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ELY- keskuksen yrityspalvelut lyhyesti

Yritys-Suomipuhelinpalvelu
neuvoo yrityksen
perustamiseen liittyvissä
kysymyksissä sekä
liiketoiminnan kehittämiseen, rahoittamiseen ja
työnantajuuteen liitty-vissä
asioissa ja ohjaa tarvittaessa
eteenpäin.

KESELY, Jaakko Ryymin

Yritysten
kehittämispalvelut
tarjoavat yrityksille
räätälöityjä analyysi-,
konsultointi- ja
koulutuspalveluita.

Pk- yritysten
kehittämisrahoitus
tukee
kehittämistoimenpiteitä
kaikissa yrityksen elinkaaren
vaiheissa: kun yritys aloittaa
toimintansa, panostaa
uudistumiseen,
pyrkii kasvamaan tai
kansainvälistymään.

Henkilöstön
osaamisen
kehittämispalvelut
ovat yrityksen elinkaaren
eri vaiheisiin
– rekrytoinnin tueksi,
osaamistarpeiden muutoksiin
tai irtisanottujen uudelleen
työllistymiseen –
yhteistyössä TE-toimiston
kanssa räätälöityjä
koulutuspalveluita.
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Rahoitusta kehittämiseen…
Yritysrahoitus 2014- 2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020- rakennerahasto-ohjelma
(EAKR) ja kansallinen rahoitus

Kehittämispalvelut
-analyysi, konsultointi
(max. 15 pv), koulutus

Yrityksen
kehittämisavustus
-investointiin
-kehittämiseen; kv,
T&K

Pk- yritykset

Toimintaympäristön
kehittämisavustus
-pk yrityksille
tarjottavan palvelun
kehittämiseen

Maaseutuohjelma

Perustamistuki
Investoinnin
toteutettavuustutkimus
Investointituki

Mikro- ja pienyritykset
Annex I pk- yritykset
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Rahoittavat ELY- keskukset

• Etelä-Suomi, Hämeen
ELY- keskus
Länsi-Suomi, KeskiSuomen ELY- keskus
Itä-Suomi, Etelä-Savon
ELY- keskus
Pohjois-Suomi, PohjoisPohjanmaan ELY- keskus

•
•
•
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EAKR- rahoitus lyhyesti






Välineet: investointi- ja kehittämistuki pk- yrityksille
Milloin: Kehittämisavustus on harkinnanvaraista avustusta, jota suunnataan
hankkeisiin joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:
1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;
4) tuottavuuteen; taikka
5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.
Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin kohdistetaan 25 % EAKR- rahoituksesta
Mihin rahoitusta voi hakea:
– hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin kun sitä ei toteutettaisi ilman
myönnettävää avustusta tai
– jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen
toteuttamiseen kuten aikatauluun, korkeampaan laatuun tai laajuuteen

KESELY, Jaakko Ryymin
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Kehittämisavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Avustus on harkinnanvaraista rahoitusta jota voidaan
myöntää yrityksen hankkeenomaiseen kehittämiseen
silloin kun sitä ei toteutettaisi ilman myönnettävää
avustusta tai jossa avustuksella arvioidaan olevan
merkittävä vaikutus toteuttamiseen:
1. nopeammassa aikataulussa;
2. korkeatasoisempana; tai
3. laajempana
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Rahoituksen tavoitteita
Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan
merkittävä vaikutus yrityksen:
1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;
2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;
3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;
4) tuottavuuteen; taikka
5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.
 Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin 25 % EAKRrahoituksesta

7

Kehittämisavustus, hankkeen kustannusrakenne
Palkat
Ostopalvelut
Matkat
Prosenttimääräiset
kustannukset

EI hyväksyttäviä

• Kohtuulliset palkkakulut ilman työnantajamaksuja
• Uuden avainhenkilön palkkaus
• Olemassa olevan henkilöstön työaika erityisin perustein työajanseurannan
perusteella, pääsääntöisesti aloittaville ja nuorille (alle 5v.) yrityksillä

• Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut
• Esim. konsulttityö, testauspalvelut ym.

• Erikseen vain ulkomaan matkat ja niihin liittyvät kotimaan osuudet
• Raportoidaan toteuman mukaisesti

• 15 % hyväksytyistä palkkakustannuksista sisältäen:
• Työnantajamaksut ja työterveysmenot;
• rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot;
• yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot sekä kirjanpito-,
tilintarkastus- ja toimistomenot.

• Avustuskelpoisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset ja muut niihin
rinnastettavat palkan lisät tai muut varsinaisen palkan lisäksi maksettavat
maksut.
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Investointihankkeen rakenne
Rakentaminen
Koneet ja
laitteet
Aineettomat
oikeudet

Tukitaso
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Ryymin Jaakko

• Yrityksen omaan käyttöön tulevien kiinteistöjen
rakentamiskustannukset

• Uusi teknologia

• Lisenssit, ohjelmistot, patentit ja tuotantooikeudet

• 10 – 35 % tukialueesta riippuen

Yritysrahoitus 2014 - 2020 (EAKR)
Enimmäistukitasot investoinneissa (kehittämisavustus) 1.1.2017 
TUKIALUE

Päiv. 3.1.2017

Keskisuuri

Pieni

Mikro

Suuryritys **)

<250 hlöä JA
LIVA < 50 milj.€ TAI
TASE < 43 milj.€

<50 hlöä JA
LIVA < 10 milj.€ TAI
TASE < 10 milj.€

<10 hlöä JA
LIVA < 2 milj.€ TAI
TASE < 2 milj.€

15 %

25 %

35 %

35 %

10 %

20 %

30 %

30 %

0%

10 %

20 %

20 %

I- tukialue
Itä- ja Pohjois-Suomi
Länsi-Suomi;
Kokkola, Kaustisen sk

II- tukialue
Länsi-Suomi:
Salon sk, Somero
Saarijärven-Viitasaaren seutu
ja Konnevesi *)

III- tukialue
Muu Länsi- ja Etelä-Suomi

*) Voimaantulo 1.1.2017 (Vna 1217/2016).
**) Tukea suuryritykselle voidaan myöntää vain erityistapauksissa.
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Yritysrahoitus 2014 – 2020 (EAKR)
Kehittämisen enimmäistukitasot
Keskisuuri

Pieni

Mikro

Suuryritys *)

<250 hlöä ja
LIVA < 50 milj.€
tai
TASE < 43 milj.€

<50 hlöä ja
LIVA < 10 milj.€
tai
TASE < 10 milj.€

<10 hlöä ja
LIVA < 2 milj.€
tai
TASE < 2 milj.€

Kehittäminen
(de minimis **)

0%

50 %

50 %

50 %

Kehittäminen
(ryhmäpoikkeus***)

0%

50 %

50 %

50 %

KAIKKI TUKIALUEET

*) Suuryritykselle ei voida myöntää tukea kehittämiseen
**) De minimis- tuen asetus 1.7.2014 lukien käyttöön, deminimis katto 200 000 euroa / 3 v.
•tuen enimmäismäärää seurataan ”yhden yrityksen” tasolla.
•Lähtökohta on, että jos yritys on esimerkiksi enemmistöomistuksen tai muunlaisen määräysvallan
kautta sidossuhteessa yhteen tai useampaan yritykseen samassa jäsenvaltiossa, tarkastellaan
kyseistä yrityskokonaisuutta de minimis– tukikumulaation kannalta yhtenä yrityksenä.
***) Ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) 18 Art. mukaan ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin
ja 28 Art. mukaan pk- yritysten innovaatiotoimintaan.

11

KESELY, Jaakko Ryymin

VNA valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi, muutokset lokakuu 2020
• Asetus ja muutokset koskevat ELY-keskusten myöntämiä yrityksen kehittämisavustuksia
Muutokset
• Kehittämisavustus voidaan myöntää ns. väliaikaisena valtiontukena, jonka
enimmäismäärä on 800 000 euroa
• Aiemmin kehittämisavustus on voitu myöntää de minimis –tukena tai ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaisena tukena ja nyt näiden kahden valtiontukipuitteen rinnalle on kolmanneksi vaihtoehdoksi
tullut ns. 800 000 euron tuki
• Muutos mahdollistaa siis avustuksen myöntämisen ns. 800 000 euron tukena esim. siinä
tapauksessa, että yrityksen de minimis –kiintiö on täynnä

• Avustuksen myöntäminen vaikeuksissa oleville pienille yrityksille
• Pienet yritykset on määritelty yritystukilaissa, jossa viittaus komission suositukseen  yrityskoon
määrittelyyn ei ole tullut muutoksia
• Vaikeuksissa olo ja muut avustuksen myöntämisen edellytykset selvitetään avustushakemuksen
käsittelyn yhteydessä
• Asetusmuutoksella ei ole muutettu avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja mahdollisesta
vaikeuksissa olosta huolimatta yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan

• Asetusmuutos on väliaikainen ja voimassa 31.12.2020 asti
• Avustuspäätökset tulee siis tehdä viimeistään 31.12.2020, mutta myönnetyn avustuksen
maksaminen voi tapahtua / jatkua vuoden 2021 puolella

Mikä ei ole muuttunut
• Ei ole kyse uudesta tukimuodosta eikä yleistuesta, vaan muutokset koskevat yrityksen
kehittämisavustusta
• Ei ole muutettu kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksiä, hyväksyttäviä
kustannuksia eikä tuettavia toimenpiteitä, eikä myöskään toimialarajauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi

3.12.2020
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Länsi-Suomi, uudelleenbudjetointi 10/2020
5 000 000

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000
0

ESR
ELY Y&L
EAKR-yritystuet
Kans. yritystuet

VarsinaisSuomi

EteläPohjanmaa

Keski-Suomi *

214 000

499 000

94 000

2 575 000
1 621 000

1 412 000
906 000

4 513 000
2 514 000
ESR

josta
erityisesti
Jämsän seutu

1 857 000
1 000 000

ELY Y&L

josta muu
Keski-Suomi

Pirkanmaa *

Pohjanmaa

Satakunta

KeskiPohjanmaa

94 000

248 000

170 000

38 000

464 000

2 656 000
1 514 000

2 416 000
2 629 000

991 000
682 000

1 447 000
779 000

713 000

EAKR-yritystuet

Kans. yritystuet

Keski-Suomeen kohdistuva Jämsän äkillisen rakennemuutoksen lisä 2,9 milj.
euroa
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2007-2013

2014-2020

Ohjelmaperusteinen, nykyinen ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä.
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Hanketasolla tarkasteltavia…
Taloudellinen
tulos ja
kannattavuus

Uuden
liiketoiminnan
näkymät
Kilpailutilanne

Nykyinen
liiketoiminta

Osaaminen

Rahoituksellinen
asema

Yrityksen
omistuspohja
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Säädöstenmukaisuus

Rahoituspäätökseen vaikuttavia
asioita

VAIKUTTAVUUS
!

3.12.2020

Mistä suuntaa kasvulle?
Kehittämiskartoitus
 16
Analyysi
Yrityksen omatoimiseen
kehittämistarpeiden
kartoitukseen
Maksuton

Yrityksen liiketoiminnan
nykytila-analyysi ja
kehittämissuunnitelman
teko yhdessä
ulkopuolisen asiantuntijan
kanssa 1-2 pv
Yrityksen osuus 220 € +
alv/pv tuettuna

Konsultointi
Priorisoidun kehittämissuunnitelman toteuttamiseen eri osa-alueista:
kasvu ja uudistuminen,
tuottavuus ja talous,
markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja
henkilöstö, innovaatioiden kaupallistaminen.
Max. 2-15 pv/3 vuoden
aikana, hinta yritykselle
tuettuna 300 € + alv/pv

Lisätietoa: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Koulutus
Pk-yritysten
avainhenkilöille; teemoina
kasvun johtaminen,
talouden ja tuottavuuden
johtaminen sekä
markkinoinnin ja
asiakkuuksien
johtaminen.
Yrityksen omavastuu 30
% koulutuksen
kustannuksista

Asiantuntijat Keski-Suomen ELY- keskuksessa
Yrityksen kehittämisavustus
Juho Wuorinen
rahoitusasiantuntija (yrityksen
kehittämisavustus), puh. +358 50 380 6808
Juha Tentke
rahoitusasiantuntija (yrityksen
kehittämisavustus), puh. +358 50 380 6798
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Kiitos!
Jukka Keinänen, rahoituspäällikkö
Rahoitusyksikkö
puh. 0295 024 587
e-mail: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
www.ely-keskus.fi/keski-suomi
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