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Yrityksen kehittämisavustus
-Investointi- ja kehittämistuki pk-yrityksille

• yrityksen liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen

• yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen sekä paremman liiketoiminnan edellytyksiin,

kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Rahoitusta voi hakea hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin, kun se ei toteutuisi

• ilman myönnettävää avustusta tai 

• jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen (esim. nopeampaan 

aikatauluun, korkeampaan laatuun tai laajuuteen)

Harkinnanvarainen, avustusta suunnataan sellaisiin hankkeisiin, 

joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen;

2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; taikka

5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin kohdistetaan 25 % EAKR-rahoituksesta3

Voidaan myöntää 30.6.2021 saakka 

väliaikaisena valtiontukena, 

jonka yrityskohtainen 

enimmäismäärä 800 000 e (ilman dm).

Myös pienille yrityksille, jotka ovat olleet 

vaikeuksissa ennen 1.1.2020



Yritysrahoitus (EAKR)

Enimmäistukitasot vaihtelevat tukialueittain yrityskoon mukaan
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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 %

Keskisuuri yritys

- Alle 250 hlöä

- Liikevaihto alle 50 M€ 

tai Tase alle 43 M€

Pienyritys

- Alle 50 hlöä

- Liikevaihto tai Tase 

alle 10 M€

Mikroyritys

- Alle 10 hlöä

- Liikevaihto tai Tase 

alle 2 M€



Lisärahoitusta yritystukiin osana REACT EU 
-toimenpiteitä

• Lisämääräraha nykyiseen ohjelmakauteen 

• Painopisteenä pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi

• Rahoitus suunnataan vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle 

elpymiselle. 

• Rahoitushaku on auki 26.2.2021-31.5.2021. Yritystuissa on silti käytössä jatkuva haku. 

• Hankkeet on toteutettava 31.8.2023 mennessä.

• Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

• REACT-EU lisämäärärahojen myöntämisen ehtona, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-

rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvion ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen 

jakamisesta alueille.
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Yrityksen kehittämisavustus –
sisällöt ja painotukset REACT EU –rahoituksessa 1/2

• Kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, jotka kehittävät kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja 

ratkaisuja kasvaville markkinoille

• Kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset

• Painopisteinä ovat

▪ teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut

▪ merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-

yritykset 

▪ hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset 
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Yrityksen kehittämisavustus –
sisällöt ja painotukset REACT EU –rahoituksessa 2/2

• Mitä hankkeissa kehitetään?

▪ vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä 

materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä

▪ kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja uuden teknologian käyttöönottoa

▪ digitaalista osaamista ja liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä 

kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa  

▪ liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

• Tukitasot

▪ Investoinnit max. 35 % ja kehittämishankkeet 50 %

• Käytössä on nykyisen ohjelmakauden mukaiset lait, asetukset ja rahoituslinjaukset
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MILLOIN BUSINESS FINLANDIN 
ASIAKKAAKSI?

YRITYS

Startup / PK 
Midcap / Suuri

Suomeen rekisteröity
yritys (y-tunnus)

Kilpailuetu
kansainvälisillä
markkinoilla

Kansainväliseen
kasvuun sitoutunut

omistaja ja tiimi

Yrityksen hyötyessä, 
Suomi hyötyy

Riittävät resurssit
kansainvälistymiseen

Taloudelliset resurssit
kunnossa

Tiimillä monipuolinen
ja laaja osaaminen

sekä kyky
verkostoitua



MILLOIN BUSINESS FINLANDIN 
ASIAKKAAKSI?

TUTKIMUSORGANISAATIO
Rahoitamme vain sellaista tutkimusta, jonka

tuloksia suomalaiset yritykset voivat hyödyntää
vientiliiketoiminnassaan.

Halu ja kyky toimia
yhteistyössä yritysten

kanssa

Tutkimuksen taso
kansainvälisesti
kilpailukykyistä

Projektien
vaikuttavuus

Riittävät omat
resurssit



ESIMERKKEJÄ RAHOITUKSESTA

RahoitusMarkkinatieto ja 
kontaktit

Ohjelmat Ekosysteemit
Kansainvälistymis-

neuvonta

INNOVAATIO
-SETELI

Osta osaamista.

EXPLORER-
TUOTEPERHE

▪ Messuosallistumiset

▪ Kansainvälistymisen 
osaaja yritykseesi

▪ Markkinaselvitys

▪ Yritysryhmä 
vientimarkkinoille

TEMPO

Valmistaudu 
kasvamaan 

vientimarkkinoille

CO-
INNOVATION

Yritysten ja 
tutkimusorganisaa-
tioiden yhteistyöhön

T&K

▪ Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

▪ Todenna tuotteesi 
toimivuus

KASVA, UUDISTA

MENE MARKKINOILLE

VALMISTAUDU

RAHOITUSTA KANSAINVÄLISTYMISEN KAIKKIIN VAIHEISIIN

Avustus 80% Avustus 50% Avustus 75% Avustus max. 70%
Laina 50/70%, 

avustus max 50%



KIITOS!

Mari Möttönen
Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori

Kainuun ELY-keskus

mari.mottonen@ely-keskus.fi
Puh. +358 50 350 8204

www.facebook.com/TeamFinlandKainuu

https://twitter.com/marimottonen
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