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Ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusta ehtii vielä hakea 

• Ohjelmakauden 2014-2020 yrityksen kehittämisavustuksen hakuaikaa on jatkettu

31.10.2021 saakka (sähköinen haku aluehallinnon asiointipalvelussa)

• Rahoitusta on vielä käytettävissä uusiin yrityshankkeisiin, joiden tavoitteena on kasvu, 

uudistuminen tai kansainvälistyminen  

• Hankkeet on toteutettava 31.8.2023 mennessä

➢ Ota yhteyttä ennen hakemuksen jättämistä!
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- Uusi yritystukilaki voimaan 1.11.2021, yritystukiasetusta ei ole vielä vahvistettu  

- Innovatiivisiin kasvun, uudistumisen ja kansainvälistymisen toimenpiteisiin 

• mm. investoinnit, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen, kansainvälisten markkinoiden 
kartoittaminen

• nykyisestä poiketen avustusta voidaan myöntää myös maa- ja metsätaloutta palvelevaan yritystoimintaan 
sekä kalanjalostukseen

• käytössä olevat myöntövaltuudet voivat vaikuttaa linjauksiin (alueellista rahanjakopäätöstä ei ole vielä tehty)

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

- 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 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

Yrityksen kehittämisavustus
- Investointi- ja kehittämistuki pk-yrityksille



Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimintalinjat ja erityistavoitteet

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 ja julkishallinnon hyväksi

• Erityistavoite 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

• Erityistavoite 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen

• Erityistavoite 2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuksien ja -palautuvuuden edistäminen

• Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 

➢Hiilineutraalisuuden edistämiseen on osoitettava 35 % myönnettävästä rahoituksesta

➢Do no significant harm -periaate (toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa)
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Mikä muuttuu uudella ohjelmakaudella?

❖ Hakujärjestelmä vaihtuu (aluehallinnon asiointipalvelu -> EURA 
2021)

❖ Haut avataan toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain

➢ Yrityksen on tiedettävä hakuvaiheessa, mistä toimintalinjasta ja 
erityistavoitteesta hakee avustusta

❖ Hakemusten pisteytys otetaan käyttöön, jatkuva haku 

❖ Kustannusmallien käyttö laajenee

➢ Maksatusprosessi helpottuu asiakkaan näkökulmasta



Kehittämisavustus: hankesuunnitelman sisältö
• Kuvaa tiiviisti yrityksen tausta, nykytila, tuotteet ja palvelut sekä 

kasvustrategia
• Taloudellinen tilanne ja resurssit

Yrityksen tausta ja nykytilan kuvaus

• Yrityksen kilpailutilanne kotimaassa ja ulkomailla, jos on kyse kv. hankkeesta

• Miten toimialan tilanteen ennakoidaan kehittyvän tulevaisuudessa?
Toimiala- ja markkinatarkastelu

• Mitä asioita yrityksessä pitää kehittää, jotta pitkän aikavälin kilpailukyky 
paranee? 

• Miten hanke liittyy yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin?
Kehittämisen kohde

• Millä konkreettisilla toimenpiteillä kehittyminen saadaan käyntiin? Kehittämistoimenpiteet

• Mitkä ovat kehittämistoimenpiteillä tavoiteltavat kasvutavoitteet henkilöstön, 
liikevaihdon, kannattavuuden ja viennin kannalta?

Kasvutavoitteet 

• Erittele kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta aiheutuvat kustannuserät 
kuten investoinnit (koneet ja laitteet, rakentaminen ym.), palkat ja 
ostopalvelut. Selvitä omarahoitus (tulorahoitus, sijoitukset, pankki, Finnvera).

Kustannusarvio / rahoitussuunnitelma

• Ulkomaan matkat voivat liittyä esim. kohdemarkkinoiden selvittämiseen tai 
messuihin silloin, kun niillä on oleellinen merkitys hankkeen tavoitteiden 
toteuttamiseen. Max 2 hlö/matka

Matkasuunnitelma (kv-hankkeet)

• Mieti hankkeen toteutuksen kannalta realistinen aikataulu. Tyypillinen 
hankkeen toteutusaika on n. 1-1,5 vuotta. 

Aikataulu



Kehittämisavustus: hankkeen kustannusrakenne
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Palkat

•Osallistuminen ulkomailla järjestettävään näyttelyyn tai messuille

•Kehittämistoimenpiteisiin l iittyvät ulkomaan matkat ml. kotimaan matkaosuudet (ei myyntimatkoja) 
Ostopalvelut

•Tuotteiden kehittämiseen li ittyvät raaka-aineet ja puolivalmisteet

•Ei myytäväksi tarkoitettaviin tuotteisiin vaan ainoastaan ns. kokeiluihin tai protoihinMatkat

7 % hyväksytyistä kustannuksista sisältäen mm: 

•työterveyshuolto
•vuokrat ja työvälineet

•yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot 

•ulkomaan matkojen kulut peril lä matkakohteessa (sis. majoitus, päivärahat, siirtymät matkakohteessa)

•kirjanpito-, ti l intarkastus- ja toimistomenot, tiedotus ja viestintä

Prosenttimääräiset 
kustannukset

• mm. intressiostot, viranomaismaksut, operatiivisen toiminnan kulut, kiinteistön osto, myynti, markkinointi, pr -kulut
• tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset ja muut niihin rinnastettavat palkan lisät

Investoinnit
•Aineelliset investoinnit, esim. koneet, laitteet, rakentaminen

•Aineettomat investoinnit, esim. ohjelmistot, IPR-oikeudet
•Flat rate 1,5 %: mm. koneiden ja laitteiden asentaminen ja käyttöönotto, pienhankinnat

Ei hyväksyttäviä

Palkat

Asiantuntijapalvelut

Ulkomaiset messut

Ulkomaiset matkat

Tuotekehityksen raaka-
aineet ja puolivalmisteet

•Kohtuulliset palkkakulut + vakiosivukuluprosentti (tehtävänkuvaus ja työajan käyttö määritellään hakemuksessa)

•Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut (tarjoukset l i itteeksi)

•Esim. testauspalvelut, markkinakartoitukset, palvelumuotoilu, kv-selvitykset ym. 



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€

Uusi tukialuekartta tulee voimaan 1.1.2022 

➢Muutokset investointien tukiprosentteihin 

mahdollisia!
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Avustuksen myöntämisen edellytykset

✓ Yritystoiminta on päätoimista eli työllistää kokoaikaisesti vähintään 
yhden henkilön.

✓ Yrityksellä on kiinteä toimipaikka Kainuussa.

✓ Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

✓ Yritys pystyy osoittamaan hankkeeseen tarvittavat resurssit ja 
hankkeen kokonaisrahoitus on kunnossa.

✓ Myönnettävä avustus ei vääristä toimialan eikä -alueen 
kilpailutilannetta.



Yrityksen 
kehittämisavustuksen 
kustannusmallit
ohjelmakaudella 
2021-2027



Palkkakustannusmalli

Palkkakustannukset 
Vakiosivukuluprosenttim

alli

Vakiosivukuluprosentti 26,44
(sis. työantajan sivukulut ja lomaraha)  



Flat rate 7 % -malli kehittämistoimenpiteissä

Tosiasialliset palkat + 
vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Muut 
kehittämistoimenpiteiden 
”välittömät kustannukset”

Flat rate 7 % laskettuna 
kehittämistoimenpiteiden 

kaikista ”välittömistä 
kustannuksista”

’Välittömät kustannukset’=

7 %:n flat rate -osuuden laskentapohja
(aiemmin flat rate laskettiin pelkästään hyväksytyistä 

palkkakustannuksista)

Hankkeen muut kuin ’välittömät’

kustannukset korvataan 7 %:n flat

rate -osuudella



Flat rate 1,5 % -malli investoinneissa

Rakentamiseen liittyvät 
tosiasialliset palkat + 

vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Muut investoinnin 
”välittömät kustannukset”
(mm. rakentaminen, koneet ja 

laitteet, aineettomat investoinnit)

Flat rate 1,5 % laskettuna 
investoinnin kaikista 

”välittömistä kustannuksista”

’Välittömät kustannukset’=

1,5 %:n flat rate -osuuden laskentapohja

Hankkeen muut kuin ’välittömät’

kustannukset korvataan 1,5 %:n flat

rate -osuudella

Mahdollista yhdistää EURA 2021 -järjestelmässä samalla 

hankekoodilla flat rate 7 % -mallilla rahoitettaviin 
kehittämistoimenpiteisiin.



Kertakorvausmalli

• Uusi valmistelussa oleva kustannusmalli yrityksen kehittämisavustukseen

• Yksi maksu / tuotos

• Realistinen ja todennettavissa oleva tuotos määritellään etukäteen

• Hankkeen kustannukset arvioidaan etukäteen määritellyn lopputuotoksen perusteella

• Tukipäätöstä voidaan sen tekemisen jälkeen muuttaa vain toteuttamisajan osalta.

• Voidaan maksaa ennakkoa kuten muissakin kustannusmalleissa.

• Loppuosa tuesta maksetaan, kun asiakas todentaa tukipäätöksessä yksilöidyn tuotoksen maksatushakemuksella.

• Jos asiakas ei ole todentanut tuotosta tai tuotos ei täytä tuen maksamisen edellytyksiä, tukea ei ao. tuotoksen 

osalta makseta lainkaan. Ennakko peritään tällöin takaisin.

• Kertakorvaushankkeissa asiakkaan ei tarvitse esittää tositteita hankkeesta aiheutuvista tosiasiallisista 

kustannuksista tuen maksamisen hakemisen, paikan päällä varmennuksen tai tarkastuksen yhteydessä. 



Yritysrahoitus – miten liikkeelle?

✓Hahmottele yrityksesi kehittämistarpeet ”A4:lle”
Millä toimenpiteillä yritykseni pitkän aikavälin kilpailukyky ja kasvumahdollisuudet 
paranisivat ?

✓Hyödynnä laajan kokonaisuuden suunnittelutyössä alueesi yrityspalveluverkostoa tai 
esim. yritysten kehittämispalveluja (analyysi, konsultointi).

✓Tutustu eri alueiden rahoitusstrategioihin ja -linjauksiin, joista selviää mihin rahoitusta 
on saatavilla.

✓Neuvottele ja varmista muun rahoituksen saatavuus esim. omistajien, oman pankin tai 
Finnveran kanssa.

✓Ota yhteyttä ELY-keskukseen luonnossuunnitelmien kanssa jo etukäteen.
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Palveluprosessi

Sähköiset hakemukset löytyvät aluehallinnon asiointipalvelusta www.sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

HUOM! Palveluihimme on jatkuva, prosessia sujuvoittava sähköinen haku. 

Ota yhteyttä 

ELY-keskuksen 

asiantuntijaan jo 

hankkeen 

suunnitteluvaiheessa.

1 Panosta 

laadukkaaseen 

ja konkreettiseen 

hankesuunnitelmaan.

2 Jätä hakemus 

ennen hankkeen 

aloittamista.
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https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi


Toimintaympäristön 
kehittämisavustus
ohjelmakaudella 
2021-2027
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- Tukimuoto vastaa sisällöltään hyvin pitkälti nykyistä toimintaympäristön kehittämisavustusta

- 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

Toimintaympäristön kehittämisavustus

- Tukitasot

- kehittäminen max. 80 %

- investoinnit max. 45 %

Avustus pk-yrityksille tarjottavien palvelujen 

kehittämiseen myönnetään de minimis -tukena. 



Toimintaympäristön 
kehittämisavustuksen 
kustannusmallit
ohjelmakaudella 
2021-2027



Flat rate 40 % -malli pelkästään 
kehittämistoimenpiteitä sisältävissä hankkeissa 
(ensisijaisesti käytettävä kustannusmalli)

Tosiasialliset palkat + 
vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Flat rate 40 % laskettuna 
palkkakustannuksista

Hankehenkilöstön 

palkkakustannukset

hankkeessa 

käytettävän 

palkkakustannusmallin
mukaan

Kaikki muut hankkeesta 

aiheutuvat kustannukset 

korvataan 40 %:n flat rate -

osuudella



Flat rate 7 % -malli eräissä tapauksissa

Tosiasialliset palkat + 
vakiosivukulu-
prosenttiosuus

Muut 
kehittämistoimenpiteiden 
”välittömät kustannukset”

Flat rate 7 % laskettuna 
kehittämistoimenpiteiden 

kaikista ”välittömistä 
kustannuksista”

’Välittömät kustannukset’=

7 %:n flat rate -osuuden laskentapohja

Hankkeen muut kuin ’välittömät’

kustannukset korvataan 7 %:n flat

rate -osuudella

Toimintaympäristön kehittämishankkeet, joissa

- ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ≥ 30 % 

palkkakustannuksista; tai

- hankekokonaisuuteen sisältyy lisäksi investointi 



Toimintaympäristön investoinneissa käytettävä 
flat rate 1,5 % -malli 

Investoinnin
”välittömät kustannukset” 

(koneet ja laitteet, aineettomat 
investoinnit)

Flat rate 1,5 % laskettuna 
investoinnin kaikista 

”välittömistä kustannuksista”

’Välittömät kustannukset’=

1,5 %:n flat rate -osuuden laskentapohja

Hankkeen muut kuin ’välittömät’

kustannukset korvataan 1,5 %:n flat

rate -osuudella

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

rahoitettaviin kehittämistoimenpiteisiin.
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OTA YHTEYTTÄ!

Yhteyshenkilöt Kainuussa:

Jarmo Jokinen, 0295 023 544, jarmo.jokinen@ely-keskus.fi

Sanna Karjalainen, 0295 023 548, sanna.karjalainen@ely-keskus.fi

Mervi Summanen,  0295 038 059, mervi.summanen@ely-keskus.fi

Eija Tabell-Jokelainen, 0295 023 546, eija.tabell-jokelainen@ely-keskus.fi

mailto:jarmo.jokinen@ely-keskus.fi
mailto:sanna.karjalainen@ely-keskus.fi
mailto:mervi.summanen@ely-keskus.fi
mailto:eija.tabell-jokelainen@ely-keskus.fi


Kiitos!

www.ely-keskus.fi

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

