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LIITE 1

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTIONAVUSTUKSESTA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN
(716/2014) VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA
1. Tausta
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 2 luvussa
säädetään yrityksen kehittämisavustuksesta. Lain 10 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksistä, hyväksyttävistä menoista ja tukitasoista sekä yrityksen kehittämisavustuksen ja muiden valtiontukien yhteenlasketuista enimmäismääristä. Lain 17
§:ssä säädetään avustuksen maksamisesta ja sen 2 momentin mukaan avustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Lain 17 §:n 3 momentin mukaan tarkempia säännöksiä avustuksen maksamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen
(716/2014) 10 §:ssä säädetään yrityksen kehittämisavustuksen piirin hyväksyttävistä
menoista, 11 §:ssä yrityksen kehittämisavustuksen enimmäismäärästä kehittämistoimenpiteissä ja 18 §:ssä avustuksen maksamisesta.
Covid-19-epidemian aiheuttamien taloudellisten haittavaikutusten hillitsemiseksi on
yritysten toiminnan tukemiseksi arvioitu tarpeelliseksi säätää yrityksen kehittämisavustuksen määrästä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Lisäksi on arvioitu tarpeelliseksi säätää erikseen markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ennakkona maksettavasta
avustuksen määrästä.
Ehdotetulla asetusmuutoksella nostettaisiin yrityksen kehittämisavustuksen tukitasoja
siten, että prosenttimääräisenä korvattavien asetuksessa tarkemmin määriteltyjen välillisten kulujen osuus eli ns. flat rate nousisi 15 prosentista 50 prosenttiin. Lisäksi nostettaisiin kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän kehittämisavustuksen määrä 50 prosentista 80 prosenttiin, kun kehittämisavustusta myönnetään markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Myös kehittämisavustuksesta maksettavan ennakon määrää korotettaisiin siten, että ennakon enimmäismäärä nousisi 30 prosentista 70 prosenttiin avustuksen määrästä, kun avustusta haetaan markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.
Lisätalousarviossa vuodelle 2020 on yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen osoitettu lisää myöntämisvaltuutta 300 miljoonaa euroa. Lisämyöntämisvaltuudella varmistetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämisvaltuuden riittävyys kehittämisavustuksiin, joiden avulla pyritään minimoimaan covid-19-epidemian aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriön haitallisia vaikutuksia pk-yrityksille. Lisäksi lisämyöntämisvaltuudella turvataan pk-yritysten kriisitilanteen jälkeisten kehittämistoimien rahoitus. Edellä mainitulla lisämyöntämisvaltuudella katetaan asetusehdotuksesta
aiheutuva menojen lisäys. Koska covid-19-epidemian vaikutukset yritysten toimintaan
näkyvät jo nyt, on tarpeen saada asetus voimaan mahdollisimman pikaisesti.
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2. Ehdotetun asetuksen sisältö
Ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia väliaikaisesti ja lisättäväksi asetukseen
väliaikaisesti seuraavat kehittämisavustuksen myöntämistä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa koskevat säännökset.
4 § Avustusta koskevat Euroopan unionin säännökset
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä noudatettavista Euroopan unionin säädöksistä. Covid-19-epidemian vuoksi Euroopan komissio on 19.3.2020 antanut tiedonannon C(2020) 1863 koskien tilapäisiä puitteita valtiontukitoimenpiteille talouden tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-epidemiassa.
Komission tiedonannossa mahdollistetaan muun muassa enintään 800 000 euron määräinen tuki yritystä kohden. Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, takaisinmaksettavina ennakoina tai vero- tai maksuetuuksina. Jotta komission antamaa väliaikaista
valtiontukisääntöä voitaisiin hyödyntää koronavirusepidemian aiheuttamassa kriisitilanteessa myös yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisessä, on tarpeen lisätä väliaikaisen valtiontukisäännön mukainen valtionavustus pykälässä säädettyihin vaihtoehtoisiin tukimuotoihin.
10 a § Kehittämistoimenpiteisiin hyväksyttävät menot markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kehittämistoimenpiteisiin hyväksyttävistä menoista
covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Hyväksyttäviä menoja olisivat 1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat
menot; 2) palkkamenot, lukuun ottamatta työnantajamaksuja; 3) tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menot; sekä 4) prosenttimääräisinä
korvattavat menot, joiden määräksi hyväksytään 50 prosenttia momentin 2 kohdassa
säädetyistä palkkamenoista. Koska säädösmuutoksen taustalla on covid-19-epidemian
aiheuttama talouden kriisitilanne, jossa erityisesti ulkomaille matkustamista on rajoitettu, hyväksyttäviksi menoiksi ei markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa katsottaisi ulkomaille suuntautuvien matkojen menoja tai menoja, jotka aiheutuvat osallistumisesta
ulkomailla järjestettävään näyttelyyn tai messuille.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että hankkeen 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset
menot korvattaisiin tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin menoihin perustuen.
Säännös vastaisi sisällöltään asetuksen 10 §:n 2 momenttia.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä menoista, joista maksettaisiin 1 momentin 4
kohdan mukaista prosenttimääräistä korvausta. Menoihin, joista prosenttimääräistä korvausta maksettaisiin, sisältyisivät 1) työnantajamaksut; 2) työterveysmenot; 3) hankkeen käyttöön varatuista rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot; 4) matkamenot; sekä 5) kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot. Säännös vastaisi sisällöltään asetuksen 10 §:n 3 momenttia.
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10 b § Tilanneanalyysin hyväksyttävät menot markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin avustuksen myöntämisestä tilanneanalyysin tekemiseen Covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Tilanneanalyysilla tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnan nykytilannetta ja kehittämistoimenpiteitä koskevaa analyysia covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanneanalyysin tekemiseen hyväksyttävistä menoista. Avustusta voitaisiin myöntää 1) laskennallisiin palkkamenoihin sekä 2) prosenttimääräisinä korvattaviin menoihin, joiden määräksi hyväksyttäisiin 50 prosenttia 1
kohdan mukaisista palkkamenoista. Pykälässä tarkoitetuissa laskennallisissa palkkauskustannuksissa voitaisiin huomioida sekä työntekijöiden että yrittäjän palkkauskustannukset. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuuluisi tämän avustuksen piiriin, sillä yksinyrittäjille suunnatun erillisen tukimuodon valmistelu covid-19-epidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi on käynnissä.
11 a § Avustuksen enimmäismäärä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin yrityksen kehittämisavustuksen määrästä tilanneanalyysin tekemiseen covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Avustuksen enimmäismäärä voisi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 10 000 euroa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yrityksen kehittämisavustuksen määrästä kehittämistoimenpiteisiin covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Avustuksen enimmäismäärä voisi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 100 000 euroa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että covid-19-epidemian aiheuttamassa markkinaja tuotantohäiriötilanteessa avustus sekä tilanneanalyysiin että kehittämistoimenpiteisiin voitaisiin myöntää joko de minimis -tukena tai komission tiedonannon C(2020)
1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Avustuksen myöntäminen edellä mainittuna väliaikaisena valtiontukena edellyttää tukiohjelman notifiointia komissiossa.
Ehdotetut avustusten enimmäismäärät 10 000 euroa (tilanneanalyysi) ja 100 000 euroa
(kehittämistoimenpiteet) sekä 80 prosentin tukitaso ovat yhtenevät Business Finlandin
koronavirusepidemian aiheuttamiin häiriötekijöihin myöntämien avustusten enimmäismäärien ja tukitason kanssa. Yhtenevillä tukitasoilla voitaisiin varmistaa yritysten yhdenvertainen asema riippumatta siitä, minkä tahon myöntämää avustusta he kriisitilanteessa hakevat.
18 a § Avustuksen maksaminen markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa
Pykälässä säädettäisiin, että covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa avustuksen ennakkoa voitaisiin maksaa perustellusta syystä enintään
70 prosenttia myönnetyn avustuksen määrästä. Lisäksi säädettäisiin, että ennakko voitaisiin maksaa hankkeen ensimmäisenä maksueränä.
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Ennakon enimmäismäärän korottaminen on arvioitu tarpeelliseksi kriisitilanteessa,
koska ennakkoa hyödyntämällä yritykset voivat saada tarvitsemansa avustuksen aiempaa nopeammin. Ennakon enimmäismäärä olisi muutoksen jälkeen yhtenevä Business
Finlandin koronavirusepidemian aiheuttamiin häiriötekijöihin myöntämien avustusten
ennakon enimmäismäärän kanssa. Yhtenevällä ennakon enimmäismäärällä voitaisiin
varmistaa yritysten yhdenvertainen asema riippumatta siitä, minkä tahon myöntämää
avustusta he kriisitilanteessa hakevat.
Voimaantulo
Asetus olisi voimassa 3.4.2020-31.12.2020. Asetusta sovellettaisiin sen voimassaoloaikana myönnettäviin avustuksiin.
3 Ehdotuksen vaikutukset
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Ehdotetun muutoksen on arvioitu lisäävään merkittävästi yrityksen kehittämisavustusten hakemusmäärää. Tukiviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tulevat todennäköisesti tarvitsemaan lisäresursseja avustushakemusten käsittelyyn. Lisäresursointi voitaneen toteuttaa osin sisäisin siirroin, mutta ulkoisia rekrytointejakin tarvittaneen.
Hakemusten mahdollisimman sujuvan käsittelyn turvaamiseksi aloitetaan 31.3.2020
sekä puhelimitse että sähköpostitse toimiva valtakunnallinen neuvonta. Hakemusten käsittelyssä tullaan hyödyntämään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisiä resursseja sekä ristiinesittelyä. Päätöksenteon automatisointi avustusten osalta on käytännössä erittäin haastavaa, sillä kyse on lähtökohtaisesti harkinnanvaraisista avustuksista.
Automatisoitu päätöksenteko vaatisi myös uusia tietoteknisiä ratkaisuja, joiden tekeminen pitkittäisi haun avaamista. Avustusten haku on tarkoitus avata viikolla 14.
Vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin
Ehdotetun muutoksen on arvioitu parantavan pk-yritysten mahdollisuuksia selvitä covid-19-epidemian aiheuttaman markkina- ja tuotantohäiriön haitallisista vaikutuksista.
Lisäksi ehdotetulla muutoksella on arvioitu voitavan turvata kriisitilanteen jälkeen tarpeellisten pk-yritysten kehittämistoimien rahoitus.
Taloudelliset vaikutukset
Ehdotetun asetusmuutoksen on arvioitu lisäävän merkittävästi yrityksen kehittämisavustuksen käyttämistä. Vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa on yritysten
kehittämishakkeiden tukemiseen covid-19-epidemian aiheuttamien haittojen torjumiseksi osoitettu 300 miljoonan euron lisäystä määrärahaan. Edellä mainitulla lisämäärärahalla katetaan asetusehdotuksesta aiheutuva menojen lisäys.
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4 Valmistelu ja lausuntopalaute
Asetusehdotus on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.
Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot valtiovarainministeriöltä sekä Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta. Lausunnon antoivat Etelä-Savon ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä valtiovarainministeriö. Lausuntopalautteessa ehdotettuja muutoksia
pidettiin perusteltuna. Valtiovarainministeriön lausunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että vuoden 2020 lisätalousarviossa päätetty myöntämisvaltuuden korotus momentilla 32.30.42 on eduskuntakäsittelyn jälkeen 300 miljoonaa euroa. Lisäksi lausuntopalautteessa katsottiin, että lausuntomateriaalia olisi hyvä täydentää siten, että täsmennettäisiin, miten voidaan huolehtia poikkeuksellisten suurten hakemusmäärien nopeasta
käsittelystä ja tuen nopeasta maksamisesta. ELY-keskusten lisäresursointia ei pidetty
riittävänä toimenpiteenä, vaan palautteen mukaan tulisi pohtia, voiko tuelle osoittaa kriteerin, joka mahdollistaisi tuen myöntämisen automatisoinnin.
Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että asetusehdotuksen kanssa
samanaikaisesti valmisteilla ollut avustuksia koskeva hakuohje ei kaikilta osin ole yhtenevä asetusehdotuksen kanssa.
Saadun palautteen perusteella perustelumuistioon on täydennetty arviota vaikutuksista
viranomaisten toimintaan sekä korjattu lisätalousarviossa päätetyn myöntämisvaltuuden määrä. Hakuohjeeseen liittyvän palautteen osalta todetaan, että ohjetta on päivitetty
saatujen kommenttien perusteella.
Ehdotettu asetus on tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.
5 Voimaantulo
Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 3.4.2020 ja on voimassa 31.12.2020 asti.

