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Kysymyksiä ja vastauksia torstain 26.3. webinaarista:
Miten puhelinpalvelu on avoinna?
- Jortikka Anne
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Aiheet - ELY-keskus
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
- Henrik Vase
Puhelinpalvelu (vaihde) on avoinna klo 8-16
- Jortikka Anne
Tulossa mahdollisesti oma neuvontanumero kehittämisavustuksen neuvontaan, selvinnee ensi viikolla.
(1 tykkäystä)
markku.kivinen@yrittajat.fi
Saako toiminimiyrittäjät, pitääkö työllistää?
-

Se on kysymys, joka on täysin viimeistä vastausta vailla. Lähtökohta on, että max viiden hengen
hankkeet ohjattaisiin ELY-keskuksiin. Saamme vastauksen varmaankin tämän viikon aikana. Anne
Jortikka täydentää vastausta: kehittämispalveluita saa, eli aiemmin mainittu 30 €:n
konsultointipalvelu käy myös toiminimiyrittäjille.

Koivuniemen Herran MuuMaa
Voiko omia työntekijöiden työaikaa siirtää kehittämisprojektin kustannuksiin (kuten BF)?
-

Se on mahdollista, mutta viimeinen linjaus puuttuu vielä. Todennäköisesti palkatun työvoiman
palkkakustannuksia voidaan hyväksyä tuen piiriin.

Kristiina Laine
ELY-keskuksen myöntämä tuki on de minimis- tukea, eikö niin?
-

-

Kyllä. De minimis –tuessa on 200 000 euron raja / yritys / kolme vuotta, siksi pitää huomioida, että
se saattaa rajoittaa joidenkin yritysten tuen saantimahdollisuuksia tässä tilanteessa.
Todennäköisesti monella yrityksellä kuitenkaan de minimis –piikki ei tule vastaan.
Jouko Hautamäen lisäkysymys: jokainen yritys pitää kirjaa omasta de minimi-tuestaan? Kyllä, mutta
ELY-keskukselta saadun tuen määrän voi tarkistaa ELY-keskuksesta, lisäksi sitä voi kertyä mm.
Business Finlandin tukimuodoista.
Jortikka Anne: Kyllä on
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Onko jotain toimialoja poissuljettu?
-

Kyllä, lähinnä maatalous, kalatalous, metsätalous, maataloustuotteiden jalostus ja kaupan
pitäminen, jotka ovat yritystukilaissa normaalistikin. Niille on oma tukijärjestelmänsä eli MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelma ja siihen liittyvät tukimuodot. Nämä ovat lähtökohtaisesti
poissuljettuja, mutta tiettävästi ei muita.

Timo Suominen
Kevytyrittäjien tuki? Heitäkin on 150000+ suomessa...
-

Tämä on kysymys, johon vielä en voi vastata. Pienemmät yritykset on tarkoitus ottaa ELYkeskuksen tuen piiriin, mutta tuleeko tukea saadakseen yrittäjällä olla palkattua työvoimaa ja pitääkö
toiminnan olla kokoaikaista –tähän ei vielä ole vastausta mutta toivottavasti pian on.

minna.uusiniitty-kivimaki@samk.fi
Voiko elyn rahoitusta käyttää verkkokaupan perustamiseen?
-

Se riippuu tietysti kustannuksista. Kumpaa hakee; selvittämisrahoitusta vai kehittämisrahoitusta, jos
hakee kehittämisrahoitusta ja on sen tyyppisiä kustannuksia, joita voidaan hyväksyä, kuten esim.
ulkopuolisen asiantuntijan tai oman henkilöstön palkkoja. Ei kuitenkaan varsinaisia juoksevia
yritystoiminnan kustannuksia. Pitää tapauskohtaisesti katsoa, kun hakemus tulee.

Juha L
Miten suhtaudutaan jos yrityksellä on käynnissä tai käynnistymässä muita hankkeita Elyn kanssa.
-

Hyvä kysymys, koska ELYllä edelleen mahdollisuus myöntää tukea investointeihin normaalina
kehittämisavustuksena, normaali tukimuoto jää edelleen olemaan ja sitä voi sähköisesti hakea. En
suoralta kädeltä keksi, miksei voisi olla useamman luukun kautta hanke meneillään. Tietenkin
tukitasot ovat erilaisia, koronatilanteeseen muokatussa tukimuodossa katsotaan varmasti
ensisijaisesti sitä, että tuotantohäiriöt ja markkinahäiriöt johtuvat juuri tästä tilanteesta ja toimenpiteet
ovat sen mukaisia. Tässäkin asiassa tapauskohtaisesti keskusteltava yritysasiantuntijan kanssa.

Kristiina Laine
Tuplarahoituksen saaminen samalle yritykselle, esim. Business Finlandilta ja ELYltä ei ole
mahdollista, olenko ymmärtänyt oikein?
-

Olet ymmärtänyt oikein. Lähtökohtana on se, että jommastakummasta, koska tukimuodot tulevat
olemaan hyvin identtisiä.

Juha L
Ei tupla vaan erillinen idea/ hanke
-

Kyllä, jos on esimerkiksi tuotekehityshanke ja kansainvälistymishanke, niin en näe suoranaista
estettä, kunhan yritys pystyy toteuttamaan hankkeet samanaikaisesti. Tilanneanalyysin tekemisellä
ja kehittämistoimenpiteillä pitää olla väliä, molempiin ei voi hakea tukea samanaikaisesti.
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-

Jouko Hautamäen kommentti: periaatteessa asia on niin, että samalle asialle ei julkista tukea saa
ilman koronaakaan.

Kati Fager
Oliko näissä tukimuodoissa myös järjestöille sopivaa rahoitusta? Kulttuuripuolella monet
ammattimaisesti toimivat organisaatiot ovat yhdistysmuotoisia.
-

Valitettavasti tämä tuki ei ulotu järjestöpuolelle, tämä kehittämisavustus on tarkoitettu pienille ja
keskisuurille yrityksille. Anne Jortikka viittasi aiemmin, että rahoitusta kulttuuripuolen toimijoille on
tulossa OKM:n ja Taiken osalta ja sen haku käynnistynee huhtikuussa, siitä maininta yhteenvedossa
(linkki yhteenvetoon alemmassa kommentissa).

Kati Fager
Meillä on Satakunnan luovan alan toimijoille suunnattu keskustelutilaisuus koronatilanteesta tänään klo 1314. Tervetuloa langoille! https://www.facebook.com/events/269371040721578

//www.businesspori.fi/uutinen/2020-03-20_koronan-v
Olisiko mahdollista saada tähän keskusteluun tuo koosteen linkki? Hankala osoite, niin saisi
kopioiduksi tästä paremmin.
https://bit.ly/3btyvrT

hannes.frigard@kuvabitti.fi
Onko ensiviikolla tulossa tietoa yksinyrittäjille?
-

Ensi viikon webinaarissa Kelan esityksessä on tietoa nimenomaan yksinyrittäjien palveluista,
ajankohta on torstai. Kutsut lähetetään siihen webinaariin erikseen, seuratkaa sähköpostianne.

Markku Kivinen / Satakunnan Yrittäjät: me tulemme ensi viikolla järjestämään kuntien päättäjille ja
paikallisyhdistysten puheenjohtajille saman tyyppisen tilaisuuden, jossa kunnat ja yritykset voivat yhdessä
miettiä toimenpiteitä, joilla voi auttaa yritysten toiminnan jatkumista. Tämä on ensi viikon keskiviikkona ja
kutsu siihen lähtee huomenna liikenteeseen.
Jortikka Anne:
Yritykset voivat hakea normaalisti kehittämisavustusta investointeihin nykyisellä ohejeistuksella.
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Jos on jo hakenut BF:n kautta ja huomaa nyt, että yrityskoko onkin juuri ja juuri Ely, niin miten
toimia?
-

Ei metsään mene, jos ottaa yhteyttä ELY-keskukseen, emme halua tilannetta, jossa hakemuksia
pallotellaan edestakaisin. En usko, että tässä kohtaa muodostuu ongelmaksi.
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