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Yrityksen kehittämisavustus antaa 

mahdollisuuden luoda yrityksellesi kilpailuetua 

Harkinnanvarainen valtionavustus, jolla 

vahvistamme elinkeinoelämän kilpailukykyä, vauhditamme yritysten investointeja ja  

edistämme innovaatioita sekä tutkimusta ja kehitystä

▪ Myönnämme avustusta pk-yrityksille, joilla on rohkeutta ja riittävästi resursseja - kykyä ja halua 
kasvaa sekä toimia kansainvälisillä markkinoilla

▪ Hankkeiden myötävaikutuksella yritysten liikevaihto kasvaa, vienti kasvaa ja syntyy uusia työpaikkoja



Tavoitteenasi voi olla

▪ uuden liiketoiminnan luominen tai uusille 

kansainvälisille markkinoille laajentuminen

▪ uusien innovatiivisten tuotteiden tai palvelujen 

kehittäminen

▪ tuotantomenetelmien uudistaminen vihreä siirtymä 

huomioiden

▪ kilpailukyvyn kasvattaminen uuden teknologian, 

digitalisaation tai automaation kautta

Tartu mahdollisuuteen uudistua ja kasvaa

Tuen avulla yritys voi käynnistää merkittäviä 

kehittämistoimenpiteitä sekä toteuttaa 

aineellisia ja aineettomia investointeja



Uusi JTF-ohjelma tukee pk-yritystoiminnan 
uudistamista, uusien yritysten perustamista 
sekä innovaatiotoimintaa

▪ Pk-yrityksille yritystukilainsäädännön ja rahoituslinjausten 

mukaisesti

Kainuussa ELY-keskuksen myöntämään yrityksen 

kehittämisavustukseen on käytettävissä 2,76 M€ 

JTF-määrärahoja vuonna 2023



Kainuun JTF-suunnitelman toimintatyypit 

yritysrahoituksessa

• Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet, toimintaa uudistavat 
ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, palvelujen ja 
tuotantomenetelmien kehittäminen

• Pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonseptit; korkean jalostusasteen tuotteiden 
kehittäminen sivuvirroista ja jätteistä

• Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen 
yhteishankkeet



Kenelle?
Avustuksen saajat ovat pääasiassa maakunnan kärkitoimialojen pk-yrityksiä:

▪ kansainvälistyvät, tuotannolliset, matkailualan ja ICT-alan yritykset

Yrityksen kehittämisavustusta ei myönnetä muun muassa:

▪ tavanomaiseen tai vähäiseen kehittämiseen, operatiiviseen toimintaan, myyntiin tai markkinointiin 

▪ yksityishenkilöille ja kotitalouksille kuluttajapalveluita tarjoaville, paikallisilla markkinoilla 
toimiville yrityksille

▪ hankkeille, jotka vääristävät kilpailua vähäistä enemmän

▪ verkkokauppojen toteuttamiseen 

▪ korvausinvestointeihin, eikä työkaluihin tai vastaaviin hankintoihin

▪ energiantuotantoon tai -jakeluun, energiainfrastruktuureihin

▪ liikuteltavan tai vuokrattavan kaluston hankintaan

▪ maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan tai kuljetusalalle

▪ kala-, maa- tai metsätalouden alkutuotannon harjoittamiseen, maataloustuotteiden jalostukseen 
tai kaupan pitämiseen 



Kannustavat tukitasot

• Investoinnit: aineelliset ja aineettomat

• Pieni yritys, max. 40 %

• Keskisuuri yritys, max. 30 %

• Kehittäminen: tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys ja kansainvälistyminen sekä 
muu merkittävä kehittäminen

• Pieni ja keskisuuri yritys, max. 50 %, pääasiassa de minimis -ehtoista avustusta 

• Kertakorvaushanke: uuden kasvuliiketoiminnan selvitys, jossa avustus maksetaan 
tuotosten perusteella

• Pieni ja keskisuuri yritys, avustus max. 60 %, hankkeen kustannukset max. 60 000 
euroa, de minimis -ehtoinen

• Mahdollisuus saada 30 % ennakkoa



Yrityksen kehittämisavustuksen haku v. 2023

▪ Yrityksen kehittämisavustuksessa tulee olemaan kaksi hakuilmoitusta (EURA 2021) 
ja ”rahoitusputkea” v. 2023: 

▪ EAKR-haku EURA 2021 -järjestelmässä 9.1.-31.12.2023 (HUOM! Lyhyt hakukatko 
1.1.-8.1.2023)

▪ JTF-haku avautuu EURA 2021 -järjestelmässä vuoden 2023 alkupuolella heti, kun 
se on teknisesti ja hallinnollisesti mahdollista

▪ Erittäin tärkeää keskustella hankkeista ennakkoon yritysasiantuntijan kanssa, jotta 
hakemus pystytään ohjaamaan oikeaan hakuun



Toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku 

v. 2023

▪ Määräaikainen haku maalis-huhtikuussa 2023 EAKR-varoista sisältäen nk. 
perinteisen toimintaympäristön kehittämisavustuksen ja elinkeinoelämäverkottuneen 
tutkimuksen 

▪ Ei JTF-hakua



Seuraa haun käynnistymistä! 

Huolellisesti täytetty hakemus ja 
kattavat liitteet nopeuttavat 

käsittelyä

Lisätietoa:
https://rakennerahastot.fi/pohjois-

suomi/yritysrahoitus

https://rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus


Rakennerahastot.fi-sivusto

EURA 2021

Pohjois-Suomen rahoituslinjaukset

Lisätietoa

https://rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus
https://eura2021.fi/
https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1


Yritysasiantuntijat:

Eija Tabell-Jokelainen, p. 0295 023 546

Pauliina Hyyryläinen, p. 0295 023 097

Mervi Summanen, p. 0295 023 605

Sanna Karjalainen, p. 0295 023 548

(virkavapaalla 5.3.2023 saakka)

Ota yhteyttä!

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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