ELY-keskuksen
rahoitus yrityksille
koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

ei saavutettavuushuomioitu

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta
myönnettäväksi yrityksen
kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian
aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä
kärsiville yrityksille koko maassa.

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä
koronavirusepidemian aiheuttamien
haitallisten vaikutusten minimoimiseksi ja
kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Kenelle?
Yritykset, joissa työskentelee hakemushetkellä enintään 5
henkilöä (sis. yrittäjän/ yrittäjät) yritysmuodosta riippumatta, ei
kuitenkaan yksinyrittäjille, joille oma tukimuoto valmisteilla

Yritykset, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä
markkina- ja tuotantohäiriöitä, mutta joilla arvioidaan
olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa

Yritykset, jotka pyrkivät uudistumaan ja
vahvistamaan osaamistaan
Yksityiset elinkeinonharjoittajat (toiminimi), jotka
työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti
(ei ylärajaa työntekijöiden määrällä)

Huom!
Rahoitusta ei voida myöntää maa-,
metsä- ja kalatalouden
sekä maataloustuotteiden
jalostuksen alan yrityksille
Yli 5 henkilöä työllistävät voivat
hakea avustusta Business Finlandilta.
Yksinyrittäjille valmistellaan omaa
tukimuotoa.

Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen
liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta
että Business Finlandilta.

Mihin tarkoitukseen?
Tilanneanalyysi

Yritys voi selvittää ja
suunnitella
• yrityksen toimintaa
• uusia liiketoimintoja
• tuotannon ja palvelujen
organisoimista koronan
aiheuttamassa markkinaja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen

Kehittämistoimenpiteet
Toimenpiteet voivat liittyä
• liiketoiminnan
uudelleensuuntaamiseen
• alihankintaverkoston
kehittämiseen
• tuotannon uudenlaiseen
organisointiin
• tuotteiden ja palvelujen
kehittämiseen
• osaamisen vahvistamiseen

Huom!
Voit hakea avustusta yhteen
toimenpiteeseen kerrallaan.
Kumpaankin toimenpiteeseen
voi saada avustusta vain kerran.

Jos olet hakenut avustusta
tilanneanalyysiin tekemiseen,
voit hakea avustusta
kehittämistoimenpiteisiin
aikaisintaan kuukauden kuluttua
tilanneanalyysiä koskevan
hakemuksen jättämisestä.

Avustuksen määrä
Tilanneanalyysi
•
•
•

80 % avustuksen perusteena olevista
laskennallisista kustannuksista
enintään 10 000 euroa
avustuksesta voidaan
maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä laskennallisia
kustannuksia:
• Palkkakustannukset (2 000 euroa/hlö)
• Välilliset kustannukset (mm.
työnantajamaksut) 50 % laskennallisista
palkoista
• Esim. 2 henkilöä (yrittäjä + yksi työntekijä)
2 000 euroa x 2 + 50 % = 6 000 euroa,
josta 80 % = 4 800 euroa

Kehittämistoimenpiteet
•
•
•

80 % avustuksen perusteena olevista
hyväksyttävistä kustannuksista
enintään 100 000 euroa
avustuksesta voidaan
maksaa ennakkona 70 %
Hyväksyttäviä kustannuksia:
• Palkkakustannukset,
• Välilliset kustannukset (mm.
työnantajamaksut) 50 %
palkkakustannuksista
• Palvelujen käyttö,
ml. koulutuskustannukset
• Tuotteiden kehittämiseen liittyvät
raaka-aineet ja puolivalmisteet

Avustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea 31.3.2020 lähtien ELY-keskukselta
sähköisellä hakemuksella aluehallinnon
asiointipalvelussa.
Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding

Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun
tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. Tunnistautuminen
henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella
tai VRK-kansalaisvarmenteella.

HUOM!
Valitse oikea tukimuoto: yrityksen
kehittämisavustus
koronavirusepidemiasta
aiheutuneissa markkina- ja
tuotantohäiriöissä.
Lisäksi tutustu ELY-keskuksen
sivuilla hakuohjeisiin, ennen kuin
aloitat hakemuksen täyttämisen.

Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800
Aukioloaika: arkisin klo 9-15

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

