuoden 2015 aikana. Alueellisia hanketukihakemuksia tuli
vireille yhteensä 19 kappaletta, joihin haettiin rahoitusta noin 7,6 miljoonaa euroa. Alueiden välisiin
hankkeisiin, joissa Hämeen alue oli kohteena, haettiin 22 hankkeeseen yhteensä Hämeen
rahoitusosuutta 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden aikana tehtiin valinnat rahoitettaville hankkeille, mutta
lopullisia rahoituspäätöksiä ei voitu tietojärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi tehdä. Yhteensä
Hämeestä haettiin hanketukiin rahoitusta noin 10,5 miljoonaa euroa ja rahoitukseen valituille hankkeille
tullaan myöntämään rahoitusta arviolta 5,1 miljoonaa euroa.
LEADER-ryhmien hanke- ja yritystukien osalta ryhmät ovat tukihakujen avautuessa järjestäneet info- ja
aktivointitilaisuuksia alueillaan kertoen uuden kauden mahdollisuuksista. Ryhmiin on vuoden 2015
aikana tullut runsaasti yritys- ja hanketukihakemuksia, joiden käsittely ja valintamenettely on aloitettu.
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Ympäristöhankkeilla tuettiin ympäristön tilan parantumista
Ympäristöhankkeisiin käytettiin vuoden 2015 aikana noin 2,65 miljoonaa euroa.
Ympäristörahoituksella avustettiin mm. Kanta- ja Päijät-Hämeen vesistö- ja valuma-aluekunnostusten
suunnittelua ja toteutumista yhteensä 237 000 eurolla, haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa
yhteensä 110 000 eurolla, vesihuollon edistämistä yhteensä 480 000 eurolla ja pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmien laadintaa yhteensä 35 000 eurolla. Määrärahoja on lisäksi käytetty pilaantuneiden
alueiden kunnostukseen yhteensä 130 000 euroa. Osa ympäristörahoituksesta käytettiin myös METSOohjelman toteuttamiseen sekä rakennusperinnön säilymisen edistämiseen.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 171
Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
www.ely-keskus.fi/hame -> alueen tila ja näkymät -> talous- ja elinkeinoelämä -> rahoituskatsaukset ->
rahoituskatsaus 2015 taulukot
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