Kainuun ELY-keskuksen
yrityshankkeiden
rahoituslinjaukset

Linjauksen perustelut
Yritystukien myöntämistä säätelee laki valtionavustuksesta
yritystoiminnan
kehittämiseksi
(1336/2006) ja siihen liittyvä valtioneuvoston asetus (675/2007). Tuen myöntämistä säädellään lisäksi Euroopan yhteisön lainsäädännössä ja sen
nojalla annetuissa säännöksissä, kansallisella
lainsäädännöllä sekä työ- ja elinkeinoministeriön
(TEM) vuosiohjeella, valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen täytäntöönpano-ohjeella (dnro
TEM/414/00.35.05.01/2010 eli nk. käsikirja), rahoitusnäkemyslinjauksella ja muulla ohjeistuksella.
Pääosa yritystoiminnan kehittämiseksi annetun
lain mukaisten päätösten rahoituksesta tulee ItäSuomen EAKR-toimenpideohjelmasta 2007–2013.

tarkoituksenmukaista tehdä oma tarkentava rahoituslinjaus. Tätä linjausta noudatetaan rahoitettaessa niitä yrityshankkeita, jotka valmistellaan yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisesti.
Linjaukset perustuvat mm. ELY-keskuksen tekemiin painotuksiin, ELY-keskuksen näkemyksiin
tuen vaikutuksista toimialan kilpailutilanteeseen,
tarkoituksenmukaisuusharkintaan, muiden toimijoiden rahoitusmahdollisuuksien huomioimiseen
sekä Kainuun kehittämisohjelman painotuksiin.
Rahoituslinjaus on käsitelty ja hyväksytty Kainuun
ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima, osaaminen ja
kulttuuri -vastuualueen johtoryhmässä 10.12.2010
(dnro KAIELY/1125/05.02.00/2010). Linjausta tarkistetaan tarvittaessa.

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista
tukea, minkä vuoksi ELY-keskuksen tasolla on ollut

EU-osarahoitettavien hankkeiden
rahoituskriteerit
EAKR-osarahoitteista avustusta voidaan myöntää
sellaisille hankkeille, jotka täyttävät yritystukien
myöntämistä säätelevien säädösten lisäksi Alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjassa 1
asetetut tavoitteet ja kriteerit (kts. ohjelma-asiakirja Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007–
2013). ELY-keskus tutkii viran puolesta yrityksen
hankkeen soveltuvuuden eo. ohjelmaan.
Ohjelman toimintalinjassa 1 voidaan tukea ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla
• yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista
• kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä
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Keskeiset rahoituslinjaukset
Rahoitettavat yritykset
Rahoitusta suunnataan sekä aloittaviin että toimiviin yrityksiin. Tuettavalta yritykseltä edellytetään,
että tuettavaa toimintaa harjoitetaan Kainuussa
sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta (verottajan
määritelmä kiinteästä toimipaikasta). Lisäksi toiminnan tulee olla kokopäiväistä tai hankkeen tulee
johtaa kokopäiväisen toiminnan käynnistymiseen.
Alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten kasvun
ja kehittämisen rahoitukseen voidaan käyttää myös
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoitusta.

Rahoitettavat hankkeet
Avustukset suunnataan korkeatasoisiin yritystoimintaa edistäviin hankkeisiin, joiden tavoitteena on yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen.
Hankkeen hyväksytty toteutusaika on pääsääntöisesti enintään 24 kk tai hankkeeseen kohdistettavan rahoituksen voimassaoloaika. Hankkeesta tulee laatia hankesuunnitelma, jossa on eritelty mm.
hankkeen suunnitellut kustannukset.
ELY-keskus tekee rahoituspäätöksen olemassa
olevien ja kohtuullisessa ajassa saatujen lisätietojen perusteella.
Lainsäädännössä edellytetään, että hanke vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun, teknologiaan,
kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen.
Merkittäväksi katsotaan:
-- vähintään 10 prosentin kasvu liikevaihdossa tai
työntekijämäärässä tai muu merkittävä kasvu
esim. tuottavuudessa
-- teknologialta edellytetään, että hankkeessa
hankitaan yritykselle toimialalla olevaa uutta
teknologiaa
-- kansainvälistymisessä uutuusarvo (uusi tuote,
uudet markkinat) ja kokonaisvaltainen hanke
-- tuottavuuden ja liiketoimintaosaamisen jonkin
osa-alueen selkeä parantuminen

Avustus kohdistetaan suunnitelmallisiin, jokapäiväisestä toiminnasta erillisiin yrityksen toimintaa
kehittäviin kokonaisuuksiin. Rahoitusta suunnataan erityisesti pk-yrityksiä kokonaisvaltaisesti kehittäviin hankkeisiin (hankkeessa kehitetään sekä
osaamista että teknologiaa). Jos avustus olisi pieni
suhteutettuna yrityksen toimintaan, avustusta ei
myönnetä sen vähäisen vaikuttavuuden vuoksi.
Rahoitettavien hankkeiden linjauksia:
-- Elämystuotanto: tuetaan merkittävää, ammattimaista toimintaa matkailukeskusten ydinalueilla, ei esim. yksittäisen mökin rakentamista.
-- Henkilökohtaiset palvelut ja yrityspalveluyritykset: tukea voidaan myöntää merkittävään kilpailukyvyn parantamiseen tai markkina-alueen
laajentamiseen Kainuun ulkopuolelle liittyviin
hankkeisiin (esim. kv-hankkeet) tai Kainuusta
puuttuvan palvelun tuottamiseen liittyviin hankkeisiin.
-- Sote-ala: peruskalusto- ja rakennushankintoja ei tueta. Muiden hankkeiden tukeminen on
mahdollista.
-- Vähittäis- ja tukkukauppa: kauppakeskusinvestointeja ei tueta.
-- Rakennus- ja maaurakointi: pääsääntöisesti ei
tueta sellaista toimintaa, joka perustuu urakkatarjousmenettelyyn ja jossa työ tehdään pääasiassa urakkakohteissa.
Avustuksen myöntäminen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun
Valmistelurahoitusta suunnataan haasteellisten
tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun, ei
varsinaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen.
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Rahoitettavat kustannukset
Kustannusten hyväksymisessä tuen piiriin käytetään tarkoituksenmukaisuusharkintaa: ELY-keskus
voi kohdistaa tuen hankkeen kannalta merkittäviin
kustannuksiin.
Rakennushankkeet
--

--

--

Tukea voidaan myöntää lähinnä yritysten omaan
käyttöön tulevien rakennushankkeiden kustannuksiin. Tuen piiriin ei hyväksytä valmiiden rakennusten ostoa eikä maa-aluehankintoja.
Yksityistä kiinteistöyhtiötä voidaan tukea lähinnä silloin, kun ko. yhtiön ja nk. sijoittuvan
yrityksen omistus on samoilla tahoilla ja kun
sijoittuva yritys on tukikelpoinen. Erikoistilojen
rakentamisessa (tilat eivät sovellu muutostöiden jälkeenkään nk. tavanomaiseen yrityskäyttöön) tästä voidaan poiketa.
Tukea ei myönnetä hankkeisiin, jotka sisältävät
pelkästään tilojen remontointia. Em. toimenpiteitä voidaan tukea, jos ne ovat osa laajempaa
hanketta.

Koneet, laitteet ja kalusto
--

--

--

--

Avustus voi kohdistua vain investointeihin, jotka kirjataan käyttöomaisuudeksi yrityksen taseessa.
Rahoitus kohdistuu pääasiassa uutena hankittavaan käyttöomaisuuteen, mutta myös käytettyjen koneiden tukeminen on perustelluista
syistä mahdollista. Korvausinvestointeja ei tueta. Tuettavien koneiden ja laitteiden sijoituspaikan tulee olla Kainuussa.
Siirrettävää kalustoa voidaan tukea, mikäli yrityksellä on Kainuussa kiinteä toimipaikka ja
toimintaa harjoitetaan merkittävältä osin Kainuussa.
Eläinten hankintaa (esim. koiravaljakkokoirat,
hevoset) ei tueta.

Avainhenkilön palkkamenot (ilman sivukuluja)
Avainhenkilöllä tarkoitetaan yritykseen palkattavaa
uutta henkilöä, joka tuo yritykseen uutta osaamista
ja jolla on keskeinen asema avustettavan hankkeen
toteuttamisessa. Lähtökohtana on, että avainhenkilö käyttää koko työaikansa hankkeeseen liittyviin
tehtäviin. Avainhenkilön palkkamenoja voidaan tukea enintään 12 kuukauden ajalta.
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Pienen yrityksen palkkamenot (ilman sivukuluja)
Aloittavalle tai laajentavalle yritykselle voidaan
myöntää yrityksen kehittämisavustusta uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella. Avustusta
voidaan myöntää myös yrittäjän palkkamenojen tai
kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella. Tuki voidaan myöntää vain kokoaikaisen
palkkaamisen osalta.
Avustusta myönnettäessä edellytetään, että myöntämiselle on olemassa jokin erityinen peruste. Tällaisia erityisiä perusteita voivat olla esim.
-- palkattavan henkilön selkeä perehdyttämistarve (palkataan esim. vastavalmistuneita)
-- yrityksen tarve saada uudentyyppistä ammatillista osaamista käynnistettäessä esim. uutta
liiketoimintaa tai otettaessa käyttöön uutta teknologiaa
-- hankkeen sisältö tai olosuhde on erityisen riskipitoinen ja/tai osaavan henkilöstön saaminen
esim. yrityksen sijainnin vuoksi on erityisen vaikeaa
-- aloittavan yrityksen tuotteen/palvelun/konseptin kehittäminen vaatii merkittävää panostusta
ennen kuin varsinainen liiketoiminta voidaan
käynnistää.
Muiden kehittämistoimenpiteiden ja investointihankkeiden palkkamenot (ilman sivukuluja)
Koulutuksen ajan palkkamenoja ei hyväksytä avustuksen piiriin. Tämä perustuu siihen, että yleisesti
muissakaan tuissa koulutuksen ajan palkkamenoja
ei tueta ja ne eivät ole erillisiä, kehittämistyöstä syntyviä kustannuksia.
Yrittäjän palkan tukemisen lähtökohtana on, että
yrittäjän toimenkuvaan kuuluu toiminnan monipuolinen kehittäminen eikä yrittäjän työpanosta voida
pääsääntöisesti pitää erillisenä kehittämistoimenpiteenä. Yrittäjän palkan tukeminen muissa kehittämistoimenpiteissä on perusteltava erityisen hyvin.
Tällöinkään tukea ei voida myöntää koko palkkaan,
tukikelpoista on vain kehittämistyöhön käytettävä
työajan osa.

Investointihankkeeseen liittyvien oman henkilöstön
palkkakulujen tukemisen linjauksia
-- palkkakuluja voidaan hyväksyä tuen piiriin silloin, kun oman henkilöstön käytölle on olemassa erityinen syy ja ne ovat merkittävä kustannuserä hankkeessa
-- tuensaajan tulee pitää erillistä työaikakirjanpitoa, josta ilmenee henkilön kokonaistyöaika ja
projektiin kuuluva työaika
Innovatiivisen pienen yrityksen muut
toimintamenot
Nk. innovatiivisella pienellä yrityksellä tarkoitetaan
yritystä, jonka tuote, palvelu tai toimintatapa poikkeaa selvästi alan vastaavien yritysten toiminnasta
ja jossa oman toiminnan kehittämiseen kuluu eo.
syistä merkittävästi aikaa ja/tai varoja.

Hankkeissa tapahtuvat muutokset
Hankkeen aikatauluihin ja sisältöön liittyvistä muutoksista tulee aina sopia erikseen ELY-keskuksen
kanssa. Vapaamuotoinen muutosesitys sisältöön
tai toteuttamisaikatauluun tulee toimittaa ELY-keskukseen etukäteen ennen muutoksen toteuttamista. Yli 20 %:n muutos hankkeen saman tukitason
kustannuksissa edellyttää yleensä erillistä muutospäätöstä.
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