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Yrityksen kehittämisavustus
Rahoitusta ohjaamassa

• Yritystukilaki ja –asetus (uusi astunut voimaan 1.11.2021)

• Muut lait ja asetukset (mm. EU-rahoitusta koskevat säädökset, hallintolaki)

• Rakennerahasto-ohjelman tavoitteet ja kriteerit (1.11.2021 alkaen Uudistuva ja 

osaava Suomi 2021-2027)

• Alueelliset yritysrahoitusstrategiat  ja –linjaukset (https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1 )

• Maakuntaohjelmien tavoitteet

• Määrärahojen riittävyys

https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1
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Yrityksen kehittämisavustus
Rahoituksen periaatteet

• Yrityksen toiminnan kehittämiseen: tilanteisiin joissa yritys aloittaa toimintansa, haluaa 
panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. 

• Yksilöityyn, rajattuun kehittämishankkeeseen. Ei operatiiviseen toimintaan.

• Pk-yrityksille (pk-yritysmääritelmä: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa tai tase 

enintään 43 miljoonaa).

• Yrityksille, joilla kannattavan toiminnan edellytykset: ei maksuhäiriöitä tai verovelkaa, ei 
tulkita vaikeuksissa olevaksi (mm. Oy menettänyt yli puolet osakepääomastaan, Ky ja Ay omista varoistaan; 

asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn).

• Yrityksille, joilla halua ja resursseja toteuttaa kilpailukykyä parantava kehittämishanke (mm. 

omarahoitusosuus).

• Hanke ei vääristä kilpailutilannetta (osa toimialoista avustuksen ulkopuolella: linjaukset)

• Yrityksellä viestintävelvoite (nettisivut ja toimipaikka)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6r4SNgrP0AhUs-yoKHfdMBZcQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ftem.fi%2Fdocuments%2F1410877%2F2851861%2FVaikeuksissa%2Boleva%2Byritys%2B040112015_muistio_final.pdf%2Fd9483233-0ac7-4def-8204-9e6cf036b985&usg=AOvVaw34VjZav5vcnKKrhq0CFOfB
https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1
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Yrityksen kehittämisavustus
Rahoituksen suuntaaminen

• Innovatiivisiin kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen kehittämishankkeisiin

• Hankkeiden sisältönä investoinnit, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen sekä 
kansainvälistyminen

• Hankkeilla tavoitellaan vaikuttavuutta: liikevaihdon kasvua, viennin kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä

• Avustus on harkinnanvarainen ja sitä suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus 
yrityksen:

1) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

2) innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen tai digitalisaation edistämiseen;

3) tuottavuuteen;

4) hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen

5) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen

• Hankkeiden kokonaisarviointiin vaikuttavat mm. hankkeen suunnitelmallisuus, innovatiivisuus, vaikutus 
kilpailutilanteeseen, haastavuus ja vaikuttavuus sekä yrityksen kyvykkyys toteuttaa hanke



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi 

• Erityistavoite 1.1: Tutkimus -ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton 
kehittäminen ja parantaminen

• Erityistavoite 1.2:  Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja 
viranomaisten hyväksi

• Erityistavoite 1.3:  Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi 

• Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 

• Erityistavoite 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja palautumiskyvyn edistäminen

• Erityistavoite 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden ehkäisy 

Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027
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Uusi rakennerahastokausi
Sisältö

Tärkeimpiä painopisteitä ovat
hiilineutraalisuuden, energia- ja
materiaalitehokkuuden sekä
digitalisaation edistäminen.

Ilmastotoimenpiteisiin 35%

Do no significant harm -periaate 
(toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle 
merkittävää haittaa)

JTF (oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto; turpeen energiakäytöstä 
luopumiseen liittyvien haittojen 
torjunta) on valmistelussa

Hakuprosessi

Haut avataan uuteen Eura2021-
järjestelmään toimintalinjoittain ja 
erityistavoitteittain.

Yrityksen on valittava itse 
toimintalinja ja erityistavoite, johon 
hanke sopii. 

Hankkeet pisteytetään ja hankkeille 
tulee minimipisterajat per 
erityistavoite. Yritystuissa 
todennäköisesti jatkuva haku kuten 
ennenkin. 

Yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustuksissa erilliset 
hakuajat.

Kustannusmallit

Kehittämistoimenpiteissä flat rate 7 %.
Investoinneissa flat rate 1,5 %. 
Ennakkomaksu max. 30 %.

Yritysten toimintaympäristön 
kehittämishankkeissa flat rate 40 %  
tai 7 % riippuen hankkeen sisällöstä.

Palkoissa vakiosivukulumalli 26,44 %  

Kertakorvausmalli yritysten 
kehittämishankkeissa, esim. kv-
markkinaselvitys ja messumatkat.
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Kehittämistoimenpiteet Flat rate 7 % -malli
Hankkeen kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:

Ulkopuoliset palvelut 
ja asiantuntijakulut

Tuotteiden 
kehittämiseen liittyvät 

raaka-aine- ja 
puolivalmistekulut

Kansainvälistymistä 
edistävät messut

Ulkomaille 
suuntautuvien 
matkojen kulut

Hankkeen 
palkkakustannukset + 
vakiosivukuluprosentti

Flat rate 7 % laskettuna 
kehittämistoimenpiteiden 

kaikista välittömistä 
kustannuksista

Hankkeen muut kuin
välittömät kustannukset 
korvataan 7 % flat rate –
osuudella

- Työterveyskustannukset

- Hallinnolliset menot

- Koneiden ja laitteiden käytöstä 
aih. menot, toimitilakulut

- Hankkeen tiedotus- ja 
viestintämenot

- Suomessa tot. matkojen kulut

- Ulkomaanmatkojen kulut perillä 
kohteessa: majoitus, 
päivärahat, ateriat ja 
matkakohteen sisäiset matkat

- Näyttelyyn/messuun liittyvät 
vaate-, somistus- ja 
markkinointikulut

- Rekrytoinnin kulut
= välittömät kustannukset
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Investoinnit Flat rate 1,5 % -malli
Hankkeen kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:

Kone- ja 
laiteinvestoinnit 

(hankinta ja leasing)

Aineettomat 
investoinnit

Rakennus-
kustannukset

Maarakennus-
kustannukset

Rakentamiseen 
liittyvät 

palkkakustannukset + 
vakiosivukuluprosentti 

Flat rate 1,5 % laskettuna 
investoinnin kaikista 

välittömistä 
kustannuksista

Mahdollista yhdistää EURA 2021 -
järjestelmässä samalla hankekoodilla
flat rate 7 % -mallilla rahoitettaviin 
kehittämistoimenpiteisiin.

Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 1,5 %
flat rate –osuudella
- Työterveyskustannukset

- Hallinnolliset menot

- Hankkeen tiedotus- ja 
viestintämenot

- Koneiden ja laitteiden 
asentamiseen sekä uudelleen 
sijoittamiseen liittyvät 
palkkakustannukset

- Koneiden ja laitteiden 
käyttöönottoon liittyvät erilliset 
kustannukset

- Pienhankinnoista aiheutuvat 
kustannukset

- Kiinteistön ostamisesta tai 
vuokraamisesta aiheutuvat 
kustannukset

- Rakennusaikaisesta siivouksesta, 
lämmityksestä sekä sähkön ja 
veden käytöstä aiheutuvat erilliset 
kustannukset= välittömät kustannukset



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Hyväksyttävät kustannukset
• Kustannusperusteinen tuki: perustuu tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin 

tukikelpoisiin kuluihin. Hankkeelle perustettava projektikirjanpito, johon kirjataan 
pelkästään hankkeen kulut.

• Hankesuunnitelman ja päätöksen ehtojen mukaisiin toimenpiteisiin

• Rahoituksella tavoitellaan työpaikkojen syntymistä - palkkakuluja tulee suunnata 
ensisijaisesti uuden osaamisen hankintaan. Hanketyötä tekevällä henkilöllä tulee olla 
kirjallinen tehtävänkuvaus, jossa tehtävät on yksilöity riittävällä tarkkuudella (esim. 
työpaketteina, joissa aikataulutus ja htkk:n määrä). Kuluiksi voidaan hyväksyä hankkeeseen  
kohdistuvat, kohtuulliset ja olennaiset palkkakustannukset.

• Asiantuntijapalveluista, materiaali- ja investointimenoista ym. on pääsääntöisesti esitettävä 
tarjoukset ja muut tarvittavat tiedot käsittelyvaiheessa

• Huomioitava, että osa hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kuluista korvataan vakioidulla 
prosenttikorvauksella: mm. hallinto-, matka- ja viestintäkulut, pienhankinnat (flat rate)
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Yrityksen kehittämisavustuksen tukitasot
- Vaihtelevat tukialueittain ja yrityskoon mukaan

Investoinnit

Suuryritys Keskisuuri yritys Pienyritys Mikroyritys

Max 15 %
(vain erityistapauksissa 

Itä- ja Pohjois-
Suomessa)

Max 25 % Max 35 % Max 35 %

Kehittäminen 

Suuryritys Keskisuuri yritys Pienyritys Mikroyritys

- 50 % 50 % 50 %

KERTAKORVAUSHANKKEIDEN TUKITASO 60 %

Huom! Uusi tukialuekartta tulee voimaan vuonna 2022
Muutokset investointien tukiprosentteihin mahdollisia!

Keskisuuri yritys
- Alle 250 hlöä
- Liikevaihto enint. 50 M€ 

tai tase enint. 43 M€

Pienyritys
- Alle 50 hlöä
- Liikevaihto tai tase 

enintään 10 M€

Mikroyritys
- Alle 10 hlöä
- Liikevaihto tai tase 

enintään 2 M€
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Kertakorvaushankkeet, kasvuselvitys
Avustusta voidaan myöntää merkittävään kasvuun tähtäävälle pk-yritykselle, kun yritys selvittää uuden 
kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. Avustus on aina kokonaan de minimis-ehtoista. Tukitaso 60 %.

Mahdollisia selvityksiä voivat olla:

• Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuuden selvitys, proto/demo 
Pienimuotoinen tuotekehitys voi liittyä esimerkiksi uuden tuotteen valmistettavuuden tai toimivuuden selvittämiseen. 
Ei tuotantokäyttöön tai myytäväksi tuotteeksi

• Kansainvälistymisselvitys 
Uuden potentiaalisen markkina-alueen selvitys yrityksen nykyisille ja tuleville tuotteille. Markkinakartoituksilla 
voidaan selvittää tarkemmin yritykselle potentiaalisia kohdemaita ja tutkia mm. kysyntää, kilpailua, lainsäädäntöä 
sekä lokalisointitarpeita. Tutkimukset voidaan toteuttaa yritykseen rekrytoitavan uuden henkilön avulla tai 
ulkopuolista asiantuntijatahoa hyödyntämällä. Kansainvälistymisselvityksen tuotoksia voivat olla esim. 
markkinatutkimus per markkina-alue, messuosallistuminen jne.

• Suoraan komissiosta haettavan EU-rahoitushakemuksen valmistelu 
Esim. Horisontti Eurooppa –rahoituksen hakemisen valmistelu

• Pilotointi 
Pilotointi toteutetaan pääsääntöisesti kv-markkinoilla, jotta sillä olisi suurempi vaikutus yrityksen kansainvälistymisen 
edistämisessä
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Kertakorvausmalli,  kasvuselvitys
Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita/tuotoksia. Tukitaso 60 %.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa.

Moduuli Kustannukset enintään 
/ tuotos

Avustus 60% Tuotos

Uuden tuotteen tai 
palvelun 
toteutettavuuden 
selvitys, proto/demo 

20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / tuotos Selvitys (raportti) tai  
prototyyppi/demo
(raportti + kuva tai muu 
dokumentti protosta)

Kansainvälistymisselvi
tys 

20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / tuotos Selvitys (raportti 
markkinatutkimuksesta, 
tai messuista)

Suoraan komissiosta 
haettavan merkittävän 
EU-
rahoitushakemuksen 
valmistelu 

10 000 euroa / tuotos 6000 euroa / tuotos Selvitys (raportti 
valmistelusta + hakemus 
komission rahoitukseen)

Pilotointi 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / tuotos Selvitys (raportti 
pilotoinnista)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Ota yhteyttä 

ELY-keskuksen 

asiantuntijaan jo 

hankkeen 

suunnitteluvaiheessa.

1 Panosta 

laadukkaaseen 

ja konkreettiseen 

hankesuunnitelmaan.

2 Jätä hakemus 

ennen hankkeen 

aloittamista.

3

Palveluprosessi

Sähköiset hakemukset löytyvät EURA 2021-järjestelmästä. 

Huom! Suomi.fi –valtuudet: rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn 
jättäminen ja tietojen hallinnointi. 

ELY-keskusten valtakunnallinen yritysrahoitusneuvontapalvelu ma-pe 9-15 p.0295 024 800
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Yritysten 
toimintaympäristön 
kehittämisavustus
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Yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustus
• Voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille

1. yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin

2. yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen

3. yritysten keskinäisen yhteistyön, yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön ja 
elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen edistämiseen ja

4. muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin

• Avustuksen myöntämisen edellytykset:

1) hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai 
kehittymistä taikka verkostoitumista yritysten välillä tai yritysten ja korkeakoulujen sekä yritysten ja tutkimuslaitosten 
välillä;

2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja

3) avustuksen hakijalla arvioidaan olevan riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke sekä hankkeen 
luonteen sitä edellyttäessä vastata toiminnan jatkuvuudesta myös hankkeen toteuttamisen

• Tukitasot

• kehittäminen max. 80 %

• investoinnit max. 45 %
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Flat rate 40 % -malli pelkästään 
kehittämistoimenpiteitä sisältävissä hankkeissa 
(ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli)

Tosiasialliset palkat + 
vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Flat rate 40 % laskettuna 
palkkakustannuksista

Flat rate 40 % 
laskettuna 

palkkakustannuksista

Hankehenkilöstön 
palkkakustannukset
hankkeessa käytettävän 
palkkakustannusmallin mukaan

Kaikki muut hankkeesta aiheutuvat 
kustannukset korvataan 40 %:n flat
rate -osuudella
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Flat rate 7 % -malli eräissä tapauksissa
Toimintaympäristön kehittämishankkeet, joissa ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä 
aiheutuvat kustannukset ≥ 30 % palkkakustannuksista tai hankekokonaisuuteen sisältyy lisäksi 
investointi.

Tosiasialliset palkat + 
vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Muut 
kehittämistoimenpiteiden 
välittömät kustannukset

Flat rate 7 % laskettuna 
kehittämistoimenpiteiden 

kaikista välittömistä 
kustannuksista

= välittömät kustannukset
Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 7 %:n flat
rate -osuudella
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Toimintaympäristön investoinneissa 
käytettävä flat rate 1,5 % -malli

Mahdollista yhdistää EURA 2021 -järjestelmässä samalla hankekoodilla flat rate 7 % -mallilla 
rahoitettaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Rakentamiseen liittyvät 
tosiasialliset palkat + 

vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Muut investoinnin 
välittömät kustannukset

Flat rate 1,5 % laskettuna 
investoinnin kaikista 

välittömistä 
kustannuksista

= välittömät kustannukset
Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 1,5 %:n flat
rate –osuudella.
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Aikataulut
• Yrityksen kehittämisavustusten hakeminen pyritään avaamaan tammikuussa 2022, EURA2021-

järjestelmään

• Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, erilliset hakuajat vuonna 2022

• Päätösten tekeminen käynnistyy aikaisintaan huhti-toukokuussa 2022.

• Huom. Kansallisen tuen hakemukset haetaan edelleen Aluehallinnon asiointipalvelun kautta 
− Äkillisen rakennemuutoksen alueet: Kemi-Tornio
− Yritysten kehittämispalvelut ja kuljetustuki
− Yrityksen kehittämisavustus turvealan yrityksille
− Kasvun kiihdytysohjelma pk-yrityksille
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Muut palvelut yrityksille
• Yritysten kehittämispalvelut: asiantuntija-apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita 

palveluita pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja 
kansainvälistyä. Analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalvelut. https://www.ely-
keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen: yhteishankintakoulutukset, esim. TäsmäKoulutus ja 
RekryKoulutus. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen, ELY-keskuksen/TE-
toimiston ja valitun kouluttajan yhteistyönä. https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-
kehittaminen

• Kansainvälistymispalvelut: ELY-keskukset tarjoavat osana Team Finland -verkostoa 
kansainvälistymispalveluja kasvu- ja kansainvälistymishaluisille pk-yrityksille. Mm. vienti- ja 
kansainvälistymisneuvontaa. https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kansainvalistyminen

• Maaseudun yrityksille tukea toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin. 

https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/ba55fb64-6591-421a-9885-b483a8446f01/yritystuki-
maaseutualueelle?redirect=%2Fyrityksen-ja-yhteison-palvelut

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittaminen
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kansainvalistyminen
https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/ba55fb64-6591-421a-9885-b483a8446f01/yritystuki-maaseutualueelle?redirect=%2Fyrityksen-ja-yhteison-palvelut


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Ota yhteyttä!

Yhteyshenkilöt Lapissa:

Hanna Hietajärvi, 0295 037 313, yritysasiantuntija, hanna.hietajarvi@ely-keskus.fi

Lea Marski, 0295 037 090, yritysasiantuntija, lea.marski@ely-keskus.fi

Tiina Pelimanni, 0295 037 085, yritysasiantuntija, tiina.pelimanni@ely-keskus.fi

Kari Skyttä, 0295 037 128, yritysasiantuntija, kari.skytta@ely-keskus.fi

Anne Syväjärvi, 0295 037 578, yritysasiantuntija, anne.syvajarvi@ely-keskus.fi

Eija Virtasalo, 0295 037 150, rahoitusyksikön päällikkö, eija.virtasalo@ely-keskus.fi

mailto:hanna.hietajarvi@ely-keskus.fi
mailto:lea.marski@ely-keskus.fi
mailto:tiina.pelimanni@ely-keskus.fi
mailto:kari.skytta@ely-keskus.fi
mailto:anne.syvajarvi@ely-keskus.fi
mailto:eija.virtasalo@ely-keskus.fi
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Kiitos!
www.ely-keskus.fi

tiina.pelimanni@ely-keskus.fi
hanna.hietajarvi@ely-keskus.fi

http://www.ely-keskus.fi/

