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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ  MUISTIO  LIITE 1 

Alueet ja kasvupalvelut -osasto  29.12.2022 

Hallitusneuvos Mikko Ojala 

 

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTIONAVUSTUKSESTA YRITYS-

TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI VUOSINA 2021‒2028 ANNETUN VALTIONEUVOS-

TON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA 

 

1.  Asian tausta ja asetuksenantovaltuudet 

 

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 

2021‒2028 (895/2021 yritystukiasetus), annettiin valtionavustuksesta yritystoiminnan 

kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 annetun lain (758/2021 yritystukilaki), nojalla 

21.10.2021. Yritystukilain mukaisia avustusohjelmia käytetään Euroopan unionin alue- 

ja rakennepolitiikan ohjelmien toimeenpanoon vuonna 2021 alkaneella ohjelmakau-

della. Lisäksi avustusohjelmia voi käyttää kansallisesti rahoitettuihin avustuksiin. Yri-

tystukilaki tuli voimaan 1.11.2021 ja se on voimassa 31.12.2028 asti. 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asetuksen (EU) 2021/1755 brexit-mu-

kautusvarauksen perustamisesta, jäljempänä brexit-mukautusvarausasetus. Varauk-

sesta annetaan tukea Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen eräi-

den haitallisten seurausten torjumiseksi jäsenvaltioissa niin kuin brexit-mukautusva-

rausasetuksessa tarkemmin säädetään.  

 

Eduskunnalla on ollut käsiteltävänä hallituksen esitys HE 134/2022 vp/EV 205/2022 vp 

brexit-mukautusvarauksen, jäljempänä varaus, kansallisesta toimeenpanosta ja siihen 

liittyviksi laeiksi, jäljempänä hallituksen esitys. Hallituksen esityksen mukaisesti valti-

onavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettua lakia on muutettu väliaikaisesti 

siten, että yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää brexit-mukautusvarauksen 

varoista. Varauksesta maksettavasta avustuksesta on tarpeen antaa tarkempia säännök-

siä myös asetuksen tasolla. 

 

Yritystukilain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 

yrityksen kehittämisavustuksen saajista (6 §), avustuksen myöntämisen edellytyksistä 

ja sovellettavista valtiontukisäännöistä (7 §), hyväksyttävistä kustannuksista, kustan-

nusmalleista ja avustuksen määrästä (8 §). Lisäksi yritystukilain mukaan valtioneuvos-

ton asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä avustuksen saajista, myöntämisestä 

ja käyttökohteista (9 §), toimintaympäristön kehittämisavustuksen hyväksyttävistä kus-

tannuksista, kustannusmalleista ja avustuksen määrästä (11 §). Valtioneuvoston asetuk-

sella voidaan yritystukilain mukaan myös antaa tarkempia säännöksiä avustuksen ha-

kemisesta (12 §), avustuspäätöksestä (13 §) ja avustuksen maksamisesta (14 §). 

 

Varauksesta maksettavaan avustukseen liittyvien säännösten lisäksi yritystukiasetuk-

seen ehdotetaan muutoksia, jotka johtuvat kertakorvauksen käyttöönotosta toimintaym-

päristön kehittämisavustuksessa. Lisäksi ehdotetaan muutoksia toimintaympäristön ke-

hittämisavustuksen enimmäismäärään. 
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2. Ehdotetun asetuksen sisältö 

 

1 luku Yleiset säännökset 

 

1 § Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön 

 

Pykälän 1 momentti säilyisi ennallaan. 

 

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, miltä osin avustuksia myönnettäessä sovelletaan 

yritystukiasetuksessa säädetyn lisäksi Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ra-

hastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta annettua valtioneuvoston ase-

tusta (866/2021 tukikelpoisuusasetus). Momentin mukaan avustuksia myönnettäessä 

sovelletaan tukikelpoisuusasetuksen säännöksiä hankinnoista (18 §), osamaksulla han-

kitusta omaisuudesta (19 §), käytettyinä hankituista koneista ja laitteista (21 §), arvon-

lisäveron tukikelpoisuudesta (23 §) ja tukipäätöksessä hyväksyttyjen kustannuslajien 

välisistä muutoksista (25 §). 

 

Arvonlisäveron tukikelpoisuudesta säädetään brexit-mukautusvarausasetuksen 7 artik-

lassa. Brexit-mukautusvarausasetuksen mukaan arvonlisävero on suljettu tukikelpois-

ten menojen ulkopuolelle ilman poikkeuksia. Tukikelpoisuusasetuksen 23 §:ään perus-

tuvia säännöksiä arvonlisäveron tukikelpoisuudesta ei voida soveltaa sellaisissa yritys-

tukilain nojalla myönnettävissä Euroopan unionin varoista rahoitettavissa avustuksissa, 

joita rahoitetaan varauksen varoilla. Pykälän 2 momentin sääntelyä on muutettava pois-

sulkemalla tukikelpoisuusasetuksen 23 §:n soveltaminen näiden hankkeiden tukikelpoi-

sista kustannuksista. 

 

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, miltä osin avustuksia myönnettäessä sovelletaan 

yritystukiasetuksessa säädetyn lisäksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- 

ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annettua valtioneuvoston asetusta 

(867/2021 rahoitusasetus). Momentin mukaan, jos avustuksen rahoittamiseen käyte-

tään Euroopan unionin varoja, tulee soveltaa rahoitusasetuksen säännöksiä tukihake-

muksesta (9 §), tukipäätöksestä (10 §), haku- ja valintamenettelystä EU:n alue- ja ra-

kennepolitiikan ohjelmassa (27 §), tuen maksamisesta EU:n alue- ja rakennepolitiikan 

ohjelmassa (28 §) ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden seuran-

nasta (29 §). 

 

Rahoitusasetuksen 10 §:n 2 momentin mukaan tuen viimeisen erän maksamisen hake-

mista koskevasta määräajasta säädetään alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin 

alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021), jäljem-

pänä rahoituslaki, 28 §:ssä. Brexit-mukautusvarausasetukseen perustuvan hankkeiden 

toteutusajan rajallisuuden vuoksi maksamisen hakemisen määräajasta säädettäisiin 

muista Euroopan unionin varoja koskevasta sääntelystä poikkeavasti eikä rahoitusase-

tuksen 10 §:n 2 momentti soveltuisi siihen. Hallituksen esityksen mukaan varauksesta 

maksettavaa avustusta koskeva hakemus olisi tehtävä viimeistään 31 päivänä elokuuta 

2023. Varauksesta maksettavan avustuksen maksamisen hakemisen määräajasta annet-

taisiin tarkempia säännöksiä asetusehdotuksen 24 §:n 2 momentissa. 

 

Varauksesta maksettavien yrityksen kehittämisavustushakemusten arviointiin ei sovel-

lettaisi valintaperusteista ja niiden pisteytyksestä annettua rahoitusasetuksen 27 §:ää. 
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Avustuksen myöntämisen edellytysten arviointiin sovellettaisiin mitä asetusehdotuksen 

4 a §:ssä ja muualla yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään.  

 

Varauksesta maksettaviin yrityksen kehittämisavustuksiin ei sovellettaisi rahoitusase-

tuksen 28 §:n säännöksiä tuen maksamisesta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjel-

massa. Sen sijaan varauksesta maksettavan avustuksen maksamisen määräajasta säädet-

täisiin yritystukilakiin ehdotetussa 14 a §:ssä. Kyseisen pykälän mukaan varauksesta 

maksettava avustus olisi maksettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023, ellei eri-

tyisistä syistä muuta johdu. 

 

Varauksesta maksettaviin yrityksen kehittämisavustuksiin ei myöskään sovellettaisi ra-

hoitusasetuksen 29 §:n säännöksiä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hank-

keiden seurannasta. Varauksesta maksettavan avustuksen osalta annettavaan selvityk-

seen sovellettaisiin yritystukiasetuksen 24 §:n 1 momenttia. 

 

2 § Määritelmät 

 

Pykälän kohdan 3 mukaista määritelmää Euroopan unionin varoista laajennettaisiin vä-

liaikaisesti kattamaan Euroopan unionin ohjelmien ja rahastojen varojen ohella myös 

brexit-mukautusvarauksen varat. Muilta osin pykälä säilyisi ennallaan. 

 

4 a § Avustuksen myöntäminen brexit-mukautusvarauksen varoista  

 

Ehdotetaan säädettäväksi väliaikaisesti uusi 4 a §, jossa säädettäisiin varauksen varoista 

maksettavan yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen erityisistä edellytyksistä. 

Yrityksen kehittämisavustusta voitaisiin myöntää brexit-mukautusvarauksen varoista, 

jos Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen on vaikuttanut haitallisesti avus-

tusta hakevan yrityksen liiketoimintaan 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän elo-

kuuta 2023 välisenä aikana ja hakemuksen kohteena olevan hankkeen arvioidaan vä-

hentävän edellä mainittuja haitallisia vaikutuksia. Säännöksen taustalla on brexit-mu-

kautusvarausasetus ja erityisesti sen 2 ja 5 artiklojen edellytykset tuen myöntämiselle.   

 

Haitalliset vaikutukset yrityksen liiketoimintaan voivat ilmetä esimerkiksi liikevaihdon 

laskuna, irtisanomisina, toimintojen alasajona tai viennin taikka tuonnin vähentymi-

senä. Lisäksi voitaisiin huomioida tilanteet, joissa toimitusketjussa oleva alihankkijayri-

tys, jolla ei ole itsellään suoraa vientiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on menettänyt 

tilauksia. Yrityksen liiketoimintaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voitaisiin vähen-

tää kehittämis- ja investointihankkeilla, joissa esimerkiksi kartoitetaan korvaavia mark-

kinoita ja käynnistetään toimintaa uusilla markkinoilla, osallistutaan kansainvälisille 

messuille, sopeutetaan tuotteita tai palveluja Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille 

tai muille markkinoille tai toteutetaan muita investointi- ja kehittämistoimenpiteitä. 

 

2 luku Yrityksen kehittämisavustus 

 

11 § Avustuksen myöntäminen suurelle yritykselle 

 

Pykälässä on ollut aiemmin vain yksi momentti, josta nyt tulisi pykälän 1 momentti. 

Momentti säilyisi sisällöllisesti ennallaan.  
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Lisättäisiin pykälään väliaikaisesti uusi 2 momentti, jonka mukaan myönnettäessä avus-

tusta brexit-mukautusvarauksen varoista, investointiin ei kuitenkaan sovellettaisi Suo-

men alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 mu-

kaisia myöntämisedellytyksiä. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma sisältää 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja 

mahdollisesti myöhemmin hyväksyttävän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) 

toimet. Koska varauksen varat eivät kuulu kyseisiin rahastoihin, ei varauksen varoista 

maksettavaan investointiin sovellettaisi kyseisen ohjelman myöntämisedellytyksiä.  

 

Myös varauksen varoista myönnettävään tukeen sovellettaisiin kuitenkin 1 momentin 

ensimmäistä virkettä. Harkittaessa avustuksen myöntämistä suurelle yritykselle tulee 

aina ottaa huomioon myös muut avustuksen myöntämisedellytykset, kuten esimerkiksi 

tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 

ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014,  jäljempänä 

yleinen ryhmäpoikkeusasetus, alueellisen tuen soveltamisalaa koskevat säännökset.  

 

3 luku Toimintaympäristön kehittämisavustus 

 

19 a § Kertakorvaus toimintaympäristöhankkeen kehittämistoimenpiteissä 

 

Pykälässä säädettäisiin kertakorvauksen käyttämisestä toimintaympäristön kehittämis-

avustuksessa. Säännös olisi uusi. Yrityksen kehittämisavustusta voi myöntää kertakor-

vauksena yritystukiasetuksen 15 §:n perusteella ja nyt kertakorvausta ehdotetaan myös 

osaksi toimintaympäristön kehittämisavustusta. 

 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi päättää, että 

avustus hankkeeseen myönnetään tukikelpoisuusasetuksen 14 §:ssä tarkoitettuna kerta-

korvauksena. Pykälän 1 momentti sisältäisi lisäksi viittauksen tukikelpoisuusasetuksen 

15 §:n 1, 4 ja 5 momentteihin, joissa säädetään kertakorvauksen määrän vahvistami-

sesta. Lisäksi 1 momentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi, että hankekohtaisen kustan-

nusarvion sisällöstä myönnettäessä toimintaympäristön kehittämisavustus kertakor-

vauksena säädettäisiin ehdotetussa asetuksessa.  

 

Tukikelpoisuusasetuksen 14 §:ssä säädetään kertakorvauksen käyttämisen edellytyk-

sistä, kertakorvaushankkeen toteuttamisesta ja kertakorvauksen maksamisen perusteista 

ja edellytyksistä. Tukikelpoisuusasetuksen 15 §:n 1 momentissa säädetään kertakor-

vauksen määrän vahvistamisesta ja kertakorvaushankkeen kokonaiskustannusten enim-

mäismäärästä ja 4 momentissa kustannusarvion laatimisesta, jos kertakorvaushankkeen 

toteuttaminen ja tuen maksaminen jaetaan osiin. Tukikelpoisuusasetuksen 15 §:n 5 mo-

mentti koskee erikseen käyttöön otettavia vakioituja kertakorvauksia, jotka ohjelman 

hallintoviranomainen voi vahvistaa.  

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hankkeen kustannusarvioon sisällytettävistä kus-

tannuksista kehittämistoimenpiteitä sisältävässä hankkeessa. Kustannusmallia ei voisi 

soveltaa investointihankkeissa. Kehittämistoimenpiteiden osalta kustannusarvioon tu-

lisi sisältyä hankkeen yritystukiasetuksen 6 §:ssä tarkoitetut palkkakustannukset ja yri-

tystukiasetuksen 19 §:n 2 momentissa tarkoitetut välittömät kustannukset sekä yritystu-

kiasetuksen 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut muut kustannukset seitsemän prosentin 
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prosenttimääräisenä osuutena kustannusarvioon sisältyvistä välittömistä kustannuk-

sista. 

 

Kertakorvaus on eräs yksinkertaistetuista kustannusmalleista, joiden käyttöä tulisi laa-

jentaa Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti. Kustannusmallit tukevat hankkei-

den tavoitteena olevan tuotoksen aikaansaamista sekä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  

 

21 § Toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärä 

 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uusi toinen virke, jolla mahdollistettaisiin erityisestä 

syystä tiettyjen toimintaympäristön kehittämishankkeiden tukeminen yli 80 %:n tuki-

intensiteetillä. Ehdotetun uuden virkkeen mukaan 80 %:n enimmäismäärästä voitaisiin 

erityisestä syystä poiketa elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa sekä valta-

kunnallisten tai alueellisten strategisten teemojen selvitys- ja koordinaatiohankkeissa.   

 

Korotetulla enimmäistukitasolla voisi olla mahdollista rahoittaa esimerkiksi elinkei-

noelämäverkottuneita tutkimushankkeita kansallisesti tunnistetuilta korkean hyödyntä-

mispotentiaalin omaavilta tutkimusalueilta, jotka eivät vielä ole innovaatiotoiminnan 

kannalta riittävän kypsiä käynnistymään ilman korotettua enimmäistukitasoa. Korotet-

tua enimmäistukitasoa voitaisiin tarvittaessa soveltaa myös esimerkiksi Euroopan alue-

kehitysrahaston valtakunnallisten teemojen kuten innovaatiot- ja osaamisverkostot –

teeman koordinaatiohankkeisiin. Lisäksi korotettu enimmäistukitaso voisi olla mahdol-

linen alueellisten elinkeinoelämälähtöisten ohjelmallisten teemakokonaisuuksien koor-

dinointihankkeissa. Edellä mainituilla hankkeilla saavutettavien yhteiskunnallisten ta-

voitteiden hyödyllisyys voidaan katsoa olevan merkittävä suhteessa hankkeiden rahoit-

tamiseksi käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin.  

 

Toimintaympäristön kehittämisavustuksena myönnettävä avustus ei yllä mainituissa ti-

lanteissakaan olisi pääsääntöisesti täysimääräistä tukea. Jos tukea myönnetään yli 80 % 

hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, on sille oltava erityinen syy. Tarkoituksena 

on, että jos tuen määrä ylittää 80 %, avustuspäätöksessä on nimenomaisesti perustel-

tava, miksi on päädytty pääsääntöä korkeampaan tukiprosenttiin.  

 

Toimeenpanossa olisi syytä ottaa huomioon myös valtionavustuslaki (688/2001) ja eri-

tyisesti sen 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentin 3 kohta. Valtionavustuslain 6 §:n 1 

momentin mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toi-

minnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valti-

onavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustel-

luista syistä muuta johdu. Valtionavustuslain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan avus-

tuksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että ”valtionavustuksen myöntämistä on 

pidettävä tarpeellisena valtionavustuksen hakijan saama muu julkinen tuki sekä valti-

onavustuksen kohteena olevan hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus huomioon ot-

taen”. Harkinta korkeamman tukitason osalta tulee tehdä jokaisen hankkeen kohdalla 

yksilöllisesti. 

 

Pykälän nykyinen 2 momentti säilyisi ennallaan. 
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4 luku Erinäiset säännökset 

 

24 § Avustuksen maksaminen 

 

Pykälän nykyinen 1 momentti säilyisi ennallaan. 

 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että siihen lisättäisiin maininta 

varauksesta maksettavan avustuksen viimeisen erän maksuun hakemisen määräajan 

asettamisesta. Kansallisista varoista tai nyt asetusmuutoksen myötä brexit-mukautusva-

rauksesta rahoitettujen avustusten osalta asetettaisiin avustuspäätöksessä määräaika 

avustuksen viimeisen maksuerän maksuun hakemiselle. Muista Euroopan unionin va-

roista kuin brexit-mukautusvarauksesta rahoitettujen hankkeiden osalta avustuksen vii-

meisen erän maksamisen hakemista koskevasta määräajasta säädetään rahoituslain 28 

§:ssä. 

 

Varauksen varoista rahoitettavien hankkeiden maksamisen määräaikaa koskeva sään-

tely poikkeaa eräistä muista Euroopan unionin varoista rahoitettavista avustuksista. 

Muissa Euroopan unionin varoista rahoitettavissa avustuksissa sovelletaan rahoituslain 

28 §:n 1 momentin säännöstä, jonka pääsäännön mukaan tuen saajan on haettava tuen 

viimeisen erän maksamista neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.  

 

Yritystukilakiin ehdotetun uuden 12 a §:n mukaan hakemus brexit-mukautusvarauksen 

varoista maksettavasta yrityksen kehittämisavustuksesta olisi tehtävä viimeistään 

31.8.2023.  Lisäksi yritystukilakiin ehdotetun 14 a §:n mukaan varauksen varoista mak-

settava avustus olisi maksettava viimeistään 31.12.2023, ellei erityisistä syistä muuta 

johdu. Tästä johtuen määräaika varauksesta maksettavan avustuksen viimeisen mak-

suerän maksuun hakemiselle on oltava ennen vuoden 2023 loppua. Määräaika avustuk-

sen maksamisen hakemiselle olisi tarkoituksenmukaista asettaa avustuspäätöksessä niin 

kuin kansallisista varoista rahoitettavienkin avustusten osalta tehdään. 

 

3 Ehdotuksen vaikutukset 

 

Asetusehdotuksen muutokset voimassa olevaan yritystukiasetukseen verrattuna liitty-

vät brexit-mukautusvarauksen toimeenpanoon sekä toimintaympäristön kehittämis-

avustuksen kertakorvauksen käyttöönottoon ja enimmäistukitason korottamiseen.  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

 

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen kertakorvauksen arvioidaan vähentävän 

avustusta myöntävien ELY-keskusten hallinnollista taakkaa avustuksien maksatusvai-

heessa. 

 

Vaikutukset yritysten toimintaan 

 

Hallituksen esityksessä on kuvattu brexit-mukautusvarauksen käyttöönoton vaikutuksia 

yritysten toimintaan. Asetusehdotuksen 4 a §:ssä on asetettu brexit-mukautusvarausase-

tuksen sallimissa rajoissa laajat mahdollisuudet varauksesta maksettavan avustuksen 

käyttöön.  
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Toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärän korottamisen yli 80 pro-

senttiin tietyissä hankkeissa arvioidaan vaikuttavan erityisesti elinkeinoelämän tarpeista 

syntyvien vaikuttavien elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushankkeiden valmiste-

luun, suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten hyödyntämiseen yritysten liiketoimin-

nassa. 

 

Kertakorvauksen käyttöönottamisen toimintaympäristön kehittämisavustuksessa arvi-

oidaan keventävän erityisesti avustuksen saajien avustuksen maksatusvaiheessa aiheu-

tuvaa hallinnollista taakkaa. 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Kehittämisavustukset myönnetään kunkin vuoden valtion talousarviossa hyväksyttyjen 

määrärahojen puitteissa. Avustukset myönnetään momenttien 32.30.42 (yritysten kehit-

tämishankkeiden tukeminen) ja 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin) varoista. Vuoden 2023 ta-

lousarvion momentille 32.30.42 on osoitettu 9 000 000 euroa brexit-mukautusvarauk-

sesta maksettaville avustuksille. Brexit-mukautusvarausasetuksen mukainen tukikel-

poisuusaika päättyy 31.12.2023. On arvioitu, että osoitetusta 9 000 000 eurosta vain osa 

pystytään käyttämään, johtuen erityisesti mukautusvarauksen lyhyestä tukikelpoisuus-

ajasta. 

 

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen kertakorvauksella ja avustuksen enimmäis-

tukitason nostolla eräissä tilanteissa ei ole vaikutuksia, jotka kasvattaisivat toimintaym-

päristön kehittämisavustuksiin osoitetun määrärahan tarvetta, eikä asetusmuutos edel-

lyttäisi näihin avustuksiin osoitetun myöntövaltuuden kasvattamista. 

 

4 Valmistelu ja lausuntopalaute 

 

Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.  

 

Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon ELY-keskus, Hä-

meen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 

maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, maakuntien lii-

tot, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Keskuskauppakamari, Suomen Yrittä-

jät, Finnvera Oyj, yliopistot, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry, Ammatti-

korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Kaakkois-

Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy, Lab-ammatti-

korkeakoulu Oy, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Met-

ropolia ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammat-

tikorkeakoulu Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyh-

tiöt SEKES ry ja Svenska handelshögskolan. 

 

Lausuntopyyntö julkaistiin 20.10.2022 lausuntopalvelu.fi -sivustolla ja lausunnot pyy-

dettiin antamaan viimeistään 11.11.2022. Etelä-Savon ELY-keskukselle myönnettiin li-

säaikaa lausunnon antamiseen 14.11.2022 asti. 
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Lausuntoja annettiin yhteensä 14 kappaletta. Lisäksi oikeusministeriö ja valtiovarain-

ministeriö ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa. Lausunnon antoivat Suomen Elin-

keino- ja Kehitysyhtiöt SEKES, Oulun yliopisto, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen 

ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Suomen 

Kuntaliitto ry ja maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi Pohjois-Savon liitto antoi maa-

kuntien yhteisen lausunnon ja Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kai-

nuun liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Päijät-Hämeen liitto vahvistivat lausun-

noissaan Pohjois-Savon liiton lähettämän kannan olevan myös heidän kantansa. 

 

Lausuntopalaute brexit-mukautusvarausta koskeviin muutoksiin (1 §, 2 §, 4 a §, 11 § ja 

24 §) 

 

Maakuntien liittojen yhteisen näkemyksen, Etelä-Savon ELY-keskuksen, Hämeen 

ELY-keskuksen ja Suomen Kuntaliitto ry:n mukaan Brexit-mukautusvarausta koskevat 

muutokset ovat perusteltuja Brexit-mukautusvarauksen täysimääräiseksi hyödyntä-

miseksi. Uudenmaan ELY-keskus pitää erinomaisena sitä, että brexitistä kärsineiden 

pk-yritysten olisi mahdollisuus saada tukea toimintansa kehittämiseen. Oulun yliopisto 

mainitsee lausunnossaan, ettei brexit-mukautusvaraus koske yliopistoja, mutta että se 

pitää muutoksia sinänsä kannatettavina. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan, että brexit-mukautusvarauk-

sen varoista maksettavien avustusten maksatushakemuksia tulisi olla mahdollista käsi-

tellä ja maksatuspäätöksiä tehdä vielä vuoden 2024 puolella. Brexit-mukautusvaraus-

asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan: ”[m]enoihin voidaan myöntää tukea varauksesta 

maksettavasta rahoitusosuudesta, jos ne ovat aiheutuneet ja jäsenvaltioiden viranomai-

set kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla ovat maksaneet ne, mukaan lukien 

maksut julkisille tai yksityisille yhteisöille, viiteajanjakson aikana kyseisessä jäsenval-

tiossa tai sen hyväksi toteutetuista toimenpiteistä”. Viiteajanjakso on määritelty brexit-

mukautusvarausasetuksen 3 artiklassa 1.1.2020–31.12.2023. Hallituksen esityksessä 

yritystukilakiin lisättäväksi ehdotetun 14 a §:n mukaan avustus on maksettava viimeis-

tään 31.12.2023, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen esityksen yksityiskoh-

taisten perustelujen mukaan erityisiä syitä, jonka vuoksi avustus voitaisiin maksaa mää-

räajan jälkeen, tulisi tulkita suppeasti. Kyseeseen voisi hallituksen esityksen mukaan 

tulla esimerkiksi tilanne, joissa rahoittaja pyytää tuensaajalta lisätietoja voidakseen va-

kuuttua maksuun haettujen kustannusten tukikelpoisuudesta, ja kohtuullisen ajan varaa-

minen lisäselvityksen antamiseen viivästyttää asian käsittelyä siten, että päätöksen no-

jalla maksettava avustus pannaan maksuun 31.12.2023 jälkeen. Avustusta olisi mahdol-

lista maksaa hallituksen esityksen perusteella suppeasti tulkittavasta erityisestä syystä 

31.12.2023 jälkeenkin. 

 

Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset esittävät lausunnoissaan, että varauksesta mak-

settavissa investointihankkeissa riittäisi, että investointi on maksettu vuoden 2023 ai-

kana. ELY-keskukset ehdottavat, että investointiin liittyvä toimitus voisi tapahtua vielä 

vuodenvaihteen jälkeen vuonna 2024. Brexit-mukautusvarausasetuksen 5 artiklan 2 

kohta mahdollistaa tuen maksamisen vain toteutetuista toimenpiteistä. Yritystukilain 

hallituksen esityksen HE 46/2021 vp avustuksen maksamista koskevan 14 §:n säännös-

kohtaisten perustelujen mukaan niissä tapauksissa, joissa avustus maksetaan toteutunei-

den kustannusten perusteella, avustuksen kohteena olevan hankinnan on oltava mak-
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settu ja avustuksen saajalle toimitettu. Myös yrityksen kehittämisavustuksen päätöseh-

don mukaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten maksamisen edellytyksenä on, 

että avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on maksettu ja avustuk-

sen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun.  

 

Uudenmaan ELY-keskus pitää lausunnossaan tärkeänä, että tuen ennakkomaksu olisi 

joustavasti käytettävissä. Yritystukilain 14 §:n 3 momentin mukaan avustuksesta voi-

daan maksaa ennakkoa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käy-

tön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Yritystukiasetuksen 25 §:n 1 momentin 

mukaan ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 prosenttia myönnetyn avustuksen mää-

rästä. Ennakkomaksua voidaan käyttää kyseisten säännösten puitteissa myös varauksen 

varoista maksettavissa avustuksissa. 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa asetuksen 11 §:n osalta, että varauksen käytet-

tävyyttä parantaisi, jos pykälän 1 momentin mukaisista vaatimuksista liittyen uuteen 

toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun voitaisiin joustaa. 

Yritystukiasetuksen 11 §:n säännös siitä, että avustusta investointiin suurelle yritykselle 

I ja II tukialueilla voitaisiin myöntää vain uuteen taloudelliseen toimintaan, perustuu 

yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 14 artiklan 3 kohtaan. Sen mukaan alueellista tukea 

investointeihin voidaan myöntää Suomen aluetukikartan mukaisilla alueilla suurille yri-

tyksille vain uuteen taloudelliseen toimintaan. Koska myös varauksen varoista makset-

tavaan tukeen sovelletaan yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, ei uutta taloudellista toimin-

taa koskevasta vaatimuksesta voida poiketa myönnettäessä tukea suurelle yritykselle 

varauksen varoista. 

 

Uudenmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että rakennerahasto-ELY-keskusten lisäksi 

myös perus-ELY-keskuksille osoitetaan riittävästi henkilöresursseja laadukkaan kon-

taktoinnin ja neuvonnan varmistamiseksi. Hallituksen esityksen lähtökohta on, että 

muutokset toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mu-

kaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Mahdollisiin lisäresursoin-

titarpeisiin otetaan tarvittaessa erikseen kantaa normaalein valtiontalouden kehys- ja ta-

lousarviopäätöksin. Varauksen toimeenpanoon osallistuva julkisyhteisö päättää viime-

kädessä itse, miten se järjestää toimintonsa ja minkä verran niihin osoitetaan resursseja.  

 

Lausuntopalaute kertakorvauksesta toimintaympäristön kehittämistoimenpiteissä (19 a 

§) 

 

Yritystukiasetuksen uudessa 19 a §:ssä ehdotetaan säädettävän, että ELY-keskus voi 

päättää, että avustus hankkeeseen myönnetään tukikelpoisuusasetuksen 14 §:ssä tarkoi-

tettuna kertakorvauksena. Kertakorvaus on tuotosperusteinen kustannusmalli. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tuki maksetaan tuen saajalle, jos tukipäätöksessä ennalta määritelty 

tuen maksamisen edellytyksenä oleva tuotos on todennetusti toteutunut. Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ja Oulun yliopisto 

pitävät kertakorvausmallin käyttöalan laajentamista kannatettavana. Suomen Elin-

keino- ja Kehitysyhtiöt SEKES esittää lausunnossaan, että kertakorvaus olisi ennakko-

maksutyyppinen. Yritystukiasetuksen 15 § on mahdollistanut jo aiemmin avustuksen 

maksamisen osin ennakkona. Yritystukilain 14 §:n 3 momentin mukaan avustuksesta 

voidaan maksaa ennakkoa, jos se on avustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen 
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käytön valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista. Yritystukiasetuksen 25 §:n 1 momen-

tin mukaan ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 prosenttia myönnetyn avustuksen 

määrästä. Ennakkomaksua voidaan käyttää kyseisten säännösten puitteissa myös va-

rauksen varoista maksettavissa avustuksissa. Lisäksi tukikelpoisuusasetuksen 14 §:n 2 

momentin mukaan kertakorvaushankkeen toteuttaminen ja tuen maksaminen voidaan 

jakaa osiin, jos se on tarkoituksenmukaista hankkeen sisällöllisen toteuttamisen kan-

nalta ja kullekin osalle on määritelty selkeä tuen maksamisen perusteena oleva tuotos. 

 

Lausuntopalaute toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärän muutok-

seen (21 §) 

 

Toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärän muutos on jakanut näke-

myksiä lausunnonantajien keskuudessa. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa esi-

tettiin toimintaympäristön kehittämisavustuksen enimmäismäärän korottamista yritys-

toiminnan kannalta tarpeellisissa selvityksissä (yritystukilain 9 §:n 1 momentin 1 kohta) 

ja yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutki-

muslaitosten yhteistyön sekä elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämisessä 

(yritystukilain 9 §:n 1 momentin 3 kohta). 

 

Lausunnon antaneista tahoista Etelä-Savon ELY-keskus, maa- ja metsätalousministe-

riö, Oulun yliopisto ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ovat kannattaneet 

enimmäistukitason nostoa lausunnoilla olleen asetusluonnoksen mukaisesti. Maa- ja 

metsätalousministeriön näkemyksen mukaan muistioluonnoksen perusteluissa on tuotu 

hyvin esille, milloin olisi tarpeen maksaa tukea enemmän kuin 80 prosenttia avustuksen 

kohteena olevan toiminnan kustannuksista. Ministeriö pitää tätä hyvin linjassa valtion-

avustuslain esitöiden kanssa. Oulun yliopisto pitää toimintaympäristön kehittämisavus-

tuksen enimmäismäärän nostamista merkittävänä ja kannatettavana ja yliopisto on tyy-

tyväinen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten erityistarpeiden huomioimisesta asiassa. 

Myös Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES kannattaa toimintaympäristön kehit-

tämisavustuksen korottamista lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa esitetyllä ta-

valla. 

 

Lausunnon antaneista tahoista maakuntien liitot ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

esittävät avustuksen enimmäismäärän muutosta rajattavan siitä, mitä lausunnoilla ol-

leessa asetusehdotuksessa on esitetty. Maakuntien liitot esittävät lausunnossaan, että 

mikäli uudistuksella halutaan turvata EAKR:n valtakunnallisen teeman koordinaa-

tiohankkeiden rahoitus, tulisi uudistus rajata tarkasti koskemaan vain sitä. Pohjois-Poh-

janmaan ELY-keskus ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että korotettu enimmäistuki-

määrä mahdollistettaisiin laajassa hankemäärässä. ELY-keskuksen mukaan tukitason 

nosto voisi olla perusteltua selvitystyyppisissä laajemmissa ohjelmallisissa ja/tai koor-

dinaatiohankkeissa, joilla on tavoitteena edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-

mintaa yrityksissä. Lisäksi korkeampi tukitaso voisi ELY-keskuksen mukaan olla pe-

rusteltu hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää ylialueellista yhteistyötä siten, että 

teknologian ja tiedonsiirron hankkeet olisivat mahdollisia myös niille alueille, joilla ei 

ole omaa tutkimuslaitosta tai korkeakoulua. 

 

Asetuksen 21 §:n muuttamista koskevasta ehdotuksesta saatujen lausuntojen perusteella 

on rajattu niitä tilanteita, joissa voitaisiin poiketa enintään 80 %:n tukitasosta. Muoka-

tun asetusehdotuksen mukaan enintään 80 %:n tukitasosta voitaisiin erityisestä syystä 
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poiketa elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa sekä valtakunnallisten tai 

alueellisten strategisten teemojen selvitys- ja koordinaatiohankkeissa. 

 

Muu lausuntopalaute 

 

Maakuntien liitot korostavat lausunnossaan, että ELY-keskusten rahoittamissa elinkei-

noelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa tulee säilyttää yritystoiminnan tukemisen 

ensisijaisuus. Liittojen näkemyksen mukaan elinkeinoelämäverkottuneet tutkimus-

hankkeet ovat päällekkäinen tukimuoto maakuntaliittojen tuki-instrumenttien kanssa, 

eikä ELY-keskusten elinkeinoelämäverkottuneita tutkimushankehakuja ole pystytty 

määrittelemään siten, että ne poikkeaisivat maakuntaliittojen hakukierroksista. Liittojen 

mukaan elinkeinoelämäverkottuneissa tutkimushankkeissa tulee huomioida yritystuki-

lain hallituksen esityksen (HE 46/2021) linjaus siitä, että elinkeinoelämäverkottuneisiin 

tutkimushankkeisiin tulisi kytkeytyä rinnakkaisia pk-yritysten tuotekehityshankkeita. 

Maakunnan liitot esittävät, että asetuksessa säädettäisiin, että elinkeinoelämäverkottu-

neen tutkimushankkeen rinnalla tulee olla pk-yritysten omia kehityshankkeita ja että ne 

muodostavat kokonaisuuden. Yritystukilain hallituksen esityksessä on tarkennettu, mitä 

elinkeinoelämäverkottuneilla tutkimushankkeilla tarkoitetaan ja miksi niiden rahoitusta 

on pidetty välttämättömänä maakuntien liittojen myöntämän rahoituksen rinnalla. 

Koska asia on jo tarkennettu yritystukilain hallituksen esityksessä, ei sitä ole enää tar-

peen toistaa asetustekstissä. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa lausunnossaan, että tässä muistiossa voisi taus-

toittaa tarkemmin eräitä asioita ja on esittänyt teknisiä huomioita. Tätä muistiota on 

tarkennettu maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksen mukaisesti. 

 

Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastuksessa. 

 

5 Voimaantulo 

 

Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Lisäksi ehdotetaan, 

että asetuksen brexit-mukautusvarausta koskevat muutokset eli 1 §:n 2 ja 3 momentti, 

2 §:n 3 kohta, 4 a §, 11 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti olisivat voimassa 1 päivään 

tammikuuta 2027. Brexit-mukautusvarausta koskevat muutokset olisivat määräaikaisia, 

koska myös varausta koskevat yritystukilain kohdat on hallituksen esityksessä ehdotettu 

olevan voimassa 1 päivään tammikuuta 2027. 

  

 

 

 


