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ELY-keskus sijoitti Etelä-Savon kehitykseen 48,3 miljoonaa
euroa vuonna 2020
Etelä-Savon ELY-keskus myönsi vuonna 2020 eteläsavolaisille yrityksille 31 miljoonaa euroa kehittämisrahoitusta. Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin vajaat 9 miljoonaa euroa (28 kpl) rakennerahasto-ohjelmasta, yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta myönnettiin noin 6,5 miljoonaa euroa (92 kpl) ja yritysten kehittämispalveluihin (Kehpa) myönnettiin rahoitusta noin 1,2 miljoonaa euroa (240 kpl).

Koronavirusepidemiasta johtuvasta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville eteläsavolaiselle yritykselle
ELY-keskus myönsi korona-avustusta vajaat 10 miljoonaa euroa (729 kpl). Maaseudun yritysten korona tukea ELY-keskus myönsi 0,5 miljoonaa euroa (56 kpl). Yritysten osaamisen kehittämiseen myönnettiin 1,1
miljoonaa euroa (17 kpl), palkkatukea 2 miljoonaa euroa ja starttirahaa 1 miljoona euroa.
Lisäksi Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettiin kehittämishankkeita 11,7 miljoonalla eurolla (69 kpl)
ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) kehittämishankkeita rahoitettiin 3,5 miljoonalla eurolla (12 kpl).
Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi 2,25 miljoonaa euroa.

Yritysrahoitus (yrityksen kehittämisavustus)
ELY-keskuksen yritysten kehittämiseen ja investointeihin myöntämällä noin 16,5 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin siihen, että eteläsavolaisissa yrityksissä käynnistyy arviolta reilun 60 miljoonan euron
kehittämisinvestoinnit, syntyy noin 370 uutta työpaikkaa ja kertyy yli 70 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa.
Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä yli 34 miljoonalla eurolla. Yritysten vuonna 2020 käynnistämien kehittämishankkeiden vaikutukset näkyvät 1–2 vuoden kuluessa hankkeen päätyttyä eli tyypillisesti 3–
4 vuoden kuluttua rahoituspäätöksestä.
Toimialoista vuoden 2020 merkittävimmät kehittäjät ja investoijat olivat matkailu ja matkailupalveluyritykset
(ELY-keskuksen rahoitus yli 5 miljoonaa euroa), metalli- ja kappaletavarateollisuusyritykset ja niihin liittyvät
palvelut (ELY-keskuksen rahoitus yli 4 miljoonaa euroa), sekä biotalous sisältäen elintarviketeollisuuden
(ELY-keskuksen rahoitus noin 3 miljoonaa euroa). Uusien markkinoiden hakeminen ja kansainvälistyminen
olivat yhä useamman yrityksen kehittämisen painopisteenä koronapandemiasta huolimatta. Maaseuturahoituksen merkitys matkailualan hankkeiden rahoittamisessa oli merkittävä, yli 4 miljoonaa euroa.
Seutukunnittain yrityksen kehittämisavustus ja maaseutuyrityksen tuki jakautuivat seuraavasti: Mikkelin seutukunta 5,1 miljoonaa euroa, Savonlinnan seutukunta 7,0 miljoonaa euroa ja Pieksämäen seutukunta 3,3
miljoonaa euroa.
Yrityksille suunnatun rahoituksen osalta vuosi 2020 oli kuluvan ohjelmakauden ennätysvuosi niin yrityksen
kehittämisavustuksen osalta, kuin myös maaseudun yritystuen ja yritysten kehittämispalvelujenkin osalta.
Kun huomioidaan vielä koronarahoitus, Leader-rahoitus, starttiraha ja yritysten osaamisen kehittäminen,
niin yrityksille suunnatun rahoituksen määrä no usee lähes 31 miljoonaa euroon vuonna 2020.

Kuva: Myönnetty yrityksen kehittämisavustus Etelä-Savon alueen yrityksille vuosina 2016–2020
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Kuluvan rakennerahastokauden viimeinen vuosi on käynnistynyt ja ELY-keskuksella on erittäin hyvät mahdollisuudet rahoittaa pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä kehittämis- ja investointihankkeita. ELY-keskus kannustaakin yrityksiä aktiivisesti panostamaan uuteen osaamiseen ja kasvuun sekä hakemaan rahoitusta kasvun mahdollistamiseksi ELY-keskukselta.
ELY-keskus rahoittaa pienten ja keskisuurten yritysten liikevaihdon kasvuun, kansainvälistymiseen, hiilineutraalisuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen tähtääviä merkittäviä yritysten kehittämishankkeita. Rahoitettavilla toimenpiteillä kannustetaan yrityksiä kehittämään uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja varsinkin
kansainvälisille markkinoille sekä ottamaan käyttöön tuottavuutta, hiilineutraalisuutta ja kasvua edistäviä
innovaatioita sekä hyödyntämään kiertotalouden ratkaisuja ja muita vähähiilisiä ratkaisuja. Erityisesti kiinnitetään huomiota toimialoihin ja yrityksiin, jotka ovat kärsineet Covid-epidemiasta ja joille epidemiasta toipuminen tarjoaa merkittäviä kasvun mahdollisuuksia. Etelä-Savossa vahvoina kehittämisen ja liiketoiminnan
alustoina toimivat maakunnan strategiassa kärkialoiksi nostetut metsä, vesi ja ruoka.

Korona-avustus yrityksille
Koronavirusepidemiasta johtuvasta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville 763 eteläsavolaiselle yritykselle
ELY-keskus myönsi korona-avustusta 10 miljoonaa euroa. Etelä-Savossa myönteisen päätöksen sai 763,
kielteisen 231 ja tutkimatta jätettiin 24 hakemusta. Kunnittain tarkasteltuna Mikkelissä sijaitseville yrityksille
myönnettiin 4,3 miljoonaa euroa, Savonlinnaan 2,3 miljoonaa euroa ja Pieksämäelle lähes 950 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan korona-avustus oli tarkoitettu pienille, 1–5 henkilöä työllistäville
yrityksille. Rahoitusta sai hakea tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin. Rahoitusta oli haettavana 31.3.–8.6.2020.

Maaseudun yritystuki
Maaseuturahastosta ELY-keskus myönsi yritystukea 6,5 miljoonaa euroa 92 hankkeelle, näistä 52 oli Leader hankkeita.
Valtaosa viime vuonna maaseuturahastosta myönnetyistä yritystuista kohdentui matkailun toimialalle. Lisäksi tukea myönnettiin elintarvikkeiden jalostuksen sekä metalliteollisuuden ja puunjalostuksen toimialoille.
Erityisesti Leader-yritystuet kohdistuivat laajasti palvelualoille, henkilökohtaisista palveluista matkailun ohjelmapalveluihin.
Maaseudun yritystuki tarjoaa aloittaville ja laajentaville yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen
ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voi hakea, vaikka ei harjoita maataloutta. Yritysten perustamista ja
investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaa
maaseudulle. Maaseudun yritystoimintaa tuetaan EU:n maaseuturahastosta Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
Maaseudun yritysten väliaikaista tukea ELY-keskus myönsi 0,517 miljoonaa euroa 56 yritykselle. Hakemuksia tuli 69, niistä 56:lle myönnettiin tuki, 11 hakemusta hylättiin ja yksi perui hakemuksen.
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten

3

sopeutumista poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja
siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. Haku avautui toukokuussa 2020 ja tukea voi hakea 30.6.2021
saakka.

Yritysten kehittämispalvelut
Yritykset käyttivät aktiivisesti ELY-keskuksen tarjoamia yritysten kehittämispalveluita, joiden avulla yritykset
hakevat ulkopuolisen asiantuntijan sparrausta yrityksen kehittämiseen ja kasvuun. Tukea myönnettiin 1,2
miljoonaa euroa 240 kehittämispalvelun hankintaan.
Mikkelissä toteutettiin talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
-koulutukset.
Palvelujen kysyntä kasvoi merkittävästi koronapandemian ja hinnan alennuksen myötä. Tämä osoittaa, että
palvelulla on osaltaan pystytty vastaamaan yritysten koronakriisistä aiheutuneisiin tarpeisiin. Koronapandemiatilanteen takia konsultointien sisältö painottui paitsi yritysten akuutista kriisistä selviytymiseen myös häiriötilanteen jälkeisen toiminnan suunnitteluun. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen korostui erityisesti,
samoin liiketoimintasuunnitelmien laatiminen tai ajan tasalle saattaminen. Kun liiketoiminta oli hiljaista, yritykset myös toteuttivat suunnitelmissa jo pitkäänkin olleita kehittämistoimia. Pandemiatilanteen takia konsultoinnit toteutettiin etätyöskentelynä ja tämä toimi asiakkailta saadun palautteen mukaan hyvin.
Palvelua saaneiden yritysten toimialoista suurimmat olivat aikaisempien vuosien tapaan 1) teollisuus, 2)
tukku- ja vähittäiskauppa, 3) ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 4) rakentaminen ja 5) terveys - ja
sosiaalipalvelut. Aiempia vuosia enemmän kehittämispalveluita käyttivät majoitus- ja ravitsemistoiminnan
sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialojen yritykset.
Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat korkeatasoista liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen palvelua pk yrityksille. Palveluja haetaan ELY-keskuksista. Analyysi-palvelun päivähinta yritykselle on 220 euroa (+alv),
ja Konsultointi-palvelun 300 euroa (+alv). Osana koronakriisin hoitoa kehittämispalvelujen hinta laskettiin
27.3. –24.9.2020 ajaksi 30 euroon (+alv) konsultointipäivää kohden. Väliaikaisella muutoksella madallettiin
palvelujen käytön kynnystä koronaepidemian äkillisesti aiheuttaman häiriötilanteen kartoittamisessa, haltuun ottamisessa ja liiketoiminnan sopeuttamisessa uuteen tilanteeseen.

Yritysten osaamisen kehittäminen
Yritysten tarpeisiin suunnattua osaamisen kehittämistä rahoitettiin noin 1,1 miljoonalla eurolla.
Yhteishankintakoulutuksia toteutettiin 17 yrityksen kanssa, enimmäkseen rekrytointikoulutuksina. Määrä oli
edellisvuotta vähemmän ja osa suunnitelluista koulutuksista siirtyi vuodelle 2021. Vuoden lopussa työpaikkasuomi ja -ruotsi sekä toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutukset siirtyivät yhteishankintakoulutuksina
toteutettaviin koulutuksiin. Osaamisen kehittäminen on noussut yrityksissä entistä vahvemmin esille koronaepidemian aikana ja tämän uskotaan kasvattavan kiinnostusta yhteishankintakoulutuksiin.
Yrityslähtöisissä työvoimakoulutuksissa huomioitiin työvoimapulasta ja koronaepidemiasta kärsivät toimialat. Koulutuksia järjestettiin erityisesti hoiva-, ravintola- ja metallialoille. Aloittaville ja jo aloittaneille yrittäjille oli tarjolla erilaisia yrittäjyyskoulutuksia. Yksinyrittäjät ja freelancerit, joilla oli koronaepidemian aikana
mahdollisuus hakea työttömyyspäivärahaa, huomioitiin TE-toimiston koulutustarjonnassa tarjoamalla muun
muassa markkinoinnin ja myynnin sekä liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä koulutuksia.
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Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka
yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä. Yhteishankintakoulutuksia hankitaan
työantajien rekrytointitarpeisiin (RekryKoulutus), henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus) ja yrityksen muutostilanteisiin (MuutosKoulutus). Työpaikkasuomi ja -ruotsi sekä toimiva monimuotoinen työyhteisö -koulutuksia hankitaan työyhteisöille, joissa työskentelee ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. ELY-keskus hankkii työvoimakoulutusta alueen yritysten tarpeisiin elinkeinoelämältä ja yrittäjiltä tulleiden signaalien ja osaamistarpeiden perusteella. Yrityslähtöinen työvoimakoulutus toteutetaan ammatillisena
lisä- ja täydennyskoulutuksena TE-toimiston asiakkaille.

Starttiraha ja palkkatuki
Starttirahoihin käytettiin 1 miljoona euroa ja palkkatukea myönnettiin yrityksiin 2 miljoonaa euroa.
Starttirahaa myönnettiin uuden yritystoiminnan aloittamiseen 136 kappaletta. Starttirahalla aloittaneiden
määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Alkuvuoden vähäisen kysynnän jälkeen kiinnostus starttirahaan kasvoi loppuvuotta kohden koronatilanteesta huolimatta. Kasvu starttirahan osalta keskittyi Mikkelin
seutukunnalle. Pieksämäen seudulla kysyntä väheni eniten edelliseen vuoteen verrattuna ja Savonlinnan
seutukunnalla pudotus vähäisempi.
Eniten uusia yrityksiä syntyi kaupanalalle, asiantuntijapalveluihin liike-elämälle/teollisuudelle, rakennusalalle, käsi- ja taideteollisuusalalle, sote-alalle sekä erilaisiin teknisiin palveluihin.
Koronapandemian vuoksi starttirahan enimmäiskesto pidennettiin väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Maksatusta koskeva väliaikainen asetusmuutos päättyi 31.12.2020. Kiinnostus sivutoimiseen yrittäjyyteen ja kevytyrittäjyyteen on edelleen voimakasta. Palkkatuen merkitys on ollut koronatilanteessa yrityksille
rekrytoinnin tukena merkittävä.
Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka
yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.
Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (33,66 € /päivä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Maaseudun hankerahoitus
ELY-keskus myönsi 1,4 miljoonaa euroa yhdeksälle maaseudun kehittämishankkeelle. Lisäksi kehittämishankkeita rahoitettiin Leaderin kautta 0,85 miljoonalla eurolla yhteensä 50 kpl. Yhteensä 2,25 miljoonaa euroa.
Suurimmat avustukset myönnettiin seuraaville maaseudun kehittämishankkeille:
•

Mikkelin Suomenniemen vaihe 2 alueen valokuituverkkohanke, hakija Saimaan kuitu Oy,
312 780 euroa

•

Joroisniemi valokuidun rakentaminen, hakija Joroisniemen valokuituosuuskunta, 249 752 euroa

•

Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde, hakija Metsähallitus,
220 000 euroa.

Maaseuturahaston rahoituksessa vuonna 2020 pääpaino kohdistui yritysrahoitukseen. Hankkeiden rahoitus
jäikin aiempia vuosia merkittävästi pienemmäksi. Hankkeiden osuus koko toteutuneesta rahoituksesta oli
noin 20 %, aiempina vuosina kehittämishankkeiden osuus on ollut yli 50 % myönnetyn rahoituksen
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määrästä. Pääosa kuluneen vuoden kehittämishankerahoituksesta kohdistui laajakaistahankkeisiin. Toisena painopisteenä rahoituksessa oli yritysryhmien hankkeet.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
rahoitus
Etelä-Savossa ELY-keskus myönsi 69 Euroopan sosiaalirahaston hankkeelle 11,7 miljoonaa euroa ja 3,5
miljoonaan euroa 12 Euroopan aluekehitysrahaston hankkeelle.
ELY-keskus rahoitti kevään aikana monia hankkeita normaalia korkeammalla tukitasolla, koska täydentävää
rahoitusta oli tilanteessa vaikea saada. Moni rahoitusta saanut toimija haki Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta ensimmäistä kertaa. Euroopan sosiaalirahaston rahoituksessa otettiin vuonna 2020 huomioon koronan aiheuttamat voimakkaat vaikutukset ihmisiin ja yritysten liiketoimintaan.
Isoimmat tuet ELY-keskus myönsi maakunnan koulutusvetovoiman kehittämiseen, sosiaali- ja terveysalojen
koulutusten vetovoimaisuuden lisäämiseen, osallisuutta tukevaan työhön ja digitaitojen kehittämiseen pkyrityksissä. Lisäksi rahoitusta myönnettiin nuorten osallisuuden ja yrittäjyyden edistämiseen, kausityövoiman saannin helpottamiseen ja vaikeuksissa olevien yritysten neuvonnan käynnistämiseen.
Koronan aiheuttama sosiaalinen eristäytyminen johti uudenlaiseen tarpeeseen pitää huolta nuorten osallisuudesta ja opiskelukyvystä. Monen järjestön hankkeessa tämä nousi keskeiseksi tavoitteeksi. Rakennerahastojen rahoituksella on pystytty vastaamaan nopeasti koronakriisin aiheuttamiin tilanteisiin. Erityisesti
nuoriin on kohdistettu toimenpiteitä ESR-hankkeissa ja räätälöity palveluja todellisen tarpeen mukaisesti.
Rahoitettuja hankkeita Etelä-Savossa
•

Osaavan työvoiman saantia varmistavat sosiaali- ja terveysalalla hankkeet ´Vetovoimainen kotihoito –
Tehdään arki yhdessä´ ja ´Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen´. Koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä on tarkoitus löytää keinoja, joilla alan houkuttelevuus paranisi ja alan työolosuhteet
kehittyisivät.

•

Kiertotalouden edistämiseksi maakunnassa on myös käynnistynyt useampi hanke. Tavoitteena on edistää eri toimialojen resurssitehokkuutta ja hyödyntää sivuvirtoja uuden liiketoiminnan materiaal ina.

•

Matkailussa on kehitetty alan osaamista ja keinoja selvitä nopeasti muuttuneissa olosuhteissa. Savonlinnan seudun matkailu Oy:n hankkeessa annetaan mikro- ja pk-yritysten omistajille ja johdolle tukea
löytää ratkaisuja, jotka kantavat kriisin yli. Hanke tarjoaa kolutusta niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin
henkilökohtaiseen jaksamiseen ja kehittymiseen johtajana. Puumalassa Lintusalon tien kunnostamisella on parannettu matkailuyritysten saavutettavuutta.

•

Hankkeilla on haluttu edistää esimerkiksi kestävää metsänhoitoa rantametsissä ja turvemailla. Se edistää metsien monimuotoista käyttöä, parantaa vesistöjen tilaa ja loisi edellytyksiä matkailun pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Vuoden aikana on toteutettu hankkeita terveysviranomaisten ohjeiden sallimissa rajoissa. Monet hankkeet
ovat ottaneet käyttöön etätyövälineitä ihmisten tapaamisessa, mutta tarvittaessa on tehty myös kotikäyntejä.
Talven aikana rakennerahastohankkeissa keskitytään maakunnan elpymistä tukeviin hankkeisiin.
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Linkit hankekuvauksiin:
•

Vetovoimainen kotihoito – Tehdään arki yhdessä (eura2014.f i)

•

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen hankkeissa (VAVE) (eura2014.f i)

•

Matkailu- ja matkailusidonnaisten palveluyritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen vahvistaminen poikkeustilanteessa (eura2014.f i)

•

Lintusalon tien parantaminen (eura2014.fi)

Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävän rahoituksen tavoitteena on lisätä ihmisten osaamista, työllisyyttä ja osallisuutta.

Rahoitustilasto vuosi 2020
Rahoituskanava

Euroa

1

Yrityksen kehittämisavustus

8 812 470

2

Korona-avustus yrityksille

9 743 256

3

Maaseudun yritystuki

6 471 061

4

Maaseutuyritysten väliaikainen tuki

5

Yritysten kehittämispalvelut

1 183 605

6

Yritysten osaamisen kehittäminen

1 100 000

7

Starttiraha

1 000 000

8

Palkkatuki

2 000 000

9

Maaseudun hankerahoitus

2 269 088

517 539

10 Euroopan sosiaalirahaston kehittämisrahoitus (ESR)
11 Euroopan aluekehitysrahaston kehittämisrahoitus (EAKR)
Yhteensä

11 700 000
3 500 000
48 297 019

Suurimmat myönnetyt yrityksen kehittämisavustukset vuonna 2020
• Veisto Oy: 1 645 710 euroa
• Riitek Oy: 1 408 080 euroa
• Partaharjun Puutarha:1 396 400 euroa
• Ramin Konditoria Kahvila Oy: 969 810 euroa
• Järvisydän Oy: 578 770 euroa

Vuonna 2020 myönnetty yrityksen kehittämisavustus kunnittain
• Joroinen: 1 kpl, 255 500 euroa
• Mikkeli: 11 kpl, 2 491 620 euroa
• Mäntyharju: 1 kpl, 1 645 710 euroa
• Pieksämäki: 4 kpl, 1 726 210 euroa
• Rantasalmi: 3 kpl, 957 660 euroa
• Savonlinna: 9 kpl, 1 991 270 euroa
Yhteensä: 28 kpl, 8 812 470 euroa
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Linkit eri rahoitusmuotojen lisätietoihin ja sähköiseen hakuun:
Yritysrahoitus-sivu ely-keskus.fi-verkkopalvelussa
Virhe. Hyperlinkin viittaus ei kelpaa.
Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu
Lisätiedot yritysten kehittämisavustuksesta ely-keskus.fi-verkkopalvelussa
Lisätiedot maaseudun yritysrahoituksesta ely-keskus.fi-verkkopalvelussa
Lisätiedot yritysten kehittämispalveluista ely-keskus.fi-verkkopalvelussa

RekryKoulutus suomi.fi-palvelussa
TäsmäKoulutus suomi.fi-palvelussa

Kuvat:
Hanna Knaappila ja kuvapankki Pixabay
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Lisätietoa
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritysrahoitus ja yritysten Kehittämispalvelut:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 044 246 4670
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