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2. TAUSTAA
ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus on harkinnanvaraista, julkisista varoista myönnettävää rahoitusta yritysten kehittämiseen. Rahoituksen hakeminen on määrämuotoista ja myönnetty avustus
maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan.
Yritysrahoitusstrategia ohjaa ELY-keskusten yritysrahoitusta Itä-Suomessa. Strategia täsmentää
ELY-keskuksen yritysrahoituksen periaatteita. Julkisella rahoitusstrategialla lisätään päätöksenteon
avoimuutta sekä turvataan asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Strategia on voimassa toistaiseksi.
ELY-keskus voi tarvittaessa tehdä täsmennyksiä yritysrahoitusstrategiaan sekä erityisistä syistä yksittäistapauksissa poiketa sen linjauksista.
Rahoitusstrategiaa käytetään yritysrahoitushakemuksen käsittelyn ja päätöksenteon tukena. Strategia kattaa lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) mukaisten päätösten lisäksi lain maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014) mukaiset, ELY -keskuksissa tehtävät, yritystukipäätökset Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon maakunnissa.

Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ohjaa aluekehitystä kussakin maakunnassa.
Maakuntaohjelmassa otetaan huomioon valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet sekä muut
kansalliset linjaukset. Maakuntaohjelmassa sovitetaan yhteen sekä maakunnassa toteutettavat kansalliset ohjelmat että EU:n rahoittamat ohjelmat. Osana yritysrahoitushakemuksen käsittelyprosessia
ELY-keskus varmistaa, että rahoituksen piiriin hyväksyttävät hankkeet ovat alueellisten painotusten
mukaisia, ja että EU-osarahoituksen piiriin hyväksyttävät hankkeet ovat EU-ohjelman mukaisia ja toteuttavat omalta osaltaan ohjelman tavoitteita.

3. RAHOITUKSEN TAVOITTEET
ELY-keskuksen yritysrahoituksella pyritään madaltamaan kynnystä uusien yritysten perustamiseksi,
kannustamaan yrityksiä kehittämään toimintaansa, hakemaan kasvua, kannattavuutta ja sitä kautta
luomaan hyvinvointia alueelle. ELY-keskus jakaa osan yritysten tuotekehitysriskistä, kannustaa yrityksiä uudistumaan, tukee yrityksiä uusien markkinoiden avaamisessa ja kansainvälistymisessä sekä korkean teknologian hankinnassa. Tavoitteena on, että alueen yrityksille syntyisi kehittämistyön
tuloksena uusia tuotteita ja palveluita, yritysten tuottavuus paranisi ja yritykset pystyisivät toimintatapoja kehittämällä löytämään uusia ansaintamalleja.
Rahoituksen painopiste on pk-yritysten kehittämishankkeissa. Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka täyttää komission antaman (2003/361/EY) pienen tai keskisuuren yrityksen määritelmän.
Rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämishankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville
markkinoille. Rahoitus kohdistetaan innovatiivista osaamista edustaviin ja/tai kasvupotentiaalia
omaaviin aloittaviin ja toimiviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus myös
aluetalouteen. Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään, että niissä on huomioitu ympäristö-, ja kaavoituslainsäädännön velvoitteet.
Hakemusten arvioinnissa huomiota kiinnitetään mm. seuraaviin kohtiin:







hankkeen yhteys yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan
hankkeen vaikutukset yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen
ja liiketoimintaosaamiseen
yrityksen markkina-alue ja kilpailutilanne
yrityksen taloudellinen asema
hankkeen toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja asiantuntijatahojen osaaminen
hankkeen kokonaisrahoituksen tilanne
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4. RAHOITETTAVA KEHITTÄMINEN
Rahoitusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, jotka on esitetty yksityiskohtaisessa hankesuunnitelmassa. Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden
valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Rahoitusta
voidaan myöntää ulkopuolisiin asiantuntijakustannuksiin, yrityksen henkilökunnan kehittämistyöhön
osallistumisesta aiheutuviin palkka- ja matkakustannuksiin sekä kehittämistyöhön olennaisesti liittyviin raaka-ainemenoihin. Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää kansainvälisille messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.
Investoinnilla tarkoitetaan aineellista ja aineetonta investointia. Aineellisia investointeja ovat maaalueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankkiminen. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa.
Maaseutualueilla voidaan yritystoiminnan aloittamiseen perustamisvaiheessa olevalle uudelle yritykselle tai liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle myöntää yrityksen perustamistukea. Lisäksi perustamistukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan aloittamista ja kehittämistä edistäviin
kokeiluihin. Kokeilulla tarkoitetaan yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, uusien tuotteiden ja
palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä.
Yritysrahoitusstrategiassa yrityksessä tapahtuvista, rahoituksen kohteena olevista toimenpiteistä
käytetään yleistermiä ”yrityksen kehittämishanke”.

5. YRITYKSEN KEHITTÄMISHANKKEEN MERKITTÄVYYS JA VAIKUTTAVUUS
Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeeseen, kun yritys aloittaa toimintansa, laajentaa tai kehittää sitä.
Kehittämishankkeen tulee olla merkittävä suhteessa yrityksen toiminnan volyymiin. Lisäksi sen toteutuksella tulee olla merkittävä vaikutus yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.
Rahoitusta voidaan myöntää kehittämishankkeeseen silloin, kun katsotaan, että rahoituksen myötävaikutuksella yrityksen kehittämishanke toteutetaan nopeammassa aikataulussa, korkeatasoisempana, laajempana tai hanketta ei toteutettaisi lainkaan ilman myönnettävää rahoitusta.
Positiiviset työllisyys- ja ympäristövaikutukset tuovat lisäarvoa arvioitaessa rahoituksen myöntämisedellytyksiä. Työllisyysvaikutusten näkökulmasta puoltavia tekijöitä ovat yrityksen kehittämishankkeen myötävaikutuksella yritykseen syntyvät uudet työpaikat sekä työpaikat, jotka menetettäisiin ilman hankkeen toteuttamista. Myös alueelle kohdistuvat mahdolliset välilliset vaikutukset otetaan huomioon hanketta arvioitaessa.
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Merkittävyyden arviointi tehdään pääsääntöisesti seuraavan taulukon mukaisesti.

Investointi

Muu kehittäminen (pois lukien
valmistelevat hankkeet)

1. Hankkeen arvioidaan
olevan yrityksen toiminnan kehittämisen
kannalta merkittävä
Kokonaishanke suhteessa
yrityksen (toimipaikan) liikevaihtoon
2.



Vähintään 10 % vuosiliikevaihdosta,
kuitenkin vähintään 10 000 euroa.






Alueelle syntyy uutta yritystoimintaa
Alueella jo olemassa olevan liiketoimintayksikkö käynnistää hankkeen myötä uuden liiketoiminta-alueen, tuo markkinoille uuden tuotteen tai palvelun
Yritys käynnistää innovaatiotoiminnan
Yritys panostaa kansainvälistymiseen ja käynnistää vientitoiminnan

Vähintään 5 % vuosiliikevaihdosta,
kuitenkin vähintään 10 000 euroa.

Hankkeella on merkittävä vaikutus yrityksen:

2.1 Käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen
TAI



2.2 Innovaatiotoimintaan tai
osaamisen vahvistamiseen;




TAI

2.3 Kasvuun tai kansainvälistymiseen

Yritys hankkii uutta osaamista yrityksen henkilöresursseja vahvistamalla
Kehittämishankkeessa innovaatiotoiminnan tai osaamisen kehittämiseen kohdistuvia
ostopalveluja on yli 50 % kehittämisbudjetista
Yritys kehittää tai ottaa käyttöön sellaista uutta teknologiaa, jota sillä ei aiemmin ole ollut
käytössä ja joka selvästi parantaa yrityksen kilpailukykyä




Yrityksen liikevaihto kasvaa hankkeen toteutuksen vaikutuksesta vähintään + 25 %
Yritys panostaa kansainvälistymiseen ja käynnistää vientitoimintaa uusille markkina-alueille
tai uusilla tuotteilla siten, että hankkeen toteuttamisen jälkeen uusien tuotteiden tai uusien
markkina-alueiden osuus on vähintään 25 % yrityksen viennistä



Yrityksen liikevaihto kasvaa vähintään 20 % kustannuksia nopeammin



Uudet tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia
o
Yritys kehittää tai ottaa käyttöön kilpailukykynsä vahvistamiseksi uutta, ympäristöä vähemmän kuormittavaa materiaalitehokkaampaa teknologiaa. Materiaalisäästö tai tuotannon energiasäästö on vähintään 25 % nykyiseen verrattuna
o
Yritys kehittää materiaali- tai energiatehokkaamman tuotteen tai palvelun. Materiaalitai energiasäästö on vähintään 25 % nykyiseen verrattuna
Uusiutuvien luonnonvarojen käyttö energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
o
Fossiilisten luonnonvarojen käyttö tuotannossa vähenee vähintään 25 %
Digitaalisen teknologian integroiminen tuotteisiin ja palveluihin
o
Tuotannon, tuotteiden, tai lopputuotteen käyttäjien liikkumistarpeen väheneminen
yli 25 %
o
Tuotteen tai palvelun ratkaiseman tarpeen tai toiminnan tuottavuus kasvaa yli 25
%

TAI
2.4 Tuottavuuteen
TAI
2.5 Energia- tai materiaalitehokkuuteen




3.

Rahoituksella on merkittävä vaikutus hankkeen
toteuttamiseen, avustuksen myötä hanke toteutetaan;

3.1 Nopeammin
TAI
3.2 Korkeatasoisempana
TAI
3.3 Laajempana
TAI
3.4 Ei toteuteta lainkaan ilman
avustusta

Hanke valmistuu minimissään 6 kk nopeammin.
Perusteltavissa esim. rahoituksen kautta.
Myönnettävä rahoitus vaikuttaa selkeästi
investoinnin tekniseen tasoon

Ulkopuolisten palvelujen osuus on yli 20 %
hakemuksessa esitetystä kehittämisbudjetista

Julkinen rahoitus kasvattaa yrityksen panostusta hankkeeseen.
Avustus välttämätön kokonaisrahoituksen järjestymisen kannalta

Taulukon kohdissa 2 -3 on vähintään yhden arviointikriteerin täytyttävä kussakin kohdassa. Kasvua kuvaavien numeeristen arvojen osalta verrataan viimeisimmän tilinpäätöksen mukaista tilannetta arvioon tilanteesta kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.
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6. AVUSTUKSEN HAKEMINEN
Rahoitusta voidaan myöntää yksilöityyn, rajattuun yrityksen kehittämishankkeeseen. Rahoitusta haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista. Hanke, johon rahoitusta haetaan, tulee kuvata hakemuksessa yksityiskohtaisesti. Lisäksi liitteenä tulee olla ainakin ajantasainen liiketoimintasuunnitelma sekä selvitys
hankkeen kokonaisrahoituksesta (esim. lainatarjoukset tai -päätökset).
Hankesuunnitelman on oltava yksityiskohtainen ja vastattava seuraaviin kysymyksiin:







mitkä ovat hankkeen konkreettiset tavoitteet
mistä erillisistä toimenpiteistä hanke koostuu ja mikä on kunkin toimenpiteen sisältö
mitkä ovat hankkeen menot eriteltynä osa-alueittain tai toimenpiteittäin
mitkä ovat hankkeen vaikutukset yrityksen toimintaan
miten hanke rahoitetaan
mikä on hankkeen toteutusaikataulu toimenpiteittäin

Linkit sähköiseen hakujärjestelmään:



Maaseudun yritystuki (laki 28/2014)
Yrityksen kehittämisavustus (laki 9/2014)

Maaseudun yritystukihankkeissa hakemus tulee vireille, vasta kun hakemus on vastaanotettu hyväksytysti ELY-keskuksessa
Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan.

7. TÄSMENNYKSIÄ
ELY-keskuksen myöntämä rahoitus yritystoiminnan kehittämiseen on harkinnanvaraista valtionavustusta. Päätöksiä tekevät ELY-keskukset käyttävät avustusta myöntäessään tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

7.1. Kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen avustusta myönnettäessä
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon kilpailunäkökohdat, jotta avustuksilla ei vaarannettaisi olemassa olevien kilpailukykyisten yritysten toimintaedellytyksiä. Avustusten myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, ettei myönnettävän avustuksen voida arvioida aiheuttavan
muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.
Lähtökohtaisesti hankkeilla ei tueta investointeja, jotka pohjautuvat pelkästään paikalliseen
loppukysyntään. Yrityksen muuta kehittämistä, joka perustuu paikalliseen loppukysyntään,
voidaan sen sijaan rahoittaa. Liikuteltavan kaluston hankinnan rahoittamiseen suhtaudutaan
pidättyvästi.
Avustusta voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle pienyritykselle investointeihin,
jos yrityksen arvioidaan palveluillaan tai tuotteillaan täydentävän sellaista alueellista kysyntää,
jota jo toimivat yritykset eivät saa tyydytetyksi.

7.2. Perustamistuki maaseutualueiden yrityksille
Yrityksen perustamistuki on tarkoitettu kattamaan liiketoiminnan alkuvaiheet. Tukea voidaan
myöntää muun kuin maataloustoiminnan ja maataloustuotteiden jalostuksen aloittamiseksi
maaseutualueilla tai liiketoimintaansa uudistavalle, toimivalle yritykselle. Liiketoiminnan uudistamisella tarkoitetaan toimivan yrityksen tuote- tai asiakassegmentin merkittävää muuttamista
tai muuta tähän rinnastettavaa merkittävää uudistumista.
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Maaseutualueiden yrityksille voidaan myöntää yrityksen perustamistukea liiketoiminnan käynnistämiseen tai merkittävään uudistamiseen, tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen,
käynnistys- tai uudistamisvaiheen henkilöstökuluihin, uuden toiminnan käynnistymisen kannalta tarpeelliseksi katsottaviin markkinaselvityksiin tai muun tarvittavan tietotaidon hankkimiseen
liittyviin matkakuluihin sekä muihin vastaaviin kustannuksiin.
Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan enintään 35 000 euroa ja 10 000 euroa kokeiluun. Perustamistuen enimmäismäärä on 70 000 euroa.
Perustamistukea voidaan myöntää kokeiluun kun tuettavan toimenpiteen tavoitteet, menetelmät, kohderyhmä ja sen tarpeet on analysoitu ja toiminta on tavoitteellista, johdonmukaista,
kustannustehokasta sekä toimenpide on toteuduttuaan esimerkillinen ja voi toimia mallina uusille toimintatavoille.

7.3. Mikroyritysten rahoittaminen
Mikroyrityksellä tarkoitetaan riippumatonta yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10
työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.
Joensuun, Kuopion, Mikkelin, Savonlinnan ja Varkauden kaupunkien ydintaajamassa sijaitsevien mikroyrityksen rahoitus kanavoidaan yrityksen kehittämisavustuksen kautta. Muutoin mikroyritysten kehittämishankkeiden rahoitus tulee pääsääntöisesti Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman kautta.

7.4. Maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitäminen
Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyviä pk-yritysten hankkeita voidaan
rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta koko Itä-Suomen alueella. Maataloustuotteen jalostuksella tarkoitetaan maataloustuotteen sellaista käsittelyä, jonka tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote. Kaupan pitämisellä tarkoitetaan puolestaan
tuotteen markkinoille saattamista lukuun ottamatta sellaisia maatilalla tapahtuvia toimia, jotka
ovat tarpeen alkutuotannossa saatavan tuotteen valmistamiseksi ensimyyntiä varten tai tuottajan suorittamaa maataloustuotteen ensimyyntiä, jollei tätä harjoiteta erillisissä, kyseistä tarkoitusta varten varatuissa tiloissa.

7.5. Suuryritysten rahoitus
Suuryrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka ei täytä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY olevan pienen tai keskisuuren yrityksen määritelmää.
Rahoitusta voidaan myöntää suurelle yritykselle investointiin kun investointihanke täyttää pkyrityksille laaditut kriteerit, ja kun kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun. Uusi toiminta ei kuitenkaan saa olla samaa tai
samankaltaista kuin kyseisessä toimipaikassa aikaisemmin harjoitettu toiminta. Samalla tai
samankaltaisella toiminnalla tarkoitetaan asetuksessa toimintaa, joka kuuluu samaan tilastollisen toimialaluokituksen nelinumerotasoon. Lisäksi edellytetään että suuryrityksen investointihanke kuuluu EU -ohjelman tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin investointiprioriteettiin tai kyse on hankkeesta, joka tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä.

7.6. Toimitilahankkeet
Rakennuksiin kohdistuvaa rahoitusta voidaan pääsääntöisesti myöntää hakijayrityksen omaan
käyttöön tulevien toimitilojen kustannuksiin. Rahoitusta voidaan myöntää silloin, kun rakennusinvestointi edistää merkittävästi yrityksen kilpailukykyä esim. tehostamalla tuotantotoimintaa, nostamalla teknologian tasoa tai edistämällä uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien
käyttöönottoa
6

7.7. Yrityksen toimipaikka
Avustuksen myöntämisen edellytys on, että yrityksellä on kiinteä toimipiste ja että yritys harjoittaa toimintaa Itä-Suomessa tai sieltä käsin. Mikäli osa kehittämistyöstä tehdään ItäSuomen ulkopuolella, tulee kehittämistyön hyötyjen kohdistua selkeästi Itä-Suomen alueelle.
Myös tuettavien investointien tulee sijaita Itä-Suomessa.

7.8. Kasvua ja kansainvälistymistä valmistelevat hankkeet
Avustusta voidaan myöntää haasteellisten tutkimus-, kehittämis-, kansainvälistymis- ja investointihankkeiden valmisteluun, vaikka hankkeen koko on alle 5 % liikevaihdosta. Valmisteleva hanke voi sisältää tulevan haasteellisen hankkeen toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä
edellytyksiä. Tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan hyväksyä ostopalveluista ja palkoista aiheutuvat kustannukset sekä muut välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset.

8. TUKITASOT
Yrityskoko sekä hankkeeseen mahdollisesti kohdentuva muu julkinen rahoitus vaikuttavat myönnettävän avustuksen tukitasoon. Yrityskoon määrittelyyn vaikuttavat henkilöstömäärän ohella yrityksen
liikevaihto, tase ja omistussuhteet.
Mikroyritysten (< 10 henkilöä) investointien tukitaso on pääsääntöisesti 35 % hyväksytyistä kustannuksista. Pienyritysten (< 50 työntekijää) investointien tukitaso on pääsääntöisesti 30 %, eritysperustein 35 % hyväksytyistä kustannuksista. Keskisuurten (50 -249 henkilöä) yritysten investointien tukitaso on pääsääntöisesti 20 %, eritysperustein 25 % hyväksytyistä kustannuksista. Suuryritysten tukeminen vaatii aina erityisperusteet, lainsäädännön mahdollistama maksimitukitaso suuryritysten investointeihin on 15 %. Kehittämistoimenpiteiden tukitaso on pk-yrityksille enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Pk-yritysten kehittämistoimenpiteiden tukitasona käytetään pääsääntöisesti lainsäädännön mahdollistamaa maksimitukitasoa.
Pk- yritysten investointeihin voidaan myöntää avustusta asetuksessa säädettyjen enimmäisprosentti
osuuksien mukaisesti, jos avustuksen myöntämisen voidaan katsoa nopeuttavan hankkeen aloittamista merkittävästi. Myös hankkeen toteuttaminen valtioneuvoston nimeämillä äkillisen rakennemuutoksen alueella, toimialalla tai tähän rinnastettavilla eritystukialueilla voi olla peruste enimmäistukitason käyttöön.

9. LISÄTIETOJA
Lisätietoja rahoituksesta saa oman maakunnan ELY-keskuksesta sekä ELY-keskuksen,
Yritys-Suomen sekä maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilta.
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