
Tietoisku: Poikkeusrahoituksen hakeminen 
ELY-keskukselta



ELY-keskuksen 
rahoituspalvelut yrityksille
koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Jaakko Ryymin
Yksikön päällikkö
Keski-Suomen ELY-keskus



Esityksen sisältö

• Kehittämisavustus Koronatilanteessa

• Yrityksen kehittämispalvelut

• Maksatuksen hakeminen



Avustuksen tavoitteena on tukea 

yrityksiä koronavirusepidemian 

aiheuttamien haitallisten vaikutusten 

minimoimiseksi ja kannustaa 

yrityksiä työllistämiseen.

#elykoronarahoitus #ELYkeskus



Keskeiset muutokset kehittämisavustuksessa 

• Asetusmuutos voimassa 2.4. -31.12.2020

• Tukitaso 80 % (norm. 50 %)

• Välilliset kustannukset (mm. työnantajamaksut)
50 % laskennallisista palkoista (norm. 15 %)

• Ennakko 70 % hankkeen hyväksytystä
kustannusarviosta



Lähde: VN, tarkemmat tiedot tem.fi/koronavirus sekä organisaatioiden verkkosivut

HUOM! Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tuki haetaan erillisen tukijärjestelmän 

kautta jos toimintaa ei ole eriytetty omaan yhtiöön.



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 oma tukimuoto.

Tätä haetaan kunnalta.

Yrityksen ei tule hakea 

häiriötilanteeseen liittyvää 

rahoitusta sekä ELY-keskukselta 

että Business Finlandilta.

#elykoronarahoitus #ELYkeskus



Mihin tarkoitukseen?

Tilanneanalyysi

Yritys voi selvittää ja 

suunnitella

• yrityksen toimintaa

• uusia liiketoimintoja

• tuotannon ja palvelujen

organisoimista koronan

aiheuttamassa markkina-

ja tuotantohäiriö-

tilanteessa 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.

Tilanneanalyysi on hyvä olla tehtynä ennen 

kehittämistoimenpiteitä, joten suositus on 

että haet ensin avustusta tilanneanalyysiin ja 

vasta sen jälkeen kehittämistoimenpiteisiin.

#elykoronarahoitus #ELYkeskus



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

#elykoronarahoitus #ELYkeskus



Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea ELY-keskuksen

sähköisellä hakemuksella aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Liitteitä hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita.

► Sähköinen asiointi

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.

Tutustu ELY-keskuksen 

sivuilla hakuohjeisiin, 

ennen kuin aloitat 

hakemuksen täyttämisen.

#elykoronarahoitus #ELYkeskus

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/yrtu_covid19emergencyfunding


Hakemus- ja päätöstilanne 5.5.2020

Hakemuksia n. 23 300 kpl

Päätöksiä tehty seuraavasti:

• Myönteiset 6 350 kpl

• Kielteiset 1 524 kpl 

• Perutut 565 kpl

Myönnetty rahoitus yhteensä

75,2 milj. euroa
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Euroa TOT. Haettu tuki ka. € / hanke



Lopuksi
• Lue hakuohjeet

• Mieti hakemuksen sisältö huolella!
• Kuvaa lyhyesti yrityksen nykyinen toiminta
• Kuvaa miten liiketoiminta on häiriintynyt Koronan vaikutusten

seurauksena?
• Mitä vaikutuksia sillä on ollut?
• Mitä halutaan selvittää että päästään eteenpäin?

• Tarkista vielä yhteystiedot ja tilinumerot ennen lähetystä

• Seuraa sähköisen asioinnin lisätietopyyntöjä ja reagoi niihin

• Kun maksatus avautuu liitä mukaan tarvittavat raportit tehdyistä
toimenpiteistä

• Tilanneanalyysissä riittää selvitys siitä mitä on tehty ja kuka on tehnyt
• Kehittämishankkeessa raportoidaan lisäksi todelliset hankkeessa

syntyneet kustannukset kirjapidon mukaan



Ota yhteyttä

Valtakunnallinen puhelinpalvelu: 0295 024 800

Aukioloaika: arkisin klo 9-15

poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

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

#elykoronarahoitus #ELYkeskus



Yritysten 

kehittämispalvelut
koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

@kehpa_ely

Yritysten kehittämispalvelut



Yritysten kehittämispalveluihin on tehty muutoksia 
koronavirustilanteesta johtuen 

Analyysi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi kokeneen 

liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa kartoitat 

yrityksesi nykytilan esim. talouden, 

markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön 

osalta. 

• Kesto 1-2 päivää

• Lopputuloksena kehittämissuunnitelma

• Soveltuu muutostarpeiden arviointiin ja 

lyhyen tähtäimen selviytymissuunnitelman 

tekemiseen

• Loppuvuoden 2020 aikana yrityksesi voi 

käyttää enintään kaksi analyysipäivä

• Hinta 30 euroa + alv 24% / päivä

Konsultointi-palvelu

Palvelussa saat avuksesi kokeneen 

liikkeenjohdon konsultin, jonka kanssa keskityt 

kehittämään ennalta määriteltyä liiketoiminnan 

osa-aluetta. 

• Soveltuu yritysjohdon 

liiketoimintaosaamisen kehittämiseen

• Lopputuloksena syvällisempi 

toimenpidesuunnitelma

• Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen 

mukaan, n. 2-5 päivää kerralla

• Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan  

(max 15 päivää/ 3 vuodessa)

• Hinta 30e + alv 24% / päivä

#kehpat



Konsultoinnin teemat

• Kasvu ja uudistaminen

• Tuottavuus ja talous

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden 

kaupallistaminen

Käytännössä konsultointi voi keskittyä esim. 

• Talouden suunnitteluun ja kassanhallintaan 

• Liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen 

• Uuden liiketoiminnan kehittämiseen 

• Tuotannon ja prosessien kehittämiseen 

• Sähköisten palvelujen kehittämiseen

• Markkinointistrategian uudistamiseen ja 

asiakassuhteiden ylläpitoon 

• Henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin 

kehittämiseen 

#kehpat

Palvelua ei voida myöntää:

• Yrityksen perustamiseen

• Markkinointimateriaalin tai www-sivujen 

suunnitteluun

• Verkkokaupan rakentamiseen 

• Hakemusten laatimiseen 



Kenelle?
Yrityksen tulee olla pk-yritys

Yrityksen muodolla ei ole merkitystä, myös yksityisille 

elinkeinonharjoittajille myönnetään palveluja. Palvelu 

sopii yksinyrittäjille. 

Yritys on toimiva yritys. 

Pääsääntöisesti edellytetään yhtä tilinpäätöstä ja sitä, 

että toiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden 

työntekijän. 

Yrityksellä on ollut edellytykset jatkuvaan 

kannattavaan toimintaan ennen koronakriisiä. 

Huom! Palvelua ei voida myöntää, jos

• Yritys on

• suuri yritys

• Ahvenanmaalainen

• käyttänyt kolmen vuoden

aikana 15 konsultointipäivää.

Analyysi-palvelu voidaan

tällöinkin kuitenkin myöntää.

• on jo ennen koronakriisiä ollut

taloudellisissa vaikeuksissa

• Yrityksellä on maksamatonta

verovelkaa.

• Yritykselle on viimeisen kolmen

verovuoden aikana myönnetty

de minimis -tukea 200 000 euroa.

#kehpat



Asiantuntijan valinta

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan n. 300 liikkeenjohdon 

konsultin joukosta. ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. 

Asiantuntijan voit valita aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Haku toimii hakusanoilla ja rajaamalla hakuehtoja voit hakea 

asiantuntijaa esimerkiksi teemoittain. Toimiala-osaamista löytyy 

parhaiten, kun käyttää toimialaa hakusanana. 

Asiantuntijat on valittu kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa on 

edellytetty mm. korkeakoulututkintoa, työkokemusta ja referenssejä. 

Valitsemasi asiantuntija toteuttaa palvelun pääsääntöisesti itse, 

mutta tarpeen vaatiessa muun asiantuntijan työtä voidaan hyväksyä 

noin 40 %. #kehpat



Miten palvelua haetaan?

Palvelua haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa 

Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, vaan ELY-keskus tarkastaa 

yrityksen tiedot julkisista rekistereistä. 

• Yrityksen taloustilanne arvioidaan viimeisimmän vahvistetun

tilinpäätöksen perusteella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai

yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin

tilinpäätös.

• Jos yritykselläsi ei ole vielä yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, liitä

hakemukseen mahdollisimman tuore kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase).

Huom!

Jos olet hakemuksen 

jättöhetkellä jo valinnut 

asiantuntijan, 

Analyysipäätös tehdään 

yleensä muutaman 

työpäivän kuluessa. 

Konsultointipäätökset 

tehdään noin viikossa. 

#kehpat



Ota yhteyttä ELY-keskukseen sähköpostilla. 
Kerro yrityksesi sijaintimaakunta ja Y-tunnus sekä kuvaa lyhyesti yrityksesi tarpeet.

Häme, Uusimaa, Kaakkois-Suomi: 

kehittamispalvelut.hame@ely-keskus.fi 

Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-

Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa 

kehittamispalvelut.keski-suomi@ely-keskus.fi 

Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala 

kehittamispalvelut.etela-savo@ely-keskus.fi 

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi 

kehittamispalvelut.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi 

@kehpa_ely

Yritysten

kehittämis-

palvelut



#kehpat

Yritysten kehittämispalvelujen kilpailutus 
2021-2022

Palvelujen hankinta perustuu puitesopimukseen. 

Kaudelle 2021-2022 haetaan palveluntuottajia tarjouspyynnöllä.

Tarjousaikaa on 18.5.2020 asti ja tarjouspyyntö on saatavilla 

hankintailmoitukset.fi-sivustolta



Lisää tietoa löydät
www.yrittajat.fi/korona

Facebookissa ryhmä
Yrittäjät #ostapieneltä

Tulevat tietoiskut
www.yrittajat.fi/koulutus

www.yrittajat.fi/korona
www.yrittajat.fi/koulutus
https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
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