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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 19 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA
1. Tausta
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 5 §:ssä säädetään yritystoiminnan kehittämispalveluista sekä niiden maksullisuudesta. Säännöksen
mukaan tuen tasosta ja asiantuntijapalvelun enimmäiskestosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Julkisesta työvoima- ja yritys-palvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 19 §:ssä säädetään valtion rahoitusosuudesta yritystoiminnan kehittämispalveluista.
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten haittavaikutusten hillitsemiseksi
hallitus on käynnistänyt toimenpiteitä yritysten toiminnan tukemiseksi. Yritysten on
suunniteltava toimintaansa uudelleen selvitäkseen akuutin kriisitilanteen aiheuttamista
haasteista. Yritystoiminnan kehittämispalveluita voidaan hyödyntää toiminnan muutostarpeiden arvioimiseen, kehittämissuunnitelmien laatimiseen sekä suunnitelmien toteuttamisen tukemiseen.
Yritystoiminnan kehittämispalvelut ovat yrityksille maksullisia. Niiden käyttämiseen
koronavirusepidemian aiheuttamassa kriisitilanteessa halutaan kannustaa, kun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on löydettävä pikaisesti uusia toimintamalleja. Yrityksiä ja yritystoiminnan kehittämispalveluiden käyttämistä halutaan tukea nostamalla väliaikaisesti valtion osuutta kehittämispalveluiden rahoituksesta.
Koska koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät yritysten toiminnassa jo nyt, on tarpeen saada asetus voimaan mahdollisimman pikaisesti.
2. Ehdotetun asetusmuutoksen sisältö
19 § Valtion rahoitusosuus yritystoiminnan kehittämispalveluista
Pykälässä säädettäisiin valtion rahoitusosuuden nostamisesta yritystoiminnan kehittämispalveluista siten, että valtion rahoitusosuus olisi 97,2727 % pk-yritykselle tarjottavan yritystoiminnan kehittämispalvelun toteutuneista kustannuksista, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi tai kehittämissuunnitelman laatimiseksi (Analyysi-palvelu). Lisäksi pykälässä säädettäisiin valtion rahoitusosuuden nostamisesta siten, että valtion rahoitusosuus olisi 97,5 %, kun kyse on asiantuntijapalvelusta pk-yritykselle laaditun kehittämissuunnitelman toteuttamisen tukemiseksi tai asiantuntijapalvelusta pk-yritysten verkostoitumisen tukemiseksi (Konsultointi-palvelu). Muutoksen jälkeen yrityksen maksuosuus sekä analyysipalvelun että
konsultointipalvelun osalta on 30 euroa (alv 0) yhtä analyysi- tai konsultointipäivää
kohden.
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Valtion rahoitusosuus pk-yritykselle tarjottavasta koulutuspalvelusta säilyisi 70 prosentissa.
Voimaantulo
Asetus olisi voimassa 27.3.2020-31.12.2020. Asetusta sovellettaisiin sen voimassaoloaikana tehtäviin päätöksiin.
3 Ehdotuksen vaikutukset
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Ehdotetulla muutoksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia viranomaisten
toimintaan.
Vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
Ehdotetun muutoksen on arvioitu tukevan yrityksiä ja parantavan yritysten toimintaedellytyksiä tilanteessa, jossa koronavirusepidemia on aiheuttanut äkillisiä ja merkittäviä muutoksia yritysten toiminnalle ja taloudelle.
Taloudelliset vaikutukset
Voimassa olevan sääntelyn mukaisesti analyysi-palvelun arvonlisäveroton hinta on yritykselle 220 euroa per päivä ja konsultointipalvelun arvonlisäveroton hinta on yritykselle 300 euroa per päivä. Kun yrityksen osuus kustannuksista laskee 30 euroon per
päivä, kasvaa valtion maksuosuus analyysi-palvelun päivähinnasta 190 eurolla ja konsultointipalvelun päivähinnasta 270 eurolla. Analyysi-palvelun osalta valtion rahoitusosuus palvelun kustannuksista nousee 17,2727 prosenttiyksikköä (80 prosentista
97,2727 prosenttiin) ja konsultointipalvelun osalta 22,5 prosenttiyksikköä (75 prosentista 97,5 prosenttiin). Jos analyysi- ja konsultointipalveluiden päivien lukumäärä pysyy
vuoden 2020 ajan samalla tasolla kuin vuonna 2019, kasvattaisi ehdotetun muutoksen
mukainen valtion rahoitusosuuden nostaminen valtion menoja arviolta vähintään 2 000
000 euroa.
On mahdollista, että haastava taloustilanne ja valtion rahoitusosuuden korottaminen yritysten kehittämispalveluiden osalta tulee kasvattamaan analyysi- ja konsultointipalveluiden kysyntää loppuvuoden 2020 aikana merkittävästi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Mikäli analyysi- ja konsultointipalvelujen kysyntä olisi puolitoistakertainen vuoteen 2019 verrattuna kasvaisivat menot arviolta noin 3 000 000 euroa ja mikäli kysyntä kaksinkertaistuisi, kasvaisivat valtion menot asetusmuutoksen seurauksena
arviolta noin 4 000 000 euroa. Analyysi- ja konsultointipalveluihin kohdistuvan valtion
rahoitusosuuden korotuksen menovaikutuksia yritysten kehittämispalveluiden kokonaiskustannuksiin lieventänee se, että koulutuspalvelun kysyntä vähentynee koronavirusepidemian vuoksi vuoteen 2019 verrattuna.
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4 Valmistelu ja lausuntopalaute
Asetusehdotus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. Ehdotuksesta
on pyydetty lausunnot valtiovarainministeriöltä sekä Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta. Lausunnon
antoivat Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä valtiovarainministeriö. Saadussa lausuntopalautteessa asetusehdotusta kannatettiin ja pidettiin tärkeänä, sillä sen arvioidaan madaltavan merkittävästi pk-yritysten
kynnystä hakea räätälöityä asiatuntija-apua ja parantavan näin yritysten valmiuksia tilanteesta selviämiseksi. Lausunnoissa kiinnitettiin lisäksi huomiota siihen, että asetusmuutoksen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan asetusmuistioluonnoksessa arvioitua noin 2 000 000 euroa suuremmat, sillä yrityksen kehittämispalveluiden kysynnän
voidaan arvioida kasvavan merkittävästi koronavirusepidemian vuoksi.
Ehdotettua asetusmuutosta ei ole tarkastettu oikeusministeriön laintarkastuksessa. Perusteena on se, että asetusmuutos on tekninen ja se tulee saada voimaan mahdollisimman pian.
5 Voimaantulo
Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 27.3.2020 ja olisi voimassa 31.12.2020 asti.

