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Ohjeen tarkoitus 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut tämän ohjeen Etelä-Savon, Hämeen, Keski-
Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sen 
nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (716/2014) soveltamisen ohjaamiseksi. 
Ohjeeseen on koottu eräitä tärkeitä säädösten soveltamiseen liittyviä asioita, mutta 
ohje ei kuitenkaan sisällä kaikkia niitä normeja, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten on noudatettava avustusten hallinnoinnissa. Erityisesti on syytä huomioida 
muun muassa hallintolaista (434/2003) viranomaisille aiheutuvat velvoitteet sekä Eu-
roopan unionin rakennerahastoja ja valtiontukia koskeva sääntely. Valtiontukisään-
nöistä keskeisimpiä ovat yleinen ryhmäpoikkeusasetus 651/2014 ja sen muutosasetus 
2017/1084 sekä de minimis -asetus 1407/2013. Myönnettäessä avustuksia Euroopan 
unionin rakennerahastojen varoista tulee huomioida myös Suomen rakennerahasto –
ohjelmasta – Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 tulevat linjaukset ja rajoitukset. 
Rakennerahastoja koskevia tietoja löytyy muun muassa Internet -sivuilta: 
www.rakennerahastot.fi. Säännösten tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös hallituk-
sen esitysten perustelut ja asetusten perustelumuistiot. 
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1 AVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

1.1 AVUSTUKSEN HAKEMINEN 

Avustusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (jäljempänä ELY-keskus). Toimival-
taisista ELY-keskuksista säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (1392/2014). Kyseisen asetuksen mukaan avustuspäätöksen tekee Hä-
meen, Etelä-Savon, Keski-Suomen tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Toimivalta määräytyy sen 
mukaan, minkä ELY-keskuksen alueella hanke pääosin toteutetaan. Tarvittaessa ne ELY-keskukset, 
joiden alueella hanke toteutetaan, voivat myös sopia siitä, mikä ELY-keskus käsittelee asian. Jos 
ELY-keskukset eivät pääse asian käsittelevästä ELY-keskuksesta yhteisymmärrykseen, työ- ja elin-
keinoministeriö määrää asian käsittelevän ELY-keskuksen. Yritysten keksinnöllisten hankkeiden 
osalta toimivaltainen on kuitenkin Pirkanmaan ELY-keskus.  

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 15 §:n 2 momentin mukaan 
avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Mikäli avustushakemus on toimitettu vasta 
hankkeen aloittamisen jälkeen, hakemus on hylättävä liian myöhään jätettynä. 

Hankkeen aloittamisesta säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun 
valtioneuvoston asetuksen (716/2014) 17 §:ssä. Pykälän mukaan hanke katsotaan aloitetuksi, jos:  

1) hakija on tehnyt hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen, 
2) hakija on aloittanut hankkeen rakennustyöt, 
3) hankinta on toimitettu hakijalle,  
4) hakija on maksanut hankintaa koskevan maksun,  
5) hakija on tehnyt muun sitoumuksen, joka tekee hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman.  
 

Hankkeen aloittamiseksi ei kuitenkaan katsota hankkeen esivalmisteluun liittyviä toimenpiteitä, jollai-
sia investointihankkeen osalta voidaan katsoa olevan muun muassa suunnittelutyöstä, lupien han-
kinnasta ja toteutettavuustutkimuksista aiheutuvat kustannukset. Kehittämistoimenpiteiden osalta 
voidaan hankkeen esivalmisteluksi katsoa vain ulkomailla järjestettävien näyttelyiden ja messujen 
näyttelypaikan varaaminen ennakolta ja siihen liittyvä ennakko- tai varausmaksu. Esivalmistelume-
not ovat tukikelpoisia vastaavalla tavoin kuin hakemuksen jättämisen jälkeen syntyneet menot. 

Hakija voi peruuttaa hakemuksensa siihen asti, kunnes ELY-keskus on tehnyt päätöksen avustusta 
koskevassa asiassa. Hakemuksen voi peruuttaa esimerkiksi kirjeitse tai sähköpostitse, jolloin asias-
sa tehdään päätös tutkimatta jättämisestä.  

1.2 PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN 

1.2.1 Kilpailunäkökohtien huomioon ottaminen  

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 1 §:n 2 momentissa todetaan, että 
avustusten myöntämisessä tulee ottaa huomioon kilpailunäkökohdat siten kuin valtionavustuslain 
(688/2001) 7 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään. Mainitussa valtionavustuslain kohdassa tode-
taan, että valtionavustusta voidaan myöntää, jos valtionavustuksen myöntämisen ei arvioida aiheut-
tavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvassa valtiossa.  

Kilpailuvaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon muun muassa avustuksen hakijan ja sen kil-
pailijoiden markkina-asema, hakijan ja sen kilpailijoiden markkina-alue, markkinoiden kypsyys, avus-
tuksen määrä sekä avustettavan hankkeen koko. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä tapauk-
siin, joissa avustusta myönnetään useita kertoja samalle yritykselle, mikä saattaa johtaa kilpailun ja 
markkinoiden toiminnan vääristymiseen sekä vaikeuttaa muiden samalla toimialalla toimivien yritys-
ten asemaa. 
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1.2.2 Avustettava toiminta 

Yrityksen kehittämisavustuksen kohteena olevana yritystoimintana pidetään yksityisen henkilön 
(luonnollinen henkilö) elinkeinonharjoittajana (toiminimellä) sekä oikeushenkilöiden eli yhtiöiden 
(osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt) ja osuuskuntien harjoittamaa elinkeinotoimintaa. 
Säätiöiden ja yhdistysten toiminta voidaan katsoa laissa tarkoitetuksi yritystoiminnaksi yrityksen ke-
hittämisavustuksen myöntämistä harkittaessa vain poikkeustapauksissa. 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää julkisille yhteisöille, kuten kunnal-
le, kuntayhtymälle, yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai muulle niihin verrattavalle voittoa tavoitte-
lemattomalle taholle sekä voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle, osuuskunnalle, yritykselle tai 
muulle yhteisölle yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin. Osakeyhtiöiden osalta on 
huomioitava, että voittoa tavoittelemattomuus tulee olla mainittuna yhtiöjärjestyksessä. 

Yrityksen kehittämisavustusta ei voi myöntää kalatalouteen, maatalouteen eikä metsätalouteen. 
Avustusta ei voida myöntää myöskään maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen. Li-
säksi avustusta ei voida myöntää energia- ja liikennealan investointeihin.   
 
1.2.3 Yrityskoko 

Hakijayritysten yrityskoon määrittelyssä sovelletaan valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
(komission asetus n:o 651/2014) liitteen I mukaista pienten ja keskisuurten yritysten (jäljempänä pk -
yritys) määritelmää. Määritelmä vastaa sisällöltään komission suosituksen 2003/361/EY mukaista 
määritelmää, johon viitataan myös lain (9/2014) 4 §:ssä. 
 
Hakijan yrityskoko määritellään avustuspäätöstä tehtäessä tuolloin vallitsevan tilanteen perusteella. 
Myönnetty avustus on mahdollista maksaa myöntöpäätöksen mukaisesti avustuspäätöksen saajalle, 
vaikka avustuspäätöksen saajan yrityskoko olisi muuttunut avustuksen myöntämisen ja maksamisen 
välisenä aikana. 
 
Pk -yrityksen määritelmän 4 artiklan mukaisesti yrityksen yrityskoko muuttuu vasta, kun muutos on 
toistunut kahtena peräkkäisenä tilivuotena. Tällä pyritään estämään tilanne, jossa yrityskoko muut-
tuisi esimerkiksi yrityksen toiminnan laajuuden tilapäisen muutoksen seurauksena. Kahden tilivuo-
den siirtymäsääntöä sovelletaan yrityskoon muuttuessa orgaanisesti, yrityksen oman toiminnan kas-
vun tai supistumisen myötä. Sen sijaan sellaisissa tilanteissa, joissa yrityskoon muutos pienemmäs-
tä suurempaan tai suuremmasta pienempään toteutuu erilaisten omistus- ja vastaavien järjestelyjen 
seurauksena, muutos tulee voimaan ilman kahden tilivuoden siirtymävaihetta. Jos esimerkiksi suur-
yritys ostaa pienen yrityksen osakkeet, katsotaan ostettu pieni yritys suuren yrityksen sidosyritykse-
nä suureksi yritykseksi heti järjestelyn tapahduttua, ilman siirtymäaikaa. Samoin jos suuryritys myy 
omistamansa pienen yrityksen esimerkiksi sen toimivalle johdolle (yksityishenkilöille), voidaan myyty 
yritys katsoa pieneksi yritykseksi ilman siirtymäaikaa, sidosyrityskytkennän suureen yritykseen lakat-
tua.  
 
1.2.4 Jatkuvan kannattavan toiminnan edellytysten toteaminen 
 
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 8 §:n 1 kohdan mukaan yrityksen 
kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset 
jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen toimintaa voidaan pitää kannattavan toiminnan osalta 
lain edellytykset täyttävänä, kun yrityksen arvioidaan selviytyvän velvoitteistaan ja sen toiminta näyt-
tää muodostuvan kannattavaksi. Toiminnan tulee arvion mukaan olla kannattavaa viimeistään silloin, 
kun yritys toimii suunnitellussa laajuudessa hankkeen toteuttamisen jälkeen. 
 
Toiminnan kannattavuuden arviointi on kokonaisharkintaa, jossa voidaan ottaa huomioon muun muassa 
yrityksen taloudelliset tunnusluvut. Lisäksi tässä arvioinnissa voidaan huomioida erilaisista julkisista ja 
yksityisistä rekistereistä saatavat tiedot yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden maksuhäiriöistä sekä verojen 
ja muiden julkisoikeudellisten maksujen suorittamisesta. Arviointi ei välttämättä rajoitu vain sen yritys-
toiminnan piiriin, johon avustusta haetaan, vaan siinä voidaan huomioida myös yrityksen vastuuhenkilön 
muu tai aiempi yritystoiminta. Lähtökohtana harkinnanvaraisia avustuksia myönnettäessä on luonnolli-
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sesti se, että avustuksensaaja on hoitanut asianmukaisesti julkis- ja yksityisoikeudelliset velvoitteensa. 
Poikkeuksellisesti avustus voidaan kuitenkin myöntää, jos velvoitteiden laiminlyönti on vain vähäinen ja 
niiden hoitamisesta on tehty maksusuunnitelma, jota on jo jonkin aikaa noudatettu. 
 
1.2.5 Soveltuvuus EU-ohjelmiin  

Päätösesityksen kohdassa ”Soveltuvuus EU-ohjelmaan ja sen kriteereihin” tulee sisällöllisesti perus-
tella hankkeen soveltuvuus Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto -
ohjelmaan (jäljempänä EU-ohjelma). Keskeisimpinä perusteina tarkasteltaessa soveltuvuutta EU-
ohjelmaan ovat seurantakomitean hyväksymät EU-ohjelman valintaperusteet.  
 
Valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet ovat EU- 
ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittajan tulee riittävästi varmistua 
ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Kaikkien yleisten valintaperusteiden tulee täyttyä, jotta 
avustusta voidaan myöntää EU-ohjelmavaroista.  
 
Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelma-
asiakirjan erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Erityisiä valintaperusteita käyte-
tään hankkeiden valintaan liittyvässä hankkeiden pisteytyksessä. Koska valtionavustuksesta yritys-
toiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisissa avustuksissa on käytössä lähtökohtaisesti jatkuva 
haku, ei hankkeiden pisteytystä tehdä erikseen kunkin erityisen valintaperusteen osalta, vaan valin-
taperusteet käydään TUKI2014-järjestelmässä läpi kyllä/ei luokittelulla. Hallintoviranomaisen kanssa 
sovitun mukaisesti kukin kyllä vastaus tarkoittaa pisteytysasteikolla 4 pistettä ja ei vastaus 0 pistettä. 
EU-ohjelmanmukaisuuden varmistamiseksi tulee täyttyä vähintään puolet asianomaisen erityistavoit-
teen mukaisista erityisistä valintaperusteista.  
 
1.2.6 Päätöksen lisäehdot 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 16 §:n nojalla ELY-keskus voi liittää 
ehtoja ja rajoituksia myöntämäänsä avustukseen. Asetettavat lisäehdot tulee selkeästi ilmaista pää-
töksessä. 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
omaisuuden 3 ja 5 vuoden käyttöaikaa voi ELY-keskus avustuksen myöntämispäätökseen sisällytet-
tävällä ehdolla erityisestä syystä pidentää.  

1.2.7 Aiemmin myönnetyn avustuksen takaisinperintä ja uuden avustuksen myöntäminen   

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevi-
en Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua 
tuen takaisinperintäpäätöstä, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain tai sen 
voimaan tullessa voimassa olleen samannimisen lain (1336/2006) nojalla tehtyä takaisinperintäpää-
töstä tai Euroopan unionin rakenne- ja investointirahastojen (jäljempänä ERI-rahastot) tuen takaisin-
perintäpäätöstä. ERI-rahastoilla tarkoitetaan aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa, maaseuturahas-
toa sekä meri- ja kalatalousrahastoa. Tämä rajoitus perustuu ns. Deggendorf-sääntöön, johon on 
viitattu myös yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklassa 1 kohta 4 a).    
 
Mikäli aiemmin myönnetyn avustuksen takaisinperintää koskeva harkinta on kesken, uusi myöntei-
nen avustuspäätös voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun aiempaa avustusta koskeva takaisinperin-
täharkinta on tehty ja on päädytty siihen, että takaisinperintään ei ole aihetta.  
 
1.2.8 Hankkeen toteuttamisaika ja sen pidentäminen  
 
Hankkeen toteuttamiselle määritetään päätöksessä tapauskohtaisesti mahdollisimman realistiseksi 
arvioitu toteuttamisaika. EAKR-osarahoitteisten hankkeiden toteuttamisajassa on myös huomioitava 
niin sanottu n+2 sääntö, mikä edellyttää, että tietyn vuoden asianomaisen EAKR-ohjelman kehyksen 
mukaisesta valtuudesta tehdyt päätökset on pääsääntöisesti oltava maksettu kyseessä olevaa 
EAKR -kehystä seuraavien kahden vuoden aikana (eli kehysvuosi + 2 vuotta). 
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Toteuttamisajan mahdollinen pidentäminen edellyttää, että hakija jättää perustellun kirjallisen hake-
muksen ELY-keskukselle ennen toteuttamisajan päättymistä. ELY-keskus voi hyväksyä toteuttamis-
ajan pidentämisen erityisestä syystä myös silloin, kun hakija on jättänyt jatkoaikahakemuksen myö-
hässä. Voimassaoloajan pidentämisestä tehdään kirjallinen muutospäätös, joka lähetetään hakijalle. 

1.3 PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain nojalla tehty päätös voidaan antaa 
tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädettyä tavallista tiedoksiantoa käyttäen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että päätökset voidaan lähettää vastaanottajalle postitse tavallisena kirjeenä. 
Vastaanottajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämises-
tä, jollei muuta näytetä.  

Jatkossakin voidaan käyttää tiedoksiantotapana saantitodistusmenettelyä. Saantitodistuksen käyt-
täminen on suositeltavaa esimerkiksi maksatuksen keskeyttämistä ja lopettamista koskevissa pää-
töksissä sekä takaisinperintäpäätöksissä. 

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 32 §:n mukaan lain nojalla tehty 
päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
eli hallintotuomioistuin toisin määrää. Pykälän tarkoituksena on käytännössä varmistaa se, että lain 
nojalla tehdyt maksatuksen keskeyttämispäätökset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta 
huolimatta. Lisäksi lain 32 §:ssä todetaan, että lain 26 – 28 §:ssä tarkoitetuissa takaisinperintäasi-
oissa lainvoimainen päätös (Lainvoimalla tarkoitetaan sitä, että päätökseen ei voida enää hakea 
muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin) on suoraan ulosottokelpoinen. Katso tältä osin 
laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007), joka on tullut voimaan 1.1.2008. 
 
1.4 MUUTOKSENHAKU 

Muutoksenhausta säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 31 
§:ssä. Muutoksenhaun ensivaiheena on oikaisuvaatimusmenettely. Oikaisuvaatimusmenettelyn 
etuina ovat sen nopeus ja joustavuus, koska selvissä tapauksissa viranomainen voi muuttaa oman 
päätöksensä tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja näin voidaan välttää asian tarpeeton käsittely vali-
tusasteissa. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolain 7 a luvussa. Erityisesti on syytä 
huomata, että hallintolain 49 e §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. 

Viranomaisen on liitettävä antamiinsa päätöksiin oikaisuvaatimusosoitus. Määräaika oikaisuvaati-
muksen tekemiseen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauan-
tai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seu-
raavana arkipäivänä. 
 
Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle eli ELY-keskukselle. Oikaisuvaatimuk-
sen voi tehdä avustusta koskevassa asiassa asianosaisena oleva taho. Asianosaisen käsite määrit-
tyy pykälää sovellettaessa hallintolainkäyttölain (586/1996) 6 §:n ja sen tulkintakäytännön mukaises-
ti. 
 
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallintolainkäyttölais-
sa säädetyllä tavalla. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen tulee viranomaisen liittää vali-
tusosoitus. 
 
ELY-keskuksen tekemästä oikaisuvaatimuspäätöksestä voi valittaa ensivaiheessa hallinto-oikeuteen 
ja hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita silloin, kun kyse on avustuk-
sen maksamisen keskeyttämistä tai lopettamista koskevasta asiasta taikka avustuksen takaisinpe-
rintää koskevasta asiasta.  
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2 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUS 

2.1 YLEISTÄ 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun 
lain 7 §:n mukaisesti myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä kehittämistoimenpitei-
siin. Aineellisten ja aineettomien investointien sekä kehittämistoimenpiteiden määritelmät ovat lain 4 
§:ssä. 
 
Avustushakemuksia käsiteltäessä ja päätöksiä tehtäessä on seuraavassa todettavan ohella otettava 
huomioon myös avustuspäätöksen vakioehtoihin sekä avustushakemuksen ohjeisiin sisältyvät 
säännöt ja periaatteet. Rakennerahastohankkeiden kohdalla on huomioitava myös valtioneuvoston 
asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014) ja muut 
rakennerahastorahoitusta koskevat normit ja ohjeet. Erityisen tärkeää on myös huomioida Suomen 
rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 tulevat linjaukset ja rajoitukset. 
 
Avustusten tarkoituksena on kannustaa yrityksiä määrätietoiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan 
kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeisiin liittyvää riskiä. Avustuksia tulee kohdentaa 
hyvin suunniteltuihin hankkeisiin, joilla tavoitellaan merkittävää kasvua, kansainvälistymistä, liiketoi-
minnan uusiutumista tai muuta vastaavaa merkittävää muutosta. Rahoitusta voidaan myöntää yri-
tyksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla 
sekä joilla arvioidaan olevan omaa halua ja kykyä yritystoiminnan kehittämiseen. Tavanomaiseen 
toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen avustusta ei tule myöntää. 
 
Avustusta myönnettäessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että avustuksella osarahoitettavat han-
kinnat perustuvat käypään hintatasoon eikä avustuksen myöntäminen aiheuta hintatason nousua. 
Tarkoitus on varmistaa, että avustuksesta koituva hyöty tulee kokonaan avustuksen kohteena ole-
van hankkeen toteuttajayrityksen eduksi. 
 
Avustusta ei tule myöntää sellaisten palvelujen hankintaan, joiden hintaa on alennettu palvelun tuot-
tamiseen kohdentuvalla muulla julkisella tuella. Lähtökohta on, että palvelut, joiden hankintaa avus-
tuksella tuetaan, ovat hinnaltaan ja muilta ehdoiltaan markkinaehtoisia.  
 
Yrityksen kehittämisavustuspäätöksen ehtojen mukaan avustusta ei voida myöntää hankintoihin 
avustuksen kohteena olevan yrityksen lähipiiriltä. Lähipiirin määritelmä perustuu Kirjanpitolautakun-
nan omaehtoiseen lausuntoon (1829/11.11.2008) kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 7 b §:ssä 
tarkoitetusta lähipiiristä. Lausunto sisältää lähipiirimääritelmän sekä eräitä käytännön soveltamisoh-
jeita. 
 
ELY-keskus voi erityisestä syystä hyväksyä avustuksen piiriin ostoja hakijayrityksen lähipiiriltä, mikäli 
se ELY-keskuksen mielestä on avustukselle asetettujen tavoitteiden mukaista. Avustuksen piiriin 
voidaan tällöin hyväksyä enintään euromäärä, joka vastaa lähipiiriin kuuluvalle taholle aiheutuvia, 
kyseisen palvelun tai hankinnan tuottamisesta aiheutuvia välittömiä ja tosiasiallisesti maksettuja 
hankintamenoja, joihin ei saa sisältyä lähipiiriin kuuluvan tahon perimää katetta tai sille aiheutuvia 
yleiskustannuksia, eikä muita kustannuksia tai eriä, jotka eivät välittömästi johdu kyseisen palvelun 
tai hankinnan tuottamisesta. Kyseisten lähipiirille aiheutuneiden menojen tulee perustua lähipiiriyhti-
ön kirjanpitoon, mikä on todennettava maksatuksen yhteydessä asianmukaisella lähipiiriyhtiön kir-
janpidon otteella.  
 
Hyväksyttäessä ostoja hakijayrityksen lähipiiriltä on jo avustuspäätöksessä yksilöidysti ja yksityis-
kohtaisesti todettava kyseisten hankintojen sisältö sekä avustuksen piiriin hyväksytty euromäärä. 
Avustuspäätöksessä on myös yksilöidysti todettava kyseisistä menoista maksatushakemuksessa 
edellytettävän selvityksen sisältö, jonka toimittaminen on edellytys sille, että avustus voidaan tältä 
osin maksaa.      
 
Avustuksen piiriin poikkeuksellisesti hyväksyttävänä hankintana lähipiiriltä voi tulla kyseeseen esi-
merkiksi avustettavaan kehittämistoimenpiteeseen liittyvä asiantuntija- tai vastaava palveluhankinta, 
jossa hankittavan palvelun tuottaa lähipiiriin kuuluvassa yrityksessä työskentelevä henkilö tai henki-
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löt. Tällöin avustukseen piiriin voidaan hyväksyä enintään euromäärä, joka vastaa kyseiselle henki-
lölle palvelun tuottamisen ajalta lähipiiriyhtiöstä tosiasiallisesti maksettua välitöntä palkkaa. Tämän 
varmistamiseksi on kyseisen lähipiiriyhtiössä työskentelevän henkilön hankkeeseen kuuluvasta työs-
tä edellytettävä vastaava työajanseuranta kuin tilanteessa, jossa henkilö työskentelisi avustuksen-
saajayhtiön työntekijänä hankkeessa. Samoin on edellytettävä kirjanpitoon perustuva selvitys siitä, 
että kyseiset palkat on tosiasiallisesti maksettu.  
 
Lähipiiriltä tehtävänä avustuksen piiriin hyväksyttävänä hankintana voi tulla kyseeseen esimerkiksi 
myös uuden koneen tai laitteen hankinta lähipiiriyhtiön (esim. avustuksen hakijan emoyhtiö) kautta 
siten, että lähipiiriyhtiö on hankkinut koneen tai laitteen, jonka se edelleen myy käyttämättömänä 
alkuperäisellä hankintahinnalla avustuksen hakijalle (ns. läpilaskutustilanne). Läpilaskutustilanteissa 
hankintahinnan katteettomuus on voitava osoittaa esittämällä sekä myyjä- että ostajayhtiön kirjanpi-
to-otteet. 
 
Aina kun avustuksen piiriin hyväksytään poikkeuksellisesti hankintoja lähipiiriltä, on hankintojen ja 
niistä aiheutuneiden menojen huolelliseen ja yksityiskohtaiseen dokumentointiin kiinnitettävä erityistä 
huomiota.         
 
Yrityksen kehittämisavustusta investointeihin ei tulisi myöntää samalle hakijalle useamman kerran 
kuin erityisestä syystä. Erityisinä syinä voidaan pitää esimerkiksi avustuksen kohteena olevan hank-
keen normaalia suurempaa riskipitoisuutta tai hankkeen erittäin merkittävää vaikutusta hakijan kas-
vuun tai tuottavuuteen. Lisäksi harkinnassa tulisi ottaa huomioon edellisen avustuspäätöksen teke-
misestä kulunut aika.   
 
Avustusta ei voida valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (komission asetus (EU) N:o 
651/2014, artikla 2 kohta 18) eikä EAKR-asetuksen (EU N:o 1301/2013, artikla 3 kohta 3) perusteel-
la myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle. 
 
Myönnetyn de minimis -tuen euromäärä todetaan avustuspäätöksessä. Avustuksen mahdollinen 
maksaminen myönnettyä pienempänä ei alenna myöntöpäätöksessä vahvistettua de minimis -tuen 
määrää. Ennen avustuksen viimeisen maksuerän hakemista, voidaan avustuksen hakijan kirjallises-
ta pyynnöstä kuitenkin tehdä muutospäätös, jossa myönnetyn de minimis -tuen määrä muutetaan 
hankkeen laajuutta vastaavaksi. De minimis -tukea ei voida maksaa enempää kuin sitä on myönnet-
ty.  
 
Muutospäätöksestä huolimatta de minimis -tuen määräaikalaskenta (kuluva ja kaksi edellistä vero-
vuotta) tehdään alkuperäisen myöntöpäätöksen mukaisena. Tämä periaate koskee sekä de minimis 
-tuen määrän alentamista että lisäämistä. Jos muutospäätöksellä lisätään myönnetyn de minimis -
tuen määrää, on varmistettava, että ”de minimis -kiintiössä” on tilaa sekä tarkasteltaessa alkuperäi-
sen myöntöpäätöksen tekoajankohtaa että muutospäätöksen tekoajankohtaa.  
 
Hakijan de minimis -tukien yhteenlaskettuun määrään lasketaan ns. ”yhden yrityksen” käsitteen mu-
kaisesti myös de minimis -tuet saman konsernin muille yrityksille ja yrityksille, joilla on hakijayrityk-
seen muu de minimis -asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukainen suhde. Hakijan ja ”yhden yrityksen” 
käsitteeseen sisältyvien yritysten de minimis -tukien määrän seuranta on jäsenvaltiokohtainen.    
 
Julkisten rahoittajien kesken on syytä koordinoida eri rahoitusmuotojen ja toimenpiteiden käyttöä ja 
yhteensovitusta siten, että rahoitusmuodot tehokkaasti tukevat yritysten kehitystä.   
 
2.2 VALTIONTUKISÄÄNTÖJEN SOVELTAMISESTA   

2.2.1 Investoinnit  

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen investointiin edellyttää 1.1.2018 alkaen tehtävien pää-
tösten osalta, että avustuksen saaja antaa hakemuksessaan seuraavan toimintojen siirtämistä kos-
kevan vakuutuksen ja sitoumuksen (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 651/2014 muu-
tosasetus 2017/1084, artikla 14 kohta 16).      
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”Vakuutan, että yritys ei ole hakemuksen jättämistä edeltävän 24 kuukauden aikana siirtänyt toimin-
toja alla kuvatulla tavalla toimipaikkaan, jossa toteutettavaan investointiin haetaan avustusta. Lisäksi 
yritys sitoutuu siihen, että toimintoja ei siirretä toimipaikkaan 24 kuukauden aikana investointiin 
myönnetyn avustuksen viimeisen erän maksamisesta.”   
 
Toimintojen siirtämisellä tarkoitetaan saman tai samankaltaisen toiminnan tai sen osan siirtämistä 
ETA-alueen toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevasta alkuperäisestä toimipaikasta Suomessa sijait-
sevaan toimipaikkaan, jossa hakemuksen mukainen investointi toteutetaan. Siirtämisestä on kyse, 
jos alkuperäisessä ja Suomessa tuettavassa toimipaikassa tuotettu palvelu tai tuote palvelee ainakin 
osittain samaa tarkoitusta ja täyttää samantyyppisten asiakkaiden vaatimukset tai tarpeet ja työpaik-
koja on menetetty tai menetetään samassa tai samankaltaisessa toiminnassa tuensaajan alkuperäi-
sessä toimipaikassa ETA-alueella. 
 
Avustuksen hakija on voinut hakea avustusta jo aiemmin hakemuksella, joka ei ole sisältänyt toimin-
tojen siirtämistä koskevaa vakuutusta ja sitoumusta. Tällöin hakijalta tulee pyytää Tuki2014 järjes-
telmässä sähköisenä lisätietona toimintojen siirtämistä koskeva vakuutus ja sitoumus ennen kuin 
hakijalle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta investointiin.    
 
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mu-
kaan investointiin myönnettävän avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja 
rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista 
tukea. Päätösehdon toteutumista tulee arvioida aina päätösesityksessä ja päätösehdon toteutumi-
nen tulee tarkistaa avustuksen maksatusvaiheessa. Avustuksen ohella julkista tukea voi sisältyä 
julkisten tai julkisomisteisten rahoittajien myöntämään rahoitukseen. Julkiseksi tai julkisomisteiseksi 
rahoittajaksi katsotaan sellainen rahoittaja, josta julkinen tai julkisomisteinen taho omistaa yli puolet. 
 
2.2.2 Kehittämistoimenpiteet 

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävä yrityksen kehittämisavustus myönnetään lähtökohtaisesti de 
minimis -tukena. Lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa de minimis -tukien enimmäismäärä rajoittaisi 
avustusten myöntämistä sinällään perusteltuihin hankkeisiin, on valtioneuvoston asetuksen 
(716/2014) 11 §:n mukaisesti mahdollista myöntää avustus ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoi-
den käyttöön myönnettävän avustuksen osalta myös valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
nojalla.  
 
Jos avustus ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttöön myönnetään valtiontukien yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen (RPA) perusteella, sovelletaan toimenpiteen sisällön mukaan joko ryhmä-
poikkeusasetuksen 18 artiklaa (pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki) tai 28 artiklaa (pk-
yrityksille myönnettävä innovaatiotuki). Tällöin TUKI2014-järjestelmään tulee ulkopuoliset palvelut ja 
asiantuntijat -menolajiin hyväksyttävät kustannukset merkitä kustannuserään ”T&K&I ulkopuoliset 
palvelut ja asiantuntijat” (RPA artikla 28) tai/ja kustannuserään ”muut ulkopuoliset palvelut ja asian-
tuntijat” (RPA artikla 18). Kustannukset merkitään kohtaan ”T&K&I ulkopuoliset palvelut ja asiantunti-
jat” (RPA artikla 28) silloin, kun kyse on tuotteiden, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämises-
tä tai siihen liittyvästä innovointitoiminnasta. Vastaavasti kustannukset merkitään kohtaan ”muut 
ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat” (RPA artikla 18), kun kyse on liiketoimintaosaamisen tai kan-
sainvälistymisen kehittämisestä taikka muusta sellaisesta kehittämisestä, jota ei lueta RPA:n 28 
artiklan piiriin kuuluvaksi tuotteiden, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämiseksi. Merkinnän 
oikeellisuuden varmistamiseksi käsittelijän tulee perehtyä RPA:n sisältöön. 
 
Silloinkin, kun avustus ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttöön myönnetään valtiontuki-
en yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella, avustus muihin kehittämistoimenpiteiden menola-
jeihin myönnetään de minimis –tukena. 
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2.3 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN JA MUIDEN VALTION TUKIEN YHTEENLASKET-
TU ENIMMÄISMÄÄRÄ 

2.3.1 Yleisesti enimmäismääristä 

Hankkeita käsiteltäessä on aina selvitettävä hankkeeseen ja sen kustannuksiin mahdollisesti kohdis-
tuvat valtion tuet. De minimis -tuki ei saa kasautua samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin myönnettä-
vän muun valtiontuen kanssa, jos kasautuminen johtaisi ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyn tai 
komission erillisessä päätöksessä vahvistaman enimmäismäärän ylittymiseen. Myöskään ryhmä-
poikkeusasetuksen mukainen tuki ei saa kasautua osittain tai kokonaan samoihin kustannuksiin 
myönnettävän muun valtiontuen kanssa, jos kasautuminen johtaisi ryhmäpoikkeusasetuksen mukai-
sen tuen enimmäisintensiteetin tai enimmäismäärän ylitykseen. Joissakin yksittäistapauksissa mui-
hin valtion tukiin voi liittyä valtiontukisääntöjä, jotka on tarvittaessa erikseen selvitettävä tukea myön-
nettäessä.   
 
2.3.2 Enimmäismäärä investoinneissa 

Investointiin myönnettävän avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen yhteenlaskettu 
enimmäismäärä voi olla enintään yrityksen kehittämisavustukselle säädetyn enimmäisprosent-
tiosuuden mukainen.  
 
Jos Finnvera Oyj:n yritykselle samaan investointihankkeeseen myöntämällä lainalla tai takauksella 
rahoitetaan myös käyttöpääomaa, rahoitukseen sisältyvä tuki tulee ottaa huomioon kokonaisuudes-
saan (siis myös käyttöpääomaosuuden osalta) investointiin myönnettävien tukien yhteenlasketussa 
enimmäismäärässä. Sama periaate koskee myös Finnvera Oyj:n yrittäjälainaa, jos se on tarkoitettu 
yrityksen investoinnin rahoitukseen. Silloin, kun yrittäjälainalla rahoitetaan osakekauppaa, jossa 
osakkeet ostetaan yksityishenkilöltä, lainaan ei katsota sisältyvän valtiontukea. 

Säädettyjä tuen enimmäismääriä ei saa ylittää ja samaan hankkeeseen myönnetyt valtion tuet tulee 
sovittaa yhteen. Jos valtion tuen enimmäismäärät näyttävät ylittyvän, tuen hakijalle voidaan antaa 
tukiviranomaisten suostumuksella mahdollisuus valita tukimuoto, jota ensisijaisesti käytetään hank-
keen rahoittamiseen.  

2.3.3 Enimmäismäärä kehittämistoimenpiteissä 

Avustusten yhteenlasketuista enimmäismääristä säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:ssä, viittaamalla valtiontukien yleisen ryh-
mäpoikkeusasetuksen ja de minimis -asetuksen tukien kasautumista koskeviin säännöksiin. Tukien 
kasautumisesta säädetään ryhmäpoikkeusasetuksen 8 artiklassa ja de minimis -asetuksen 5 artik-
lassa.  
 
Jos avustuksen myöntämistä harkitaan tilanteessa, jossa hanketta rahoitetaan myös muulla valtion-
tuella, on varmistettava, että rahoituksessa noudatetaan valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuk-
sen 8 artiklan ja de minimis -asetuksen 5 artiklan, sekä mahdollisen muun komission päätöksen tai 
valtiontukisäännön mukaisia tukien kasautumista koskevia sääntöjä. 
 
Viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon muista valtion tuista tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
2.4 HYVÄKSYTTÄVISTÄ MENOISTA 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä kehit-
tämistoimenpiteisiin. Investointien määritelmästä säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi annetussa laissa. Kehittämistoimenpiteiden hyväksyttävistä menoista säädetään val-
tioneuvoston asetuksessa. Avustusta myönnettäessä tulee säädösten lisäksi ottaa huomioon myös 
valtioneuvoston asetuksen perustelumuistiossa todetut seikat sekä yrityksen kehittämisavustuspää-
töksen ehdot.  
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Avustusta voidaan myöntää myös investointihankkeen toteuttamisesta aiheutuviin yrityksen palkka-
menoihin, mikäli ne aktivoidaan osana investoinnin hankintamenoa. Investoinnin yhteydessä palk-
kamenoja voidaan hyväksyä samojen periaatteiden mukaisesti kuin rakennerahastoista osarahoitet-
tavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun asetuksen 16 §:ssä määriteltyjä palkkakustannuk-
sia. Avustuksen myöntämistä esimerkiksi toimitilan tai tuotantolinjan rakentamiseen liittyviin palkka-
menoihin tulee harkita tarkasti, koska maksatusvaiheessa voi palkkamenojen asianmukaiseen selvit-
tämiseen liittyä vaikeuksia ja merkittävää hallinnollista työtä.       
 
Ulkopuolisten palvelujen hyväksymisen avustettaviksi kehittämistoimenpiteiksi on perustuttava avus-
tusta haettaessa esitettyyn palvelun tarjoajan antamaan kirjalliseen tarjoukseen. Pääsäännöstä voi-
daan poiketa ainakin laajempien ja pidempikestoisten hankkeiden osalta hyväksymällä palveluhan-
kintoja myös suoraan hankesuunnitelman mukaisesti, jos avustuksen myöntäjälle muodostuu hake-
muksen perusteella riittävät tiedot palvelujen sisällöstä, laatuvaatimuksista ja hintatasosta. Palvelua 
koskeva tarjous tai sopimus on tällöin esitettävä ELY-keskukselle viimeistään avustuksen maksatus-
hakemuksen yhteydessä. Kustannuksiltaan vähäiset ja sisällöltään selkeät ulkopuoliset palvelut voi-
daan harkinnan mukaan hyväksyä myös ilman erillistä kirjallista tarjousta tai sopimusta.  
 
Koska kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvan avustuksen tarkoituksena on edesauttaa uuden osaa-
misen ja liiketoimintapotentiaalin saamista yritykseen, hankkeen palkkamenoina hyväksytään pää-
sääntöisesti ainoastaan uuden työntekijän palkkamenoja. Erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös 
yrityksen olemassa olevan henkilöstön käyttämisestä avustettavaan hankkeeseen aiheutuvia palk-
kamenoja, jos henkilön työpanos ja tehtävän merkitys katsotaan oleelliseksi kehittämistoimenpitei-
den toteuttamisen kannalta. Jos kehittämistoimenpiteitä koskeva avustuksen piiriin hyväksyttävä työ 
vie vain osan henkilön työajasta, on työstä pidettävä kirjallista työajan seurantaa, josta ilmenee hen-
kilön hankkeessa tekemä työ, hankkeeseen liittymätön muu työ sekä hankkeen toteuttamisaikana 
tehdyn työn kokonaismäärä. Tämä pätee sekä hankkeen myötä yritykseen palkatun uuden henkilön 
että jo aiemmin yrityksessä työskennelleen henkilön työhön. Työajan seuranta tulee esittää avustuk-
sen maksatushakemuksen yhteydessä. 
 
Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen piiriin ei tosiasiallisesti aiheutuneina menoina hyväk-
sytä palkkoihin liittyviä työnantajamaksuja, vaan niihin kohdistuva avustus sisältyy prosenttimääräi-
sinä korvattaviin menoihin. 
 
Kun henkilö käyttää hankkeen keston ajalta työaikansa ja työpanoksensa kokonaisuudessaan kehit-
tämistoimenpiteitä koskevaan avustuksen piiriin hyväksyttyyn hankkeeseen, on avustuksen piiriin 
mahdollista hyväksyä tosiasiallisesti aiheutuneena palkkamenona myös kyseiseen jaksoon kohdis-
tuva työntekijälle maksettu lomapalkka ja lomaraha. Silloin kun avustuksen piiriin hyväksytään työ-
ajan seurannan mukaiset hankkeeseen välittömästi liittyvät palkkamenot, voidaan kehittämistoimen-
piteitä koskevan avustuksen piiriin hyväksyä vain nämä välittömät työajanseurannan mukaiset palk-
kamenot ilman lomapalkkoja ja lomarahaa.     
 
Kehittämistoimenpiteiden sisältämistä ulkomaille suuntautuvista matkoista aiheutuvia menoja voi-
daan hyväksyä enintään voimassa olevan verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun 
verohallinnon päätöksen mukaisesti. 
 
Yrityksen kehittämisavustusta ei voi myöntää yrityksen henkilöstön tai johdon osallistumiseen koulu-
tukseen tai kurssille. 
 

3 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS  

3.1 YLEISTÄ 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehit-
tämiseksi annetun lain 11 §:n mukaisesti myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille 
yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritys-
toiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Osakeyhtiön voittoa tavoittelemattomuudesta on 
osakeyhtiölain (624/2006) 1 luvun 5 §:n mukaisesti määrättävä yhtiöjärjestyksessä. 
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Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
annetun lain 12 §:n mukaisesti myöntää yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin, yritysten 
tarvitsemien palvelujen kehittämiseen, yritysten yhteistyön edistämiseen sekä muihin yritysten toi-
mintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. 
 
Avustushakemuksia käsiteltäessä ja päätöksiä tehtäessä on seuraavassa todettavan ohella otettava 
huomioon myös avustuspäätöksen vakioehtoihin sekä avustushakemuksen ohjeisiin sisältyvät 
säännöt ja periaatteet. Rakennerahastohankkeiden kohdalla on huomioitava myös valtioneuvoston 
asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta ja muut rakennera-
hastorahoitusta koskevat normit ja ohjeet sekä Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahas-
to-ohjelmassa määritelty tuettava toiminta ja painopisteet. 
 
Toimintaympäristön kehittämisavustuksella on tarkoitus edistää ja luoda edellytyksiä yritystoiminnan 
käynnistymiselle, kehittymiselle, kasvulle ja uudistumiselle.  Avustusta tulee kohdistaa hyvin suunni-
teltuihin, hakijan normaalitoiminnasta erillisiin hankkeisiin, joilla voidaan arvioida olevan välitön vai-
kutus pk-yrityksiin. Tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen ei avustus-
ta voi myöntää.  
 
Myönnettäessä avustusta pk-yrityksille tarpeellisten palveluiden kehittämiseen, avustus tulee suun-
nata sellaisiin palveluihin, joita kyseiseltä alueelta puuttuu, jotta hankkeessa kehitetyt palvelut eivät 
aiheuttaisi markkinahäiriöitä kilpailemalla yksityisten yritysten kanssa.  
 
Toimintaympäristön kehittämisavustusta ei voi myöntää sellaisen palvelun kehittämiseen, joka on 
tarkoitettu vain tietyille nimetyille yrityksille, vaan kehitettävän palvelun tulee olla avoin kaikille ky-
seistä palvelua tarvitseville pk-yrityksille. Avustusta ei voi myöntää myöskään hankkeeseen mahdol-
lisesti sisältyvään yrityskohtaiseen konsultointiin, vaan sen osalta avustus on mahdollista myöntää 
yrityksen kehittämisavustuksena suoraan yritykselle.  
 
Myönnettäessä avustusta pk-yrityksille tarkoitetun palvelun kehittämiseen, tulee erityistä huomiota 
kiinnittää siihen, että avustuksella ei alenneta hankkeessa kehitetyn ja tuotetun palvelun hintaa. Pal-
velusta tulee avustuksen saajan periä palvelua käyttäviltä yrityksiltä käypä, yhtenäisiin hinnoittelupe-
rusteisiin perustuva maksu. Toimintaympäristön kehittämisavustusta ei tule myöntää hankkeen sel-
laisiin kustannuksiin, joita rahoitetaan myös maakunnan kehittämisrahalla, opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoituksella tai muulla julkisella rahoituksella.  
 
Hankkeiden ohjauksen, seurannan ja valvonnan tehostamiseksi ELY-keskus voi harkintansa mu-
kaan asettaa avustuspäätökseen ehdon siitä, että avustuksen saajan tulee asettaa ohjausryhmä. 
Ohjausryhmän asettaminen voi olla tarpeellista esimerkiksi laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa. 
On huomattava, että vastuu hankkeen toteuttamisesta ja avustuksen käytöstä on ohjausryhmän 
perustamisesta huolimatta aina avustuksen saajalla. 
 
3.2 HYVÄKSYTTÄVISTÄ MENOISTA 

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää sekä kehittämistoimenpiteisiin että inves-
tointeihin.   
 
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuspäätöksen ehtojen mukaan avustusta ei voida myön-
tää hankintoihin avustuksen kohteena olevan hakijan lähipiiriltä. Lähipiirin määritelmä perustuu Kir-
janpitolautakunnan omaehtoiseen lausuntoon (1829/11.11.2008) kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 b 
§:ssä tarkoitetusta lähipiiristä. Lausunto sisältää lähipiirimääritelmän sekä eräitä käytännön sovelta-
misohjeita. ELY-keskus voi erityisestä syystä hyväksyä avustuksen piiriin ostoja hakijan lähipiiriltä 
tämän ohjeen yrityksen kehittämisavustusta koskevassa kohdassa 2.1 todetulla tavalla. 
 
Ulkopuolisten palvelujen hyväksymisen avustettaviksi kehittämistoimenpiteiksi on perustuttava avus-
tusta haettaessa esitettyyn palvelun tarjoajan antamaan kirjalliseen tarjoukseen. Pääsäännöstä voi-
daan poiketa ainakin laajempien ja pidempikestoisten hankkeiden osalta hyväksymällä palveluhan-
kintoja myös suoraan hankesuunnitelman mukaisesti, jos avustuksen myöntäjälle muodostuu hake-
muksen perusteella riittävät tiedot palvelujen sisällöstä, laatuvaatimuksista ja hintatasosta. Palvelua 
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koskeva tarjous tai sopimus on tällöin esitettävä ELY-keskukselle viimeistään avustuksen maksatus-
hakemuksen yhteydessä. Kustannuksiltaan vähäiset ja sisällöltään selkeät ulkopuoliset palvelut voi-
daan harkinnan mukaan hyväksyä myös ilman erillistä kirjallista tarjousta tai sopimusta.  
 
Koska kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvan avustuksen tarkoituksena on edesauttaa uuden osaa-
misen ja liiketoimintapotentiaalin saamista, hankkeen palkkamenoina hyväksytään pääsääntöisesti 
ainoastaan uuden työntekijän palkkamenoja. Erityisestä syystä voidaan hyväksyä myös olemassa 
olevan henkilöstön käyttämisestä avustettavaan hankkeeseen aiheutuvia palkkamenoja, jos henkilön 
työpanos ja tehtävän merkitys katsotaan oleelliseksi kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen kannal-
ta.  
 
Jos kehittämistoimenpiteitä koskeva avustuksen piiriin hyväksyttävä työ vie vain osan henkilön työ-
ajasta, on työstä pidettävä kirjallista työajan seurantaa, josta ilmenee henkilön hankkeessa tekemä 
työ, hankkeeseen liittymätön muu työ sekä hankkeen toteuttamisaikana tehdyn työn kokonaismäärä. 
Tämä pätee sekä hankkeen myötä palkatun uuden henkilön että jo aiemmin avustuksen saajan pal-
veluksessa työskennelleen henkilön työhön. Työajan seuranta tulee esittää avustuksen maksatus-
hakemuksen yhteydessä. 
 
3.3 TULOT EU-OSARAHOITTEISISSA HANKKEISSA 

Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 5 ja 6 §:ssä on säädetty tulojen vähentämisestä tukikelpoisista kustannuksista.  
 
Tulojen vähentämisvelvoite ei koske toimintaympäristön kehittämisavustusta, koska silloin, kun toi-
mintaympäristön kehittämisavustus myönnetään hankkeeseen, jossa arvioidaan syntyvän tuloja, 
tulee avustus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 
15 §:n mukaan myöntää de minimis -tukena. 
 
3.4 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ  

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen tukitaso on enintään 80 prosenttia avustuksen 
piiriin hyväksyttävistä menoista. Investointeihin avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 45 
prosenttia avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. 
 
Toimintaympäristön kehittämisavustus myönnetään komission de minimis -asetuksen mukaisena de 
minimis -tukena, kun kyse on hankkeesta, jossa kehitetään yrityksille tarjottava palvelu, joka on luon-
teeltaan sellainen, että yrityksiltä peritään tai tulisi periä siitä maksu. Tällöin hankkeessa katsotaan 
olevan kyse tuensaajan taloudellisen toiminnan harjoittamisesta, jossa on kyse palveluiden tarjoami-
sesta tietyillä markkinoilla.   
 
Taloudellista toimintaa harjoittava organisaatio katsotaan EU-oikeuden merkityksessä yritykseksi ja 
silloin tulee sovellettavaksi valtiontukisäännöt. Taloudellisen toiminnan käsitettä on tarkennettu ko-
mission tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävää valtiontukea koskevissa 
yhteisön puitteissa (2014/C 198/01). Puitteiden mukaan organisaatioiden taloudellisen toiminnan 
julkinen rahoittaminen katsotaan yleensä valtiontueksi, esimerkiksi silloin, kun kyse on palvelujen 
tarjoamisesta tai laitteiden vuokraamisesta yrityksille. Tuensaajan katsominen yritykseksi ja siten 
valtiontuen saajaksi ei riipu sen oikeudellisesta asemasta, toisin sanoen siitä, onko se julkis- tai yksi-
tyisoikeudellinen yhteisö, tai taloudellisen toiminnan luonteesta, toisin sanoen, onko se voittoa tavoit-
televa tai tavoittelematon.  
 
Taloudellisen toiminnan käsitettä on selvennetty edelleen komission tiedonannossa valtiontuen kä-
sitteestä (Komission tiedonanto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta valtiontuen käsitteestä, EUVL 2016/C 262/01). Tiedonannon tavoitteena on 
antaa jäsenvaltioiden viranomaisille oikeusvarmuus siitä, minkälaisissa tilanteissa EU:n valtiontu-
kisääntelyä sovelletaan ja milloin ei. Tiedonannossa selvennetään kaikkia valtiontuen käsitteen kri-
teerejä: yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsite, toimenpiteen yhteys valtioon ja valtion varojen 
käyttö, taloudellinen etu, edun valikoivuus, kilpailun vääristyminen ja jäsenvaltioiden väliseen kaup-
paan kohdistuva vaikutus. 
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Mikäli kyse on esimerkiksi selvitys- tai pk-yritysten tarpeiden kartoitushankkeesta, palvelukonseptin 
tai toimintamallin luomiseen liittyvästä hankkeesta tai yritysverkoston ”kokoonjuoksuhankkeesta”, 
kyseessä ei katsota olevan yrityksille tarjottava palvelu, jolloin avustusta ei myönnetä de minimis -
tukena. 
 
Myönnetyn de minimis -tuen euromäärä todetaan avustuspäätöksessä. Avustuksen mahdollinen 
maksaminen myönnettyä pienempänä ei alenna myöntöpäätöksessä vahvistettua de minimis -tuen 
määrää. Ennen avustuksen viimeisen maksuerän hakemista, voidaan avustuksen hakijan kirjallises-
ta pyynnöstä kuitenkin tehdä muutospäätös, jossa myönnetyn de minimis  
-tuen määrä muutetaan hankkeen laajuutta vastaavaksi. De minimis -tukea ei voida maksaa enem-
pää kuin sitä on myönnetty.  
  
Muutospäätöksestä huolimatta de minimis -tuen määräaikalaskenta (kuluva ja kaksi edellistä vero-
vuotta) tehdään alkuperäisen myöntöpäätöksen mukaisena. Tämä periaate koskee sekä de minimis 
-tuen määrän alentamista että lisäämistä. Jos muutospäätöksellä lisätään myönnetyn de minimis -
tuen määrää, on varmistettava, että ”de minimis -kiintiössä” on tilaa sekä tarkasteltaessa alkuperäi-
sen myöntöpäätöksen tekoajankohtaa että muutospäätöksen tekoajankohtaa.  
 
Jos de minimis -tukea myönnetään julkisyhteisön (esim. kunta) omistamalle yritykselle, tulee ottaa 
huomioon myös julkisyhteisön mahdollisesti saama de minimis -tuki. Julkisyhteisön omistamien mui-
den yritysten de minimis -tukia ei kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon, jos tuensaajayrityksen ja mui-
den yritysten välillä ei ole muuta sidosta kuin julkinen määräysvalta.  
 
Muiden kuin julkisomisteisten yritysten osalta de minimis -tukien yhteenlaskettuun määrään laske-
taan ns. ”yhden yrityksen” käsitteen mukaisesti myös de minimis -tuet saman konsernin muille yri-
tyksille ja yrityksille, joilla on hakijayritykseen muu de minimis -asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukai-
nen suhde. Hakijan ja ”yhden yrityksen” käsitteeseen sisältyvien yritysten de minimis -tukien määrän 
seuranta on jäsenvaltiokohtainen.  
 
3.5 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN PÄÄOMASIJOITUSTOIMINTAAN  

Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n mukaan myöntää myös voittoa tavoittelemattomalle julki-
selle tai yksityiselle yhteisöille käytettäväksi pääoman merkintään pääomasijoitusrahastoon.  
 
Kohdennettaessa avustusta pääomasijoitustoimintaan noudatetaan valtiontukien yleistä ryhmäpoik-
keusasetusta tai Euroopan komission hyväksymän pääomasijoitusrahastoa koskevan erillisen tu-
kiohjelman ehtoja. Rakennerahastovaroista rahoitettavien pääomasijoitushankkeiden osalta tulee 
lisäksi noudattaa yleisasetuksen (EU N:o 1303/2013) artikloja 37–44. 
 

4 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN 

4.1 MAKSAMISEN YLEISET EDELLYTYKSET 

Avustuksen maksamisessa otetaan huomioon avustusta koskevat säännökset ja avustuspäätökses-
sä asetetut ehdot. Lisäksi avustuksen maksamisessa otetaan huomioon muun muassa, mitä raken-
nerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa todetaan.  
 
Myönnetyn avustuksen määrästä voidaan maksaa yritykselle enintään 30 % ennakkoa, jos se on 
avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista.  
Ennakon maksaminen voi olla perusteltua silloin, kun hankkeen käynnistäminen tai toteuttaminen 
suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa sitä edellyttää. Maksettu ennakko tulee vähentää hank-
keen menojen toteutuessa heti seuraavasta maksatuksesta. Ennakon maksaminen ei ole toistaisek-
si käytössä, koska TUKI2014-tietojärjestelmä ei vielä mahdollista ennakoiden käyttöä. 
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Maksatushakemusta voidaan täydentää erillisillä liitteillä, jolloin niiden asiasisällöltä vaaditaan muun 
muassa hankintojen osalta varsinaista menoerittelylomaketta vastaavaa tarkkuutta.  Lisäksi avus-
tuksen saajan on esitettävä hankkeen edistymistä todentavat selvitykset avustuspäätöksen ja mak-
satushakemuslomakkeiden edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa avustuksen saajaa on pyydettävä 
täydentämään esitettyjä tietoja. 
  
Avustusten tietojärjestelmässä edellytetään maksatuksen tarkistuslistojen mukaisten tarkistusten 
tekemistä. Osana tehtäviä tarkistuksia myös myöntöpäätöksen valmistelusta ja esittelystä vastaaval-
ta pyydetään maksatuksessa haettavien kokonaisuuksien sisällöllistä hyväksymistä tietojärjestel-
mässä. 
 
Otantaan pohjautuvassa EAKR-osarahoitteisten hankkeiden paikan päällä tehtävissä varmennuksis-
sa noudatetaan hallintoviranomaisen linjausta, jonka mukaan varmentamista ei tehdä ohjelmakau-
della 2014–2020 avoinna oleviin maksatushakemuksiin. Maksettuun avustukseen kohdistuneen 
varmennuksen havainnot kirjataan EURA2014 -tietojärjestelmään. Edellä mainittujen EAKR-
hankkeiden lisäksi muissakin hankkeissa voidaan satunnaisesti tai harkinnan mukaan tehdä paikan 
päällä varmennuksia. 
 
Tosiasiallisten kustannusten mukaisesti haettavien kustannuksien on oltava rahasuorituksena mak-
settuja ja niitä koskevien hankintojen avustuksen saajalle toimitettuja ennen maksatuksen hakemis-
ta. Hanketta koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta oman projekti-
koodin tai kustannuspaikan avulla siten, että avustuksen käytön valvonta on vaikeudetta mahdollista. 
Avustuksen maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. 
 
Avustuksen saajan on maksatushakemuksen yhteydessä annettava hyväksyttävä selvitys hankkeen 
kokonaisrahoituksesta. Hankkeen kokonaisrahoitukseen sisältyvä osakepääoman lisääminen on 
tarkistettava kaupparekisteristä.  
 
Kehittämistoimenpiteisiin sisältyvä palvelua koskeva sopimus tai tarjous on esitettävä ELY-
keskukselle viimeistään avustuksen maksatushakemuksen yhteydessä. Kustannuksiltaan vähäiset 
ja sisällöltään selkeät ulkopuoliset palvelut voidaan harkinnan mukaan hyväksyä myös ilman erillistä 
kirjallista tarjousta tai sopimusta. 
 
Maksatuksessa hylättävät kustannukset on maksupäätöksessä perusteltava ja yksilöitävä riittävällä 
tositekohtaisella tarkkuudella siten, että arkistoitua maksatusaineistoa tarkasteltaessa voidaan vai-
keuksitta arvioida maksatuspäätöksen ja tehtyjen laskelmien oikeellisuus myös jälkikäteen. Avustuk-
sen saajan toimittamaan alkuperäiseen ja arkistoitavaan aineistoon ei kirjata viranomaisten huomioi-
ta ja merkintöjä. 
 
Säädettyjä tukitasoja ei saa ylittää. Samaan hankkeeseen myönnetyt valtion tuet tulee sovittaa yh-
teen viimeistään maksatusvaiheessa. Jos tukitasot näyttävät ylittyvän, tuen hakijalle voidaan antaa 
tukiviranomaisten suostumuksella mahdollisuus valita tukimuoto, jota ensisijaisesti käytetään.  

Avustuksen maksaminen on keskeytettävä, jos takaisinperintää koskeva harkinta on keskeneräinen 
tai avustuksen saaja ei ole noudattanut takaisinperintäpäätöstä. Takaisinperinnällä tarkoitetaan eräi-
den valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain 1 §:ssä 
tarkoitettua takaisinperintäpäätöstä, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettujen 
lakien nojalla tehtyä takaisinperintäpäätöstä tai Euroopan unionin rakenne- ja investointirahastojen 
(ERI-rahastot) tuen takaisinperintäpäätöstä. ERI-rahastoilla tarkoitetaan aluekehitysrahastoa, sosi-
aalirahastoa, maaseuturahastoa sekä meri- ja kalatalousrahastoa.  
 
Takaisinperintäsaatavaa ei kuitata maksatuksessa. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on kuit-
taamisen sijasta avustukseen kohdistuvan takaisinperintäsaatavan maksaminen viranomaiselle.  
 
Takaisinperintäpäätöksen yhteydessä maksatus on voitu määrätä lopetettavaksi. Vaikka maksatusta 
ei olisi määrätty lopetettavaksi, ainakin palautettu tai takaisinperitty määrä jätetään EAKR-
osarahoitteisten hankkeiden mahdollisissa myöhemmissä maksatuserissä lopullisesti avustuksen 
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saajan vahingoksi. Tämä liittyy EU:n rahastojen yleisasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1303/2013) 143 artiklassa asetettuihin velvoitteisiin. 

4.2 YRITYKSEN JATKUVAN KANNATTAVAN TOIMINNAN EDELLYTYKSIEN, MAKSUKYKYI-
SYYDEN JA SIDOSRYHMIEN SELVITTÄMINEN 

Avustusta voidaan myöntää lain mukaan vain silloin, kun yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset 
jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Lain mukaisten myöntämisedellytyksien tulee tukiehtojen mu-
kaisesti täyttyä myös maksatushakemusta jätettäessä.  
   
Yrityksen perustietojen ja jatkuvan kannattavan toiminnan edellytyksien selvittäminen edellyttää pereh-
tymistä luotto- ja viranomaistietoihin. Yksityis- ja julkisoikeudellisia maksuhäiriöitä selvitetään luottotieto-
yhtiön rekistereistä. Yrityksen taloudellisen tilan antaessa siihen aihetta, tietoja voidaan kysyä myös 
muilta viranomaisilta. Luottotietoyhtiöiden rekisterit sisältävät yleensä myös keskeiset kaupparekisteriin 
ilmoitettavat tiedot. Lähtökohtana avustuksia maksettaessa on luonnollisesti se, että avustuksensaajalla 
ei ole luottohäiriöitä ja se on hoitanut asianmukaisesti julkisoikeudelliset velvoitteensa. Poikkeuksellises-
ti avustus voidaan kuitenkin maksaa, jos maksuhäiriö tai velvoitteiden laiminlyönti on vain vähäinen ja 
niiden hoitamisesta on tehty maksusuunnitelma.  
  
Maksuhäiriöiden lisäksi selvitettäviä tietoja ovat muun muassa yrityksen avustuspäätökseen yhdistä-
vä y-tunnus ja avustuspäätöksen mahdolliset erityisehdot.  
 
4.3 HANKKEESEEN KOHDISTUVIEN MUUTOKSIEN HYVÄKSYTTÄVYYS 

Avustuksen saajat ovat velvollisia tuomaan ennen hankkeeseen kohdistuviin olennaisiin muutoksiin 
ryhtymistä ne kirjallisesti tai sähköisesti viranomaisten hyväksyttäväksi. Viranomainen voi hyväksyä 
muutospäätöksellä hankkeen piiriin vain sellaisia menoeriä, joiden hankintaan ei ole ryhdytty ennen 
muutoshakemuksen toimittamista viranomaiselle. 
 
Jos avustuksen saaja on lopettanut avustuksen kohteena olevan yritystoiminnan, avustusta ei mak-
seta. Jos avustuksen myöntövaiheessa olleet olosuhteet ovat muutoin muuttuneet avustuksen saa-
jasta johtuvista syistä tai avustuksen saaja on olennaisesti muuttanut tai supistanut hanketta, on 
maksatusta tehtäessä harkittava kielteisen tai osittain kielteisen maksatuspäätöksen tekemistä. Li-
säksi tarvittaessa on käynnistettävä takaisinperintätoimenpiteet.  
 
Aina hankkeeseen sisältyvää muutostarvetta ei ole etukäteen tuotu viranomaisten tietoon. Ottaen 
huomioon sen, että avustus myönnetään hankkeeseen, hankekokonaisuuden kannalta vähäiseksi 
katsottavat muutokset yksittäisissä hankintanimikkeissä tai kohtuulliseksi katsottavat siirtymät hank-
keen menolajien välillä voidaan maksatuksen yhteydessä hyväksyä maksatusviranomaisen harkin-
nan mukaan. Tällöin hankintojen hyväksyminen tai hylkääminen tulee perustella maksatusasiakirjoi-
hin tehtävällä lyhyellä selvityksellä. Menojen hyväksyttävyyttä selvitettäessä otetaan huomioon myös 
rahoituspäätöksestä vastaavien esittämät näkemykset. 
 
Menolajiin, johon avustuspäätöksessä tai muutospäätöksessä ei ole hyväksytty lainkaan kustannuk-
sia, ei voida kohdistaa maksatuksia. 
 
Hankkeen sisältämän de minimis -tuen määrä määräytyy avustuspäätöksessä, eikä sen määrää saa 
ylittää maksatuksessa. Myöskään avustuspäätöksen mukaista investointeihin tai kehittämistoimenpi-
teisiin kohdistuvaa avustuksen kokonaismäärää ei saa ylittää maksatuspäätöksillä.  
 
Avustuksen maksaminen muulle kuin avustuspäätöksen kohteena olleelle yritykselle on mahdollista 
ainoastaan hakemuksesta tehtävän avustuksen muutospäätöksen jälkeen. Muutospäätös on mah-
dollinen avustuksen saajan yhtiömuodon muuttuessa tai silloin, kun sulautunut tai jakautunut yritys 
jatkaa hankkeen mukaista toimintaa. 
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4.4 FLAT RATE -KUSTANNUSMALLIN VAIKUTUKSET MAKSAMISEEN 

Yrityksen kehittämisavustuksen kehittämismenot hyväksytään pääasiassa tosiasiallisesti aiheutunei-
siin ja maksettuihin menoihin perustuen. Tietyt menot hyväksytään kuitenkin asetuksessa säädetyllä 
tavalla prosenttimääräisinä korvattavina menoina (flat rate) tosiasiallisista palkkamenoista. Tosiasial-
lisiin palkkamenoihin ei yrityksen kehittämisavustuksen osalta lueta työnantajamaksuja, tulospalkki-
oita, luontoisetuja, bonuksia tai muita niihin rinnastettavia varsinaisen palkan lisäksi maksettavia 
maksuja. Prosenttimääräisesti korvataan työnantajamaksut, työterveysmenot, hankkeen käyttöön 
varatuista rakennuksista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat menot, yksinomaan Suomessa tapah-
tuvien matkojen menot sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.  
 
Myös yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen eräät menot hyväksytään prosenttimääräi-
sinä korvattavina menoina siten kuin asetuksessa säädetään. Prosenttimääräisinä hyväksyttävät 
menot perustuvat toimintaympäristön kehittämisavustuksen osalta palkkamenoihin, joilla tarkoitetaan 
rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen 16 §:ssä säädettyjä palkkamenoja. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan toimintaympäristön kehittämisavustuksen prosenttimää-
räisinä hyväksyttävistä menoista säädetään tarkemmin rakennerahastoista osarahoitettavien kus-
tannusten tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n 1 momentissa, mitä sovelle-
taan myös kansallisesti rahoitettuihin toimintaympäristön kehittämisavustuksiin. Prosenttimääräisinä 
korvataan hankkeen matkakustannukset, toimistokustannukset, hankehenkilöstön osallistumismak-
sut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyt-
töön varatuista rakennuksista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja hankkeen ohja-
usryhmän kustannukset. 
 
Avustuksen saajan ei tarvitse yksilöidä prosenttimääräisinä hyväksyttäviä menoja avustushakemuk-
sen ja maksatushakemuksen yhteydessä eikä sen tule myöskään esittää niitä koskevia kirjanpidon 
tositteita viranomaisille. Näin ollen maksatuksen hyväksyminen perustuu prosenttimääräisinä korvat-
tavilta osin yksinomaan laskennalliseen prosenttiosuuteen toteutuneista tosiasiallisista palkkame-
noista.  
 
Avustusta maksuun haettaessa ja maksatuspäätöstä tehtäessä on pidettävä erityistä huolta siitä, 
ettei tosiasiallisesti aiheutuneiksi ja maksetuiksi menoiksi ilmoiteta ja hyväksytä virheellisesti samoja 
menoeriä, jotka on säädetty luettaviksi prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin.  
 

5 AVUSTUKSEN VALVONTA, PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ SEKÄ AVUS-
TUKSEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 

5.1 AVUSTUKSEN VALVONTA JA TARVITTAVAT SELVITYKSET 

Avustusten käytön valvonta on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 20 
§:n mukaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten tehtävänä. Käytännössä valvontaa 
hoidetaan ELY-keskusten sekä niiden korjaavista toimenpiteistä vastaavien virkamiesten toimesta. 
Valvonta liittyy esimerkiksi virheellisesti annettuihin tietoihin ja sen johdosta aiheetta saatuun avus-
tukseen. Siltä osin kuin avustus on kohdistunut investointeihin, valvonta liittyy esimerkiksi konkurs-
seihin ja muihin avustukselle asetetun käyttöajan kuluessa avustuksen saajan toiminnassa tapahtu-
viin muutoksiin. 
  
Valvonnasta vastaavan viranomaisen tulee huolehtia oikea-aikaisesta valvonnan toimeenpanosta ja 
määrätä siihen osallistuvat virkamiehet sijaisineen. Keskeisenä valvonnan kohteena ovat investoin-
teihin avustusta saaneiden toiminnan muutokset, kuten konkurssit, selvitystilaan asettamiset, rekis-
teristä poistamiset ja yrityssaneeraukset. Edellä mainittujen yritystoiminnassa tapahtuneiden muu-
tosten seurannassa voidaan käyttää apuna myös muun muassa luottotietoyhtiöiden tarjoamia mak-
sullisia palveluja. Lisäksi jokaisen virkamiehen tulee omalla panoksellaan osallistua valvontaan ja 
toimittaa esimerkiksi tiedotusvälineistä tai yrityskontaktien kautta saatavat tiedot mahdollisimman 
pian korjaavista toimenpiteistä vastaavalle virkamiehelle.  



 
 

 

  

20 
 

Kun tietoon tulee seikka tai muutos, joka saattaa johtaa takaisinperintään, asiasta on hankittava 
tarkemmat tiedot avustuksen saajalta ja muilta käytettävissä olevilta tahoilta. Asiaa koskevassa sel-
vityspyynnössä avustuksen saajalle on ilmoitettava mahdollisen takaisinperinnän oikeusperusteet. 
Selvityspyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.  

5.2 AVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ 

Avustuksen palauttamiseen ja takaisinperintään sovelletaan avustuspäätöksen tekohetkellä voimas-
sa olleita säännöksiä. Aiemman valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 
(1336/2006) nojalla tehtyihin päätöksiin sovelletaan mainitun lain takaisinperintäsäännöksiä ja ohjei-
ta.  
 
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisen avustuksen palauttamista, 
takaisinperintää ja maksatuksen lopettamista koskevat perusteet ovat lain 25–30 §:ssä. Säännösten 
tulkinnassa tulee ottaa huomioon lakia koskevan hallituksen esityksen perustelut. 
 
Korkoon ja viivästyskorkoon sovelletaan valtionavustuslain 24 ja 25 §:ää.  
 
Takaisinperintä voi perustua myös avustuspäätöksessä asetettuihin ehtoihin tai Euroopan unionin 
lainsäädäntöön taikka kansallista täytäntöönpanoa edellyttäviin Euroopan komission tai EU-
tuomioistuinten päätöksiin. 
 
Siltä osin kuin avustus tai osa siitä on epäselvyyden ilmetessä edelleen maksamatta, maksatus tulee 
lähtökohtaisesti keskeyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 18 §:ssä 
ja valtionavustuslain 19 §:ssä säädetyin perustein.  

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaiseen avustuksen palauttami-
seen tai takaisinperintään ei sovelleta kuittaamista. 

Ohjelmakauden 2014–2020 EAKR-osarahoitteisen tuen takaisinperintää tai palauttamista koskeva 
päätös valmistellaan EURA2014-tietojärjestelmässä ja varsinainen päätös tehdään TUKI2014-
tietojärjestelmässä. Kansallista tukea koskeva vastaava päätös tehdään edellä mainittujen tietojär-
jestelmien ulkopuolella siten, että tehtyä päätöstä koskevat tiedot ja maksusuoritukset kirjataan TU-
KI2014 -tietojärjestelmän takaisinperintäosioon (sen valmistuttua). 

5.3 AVUSTUKSEEN KOHDISTUVAT RIKOKSET 

Avustuspetoksesta ja muista rikoksista julkista taloutta vastaan säädetään rikoslain (39/1889) 29 
luvussa. Myönnettyyn avustukseen kohdistuvan rikosepäilyn johdosta on ryhdyttävä välittömiin toi-
menpiteisiin. Avustuksen myöntäneen viranomaisen on tehtävä poliisille rikosilmoitus, jos asian sel-
vittelyn yhteydessä tai muutoin havaitaan, että avustuksen hakemiseen tai sen käyttöön epäillään 
liittyvän rikos. Käytännössä asian selvittelystä ja rikosilmoitusten tekemisestä vastaavat yleensä niin 
sanotuista korjaavista toimenpiteistä vastaavat virkamiehet. Rikosilmoituksen tekemisvelvollisuudes-
ta säädetään valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 17 §:ssä. Kopio rikosilmoi-
tuksesta on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osastolle ja valtiontalou-
den tarkastusvirastolle. 


