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Lausunnonantajan lausunto
1. Palaute/kommentit luvusta 1
Ei kommentteja.
2. Palaute/kommentit luvusta 2
Pykälä kehittämisavustuksen myöntämisestä poikkeuksellisissa oloissa on kannatettava. Valtiolla on
oltava kyky varautua äkillisiin ja yllättäviin häiriötilanteisiin sekä valmius toimia nopeasti, joustavasti
ja pitkäjänteisesti pandemian kaltaisissa tilanteissa.

Valmistelu Suomen aluetukikartaksi 1.1.2022 alkaen on käynnissä. Etelä-Pohjanmaan liitto vetoaa,
että uuden aluetuki-kartan määrittelyssä huomioidaan paitsi aluetalouden tunnuslukujen mukainen
kehitystilanne, myös komission esiin nostama oikeudenmukaisen siirtymän alueiden nimeäminen
ennalta määrittelemättömiksi II-tukialueiksi. Energiaturvetuotannosta luopumisen työllisyys- ja
aluetalousvaikutukset iskevät maakunnista kaikkein voimakkaimmin Etelä-Pohjanmaalle.
Samanaikaisesti erityisesti maakunnan reuna-alueiden (Järviseutu, Kuusiokunnat, Suupohja)
aluetalouden tunnusluvut (bkt, väestökehitys, väestötiheys, tki jne.) ovat maan heikoimpien
joukossa. Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että II-tukialueeseen lisätään Etelä-Pohjanmaan haastavat
reuna-alueet Järviseutu, Kuusiokunnat ja Suupohja.

Yritysten ja muiden toimijoiden yhdenvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu edellyttävät, että yrityksen
kehittämisavustuksen ja toimintaympäristön kehittämisavustuksen myöntökriteerit ovat
mahdollisimman yhteneväisiä eri puolilla Suomea.
3. Palaute/kommentit luvusta 3
Lakiesitys ja lausunnolla olevat asetusehdotukset mahdollista-vat ELY-keskuksille päällekkäisen
tukimuodon, toimintaympäristön kehittämisavustuksen, TKI-hankkeissa suhteessa maakunnan
liittoihin. Kyseinen lainkohta laajentaa ELY-keskusten toimivaltaa maakuntaliiton toimivallan
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puolelle, mikä saattaa johtaa päällekkäisyyksiin. Mikäli kuitenkin nähdään, että joustonvaraa
tarvitaan monitoimijaisessa maailmassa, tulee huolehtia siitä, että vastaava joustonvara on
maakunnan liitto-ja koskevassa lainsäädännössä. Aluekehittämislainsäädäntöä (HE 47/2021) onkin
selkeytettävä niin, että maakunnan liitto voi myöntää tukea myös yksittäiselle yritykselle osana
laajempaa kehittämishanketta.
4. Palaute/kommentit luvusta 4
Ei kommentoitavaa.
Muuta palautetta asetusluonnoksesta
Etelä-Pohjanmaan liitto kiinnittää huomiota, että vielä voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista
yritysryhmätyyppisiä hankkeita muutoin kuin maaseuturahaston puolella. Tässä on selkeä
aukkopaikka yritysten yhteisille hankkeille alueilla, joilla maaseuturahaston varat eivät ole
käytettävissä. Yritystuki-lainsäädäntökokonaisuuden tulisi mahdollistaa yritys-ryhmätyyppiset
hankkeet.

Suuri osa yritysrahoituksesta on alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakokonaisuuden mukaista
rahoitusta. ELY-keskukset myöntävät mm. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaisia ja
oikeuden mukaisen siirtymän rahaston (JTF) mukaisia yritystukia. Kyse on mitä suurimmassa määrin
alueellisesta rahoituksesta ja näin muodoin yritysrahoituksen kohdentamisessa tulee huomioita
maakunnan kehittämisen painotukset maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian
mukaisesti.
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