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Keskeiset muutokset EU-ohjelmakaudella 2021-2027

Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021-2027

Painopisteitä ovat
• pk-yritysten kasvu, 

kansainvälistyminen ja kilpailukyky
• hiilineutraalisuuden,
• energia- ja materiaalitehokkuuden 

sekä
• digitalisaation edistäminen

llmastotoimenpiteisiin suunnataan 
vähintään 35 % ohjelman 
rahoituksesta.

JTF (oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto) on valmistelussa.

Hakuprosessi

Haut avautuvat EURA2021-
järjestelmässä.

Hakijan tulee valita toimintalinja ja 
erityistavoite, johon hanke sopii.

Hakemukset pisteytetään.

Harkinnanvarainen ennakkomaksu,
enintään 30 % avustuksesta.

Yrityksen kehittämisavustuksille on 
jatkuva haku.

Toimintaympäristön 
kehittämisavustuksille on erilliset 
hakuajat.

Kustannusmallit

Yrityksen kehittämisavustus:
• Kehittämistoimenpiteissä flat rate

7 %
• Investoinneissa flat rate 1,5 %
• Kertakorvausmalli

Toimintaympäristön 
kehittämisavustus:
• Flat rate 40 % tai 7 % sekä 

investoinneissa flat rate 1,5 %

Palkkojen vakiosivukuluprosentti 
26,44 % (20,42 % Amk)
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Valintaperusteet, pisteytys ja rahoitus

Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää hakuilmoituksen mukaiset yleiset valintaperusteet 

Hakemukset pisteytetään hakuilmoituksessa mainittujen valintaperusteiden mukaisesti

Hankkeen tulee saavuttaa haussa määritelty vähimmäispistemäärä tullakseen rahoitetuksi 

Hankkeet arvioidaan kansallisten ja EU-säädösten, EU-ohjelman, maakuntaohjelmien sekä 
alueellisten strategioiden pohjalta  

Hankkeiden rahoitus perustuu yrityksestä ja hankkeesta tehtyyn kokonaisharkintaan
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Muita muutoksia

• Hankkeen tukikelpoisuus alkaa hankkeen toteutusajan alkamisen ajankohdasta ja 
aikaisintaan hakemuksen vireille tulosta alkaen. Ennen hakemuksen jättämistä syntyneitä 
hankkeen esivalmistelukuluja (esim. investoinnin suunnittelukulut tai messuosaston varausmaksu) ei 
hyväksytä, vaan ko. kulut sisältyvät hankkeen flat rate -osuuteen.

• Muuttuneesta hankkeesta johtuvat kustannukset voidaan hyväksyä aikaisintaan 
muutoshakemuksen vireille tulosta alkaen. Muutosta on haettava aina etukäteen.

• Maksatushakemuksessa voidaan hyväksyä kustannuslajin ylitys, joka on enintään 20 prosenttia 
tukipäätöksessä hyväksytyn kustannuslajin kokonaismäärästä TAI ylitys, joka on enemmän kuin       
20 %, mutta enintään 10 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarviota ei kuitenkaan voi ylittää.

• Uusia toimialarajauksia: avustusta voidaan myöntää kalanjalostukseen, metsätaloutta palvelevaan 
toimintaan sekä metsistä ja muualta luonnosta peräisin olevien ei-viljeltyjen tuotteiden 
jatkojalostukseen (sienet, marjat ja luonnon keruutuotteet). 

• Viestintävelvoitteiden laiminlyönnistä seuraa sanktio.                                                       
Tuensaajan viestintäohjeita: Viestintä | Rakennerahastot

https://rakennerahastot.fi/viestinta
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Kertakorvaushankkeet

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 toimenpiteitä voivat olla:

• Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuuden selvitys, proto tai 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 kansainvälisillä markkinoilla, jotta sillä olisi 
suurempi vaikutus yrityksen kansainvälistymisen edistämisessä.

https://tem.fi/documents/1410877/2851861/Opas+de+minimis-tuista+(2016).pdf/d1c03961-09db-4f81-af50-3dfaae57c4c6/Opas+de+minimis-tuista+(2016).pdf?t=1522050310000
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Kertakorvaushankkeet - esimerkkejä

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)

Kansainvälistymisselvitys 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti tai muu dokumentti 
markkinatutkimuksesta tai messuista)

Suoraan komissiosta 
haettavan merkittävän EU-
rahoitushakemuksen 
valmistelu

10 000 euroa / tuotos 6 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti valmistelusta + 
hakemus komission rahoitukseen)

Pilotointi 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti pilotoinnista)

Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita/tuotoksia.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa.
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Elinkeinoelämälähtöinen tutkimushanke
• Tavoitteena TKI-intensiteetin kasvattaminen sekä elinkeinoelämälähtöisen 

innovaatiotoiminnan edistäminen ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden.

• Kehittämispanokset suunnataan älykkään erikoistumisen painopistealoille (et 1.1).

• Tuetaan elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa, joka tapahtuu 
koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten yhteistyönä yritysten kanssa. Odotetaan 
useamman yrityksen osallistuvan hankkeeseen useamman kuin yhden maakunnan 
alueella.

• Avustusta myönnetään soveltavaan tutkimukseen ja hankkeisiin, joissa uusien 
teknologioiden käyttöönottoa ja jalostamista kehitetään kohti kaupallistamista ja 
markkinoille vientiä.

• Hakukelpoiset: tutkimus- ja kehitysorganisaatiot, joiden perustehtäviin kuuluu tutkimus 

• Tulosten hyödyntäjät: liiketoimintaa harjoittavat yritykset
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Tuen hakeminen 

• Tuki haetaan EURA2021-järjestelmässä

• Yrityksen puolesta voi asioida henkilö, jolla 
on kaupparekisteriin merkitty organisaation 
nimenkirjoitusoikeus.

• Muut henkilöt tarvitsevat seuraavat 
Suomi.fi- valtuudet: 
rakennerahastohankkeen asiakirjojen 
valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja 
tietojen hallinnointi.

• Huolellisesti täytetty hakemus ja kattavat 
liitteet nopeuttavat hakemuksen käsittelyä 
(mm. tarjoukset hankinnoista ja 
rahoituksesta, mahdolliset luvat).

https://eura2021.fi/
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Ota yhteyttä

ELY-keskusten valtakunnallinen 
neuvontapalvelu yrityksille

Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa 
asiantuntijalta -palvelu

• arkisin 9–15

• 0295 024 800

Yritys-Suomi puhelinpalvelu

• Suomi.fi-valtuudet neuvonta 

• arkisin 9–16.15

• 0295 020 500
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Ohjeeksi

Ota yhteyttä 
ELY-keskuksen 
asiantuntijaan jo 
hankkeen 
suunnitteluvaiheessa.

1 Panosta 
laadukkaaseen 
ja konkreettiseen 
hankesuunnitelmaan.

2 Jätä hakemus 
ennen hankkeen 
aloittamista.

3
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Aikataulu
• Yrityksen kehittämisavustusten hakeminen on auki, jatkuva haku

• Toimintaympäristön kehittämisavustuksella ja elinkeinoelämä 
lähtöinen tutkimushankkeilla on erilliset hakuajat, tavoite avata 
9/2022 (Elinkeinoelämä yhdessä koko IP alueella?)

• Infrahankkeet 5/2022 POP ja Lappi

• Ympäristö EAKR 5/2022

• Valtakunnalliset teemat…

• Päätösten tekeminen käynnistyy aikaisintaan kesällä 2022

• Huomaa, että kansallisia yritystukia haetaan edelleen 
Aluehallinnon asiointipalvelun kautta

− Äkillisen rakennemuutoksen alueet: Kemi-Tornio
− Yritysten kehittämispalvelut ja kuljetustuki
− Yrityksen kehittämisavustus turvealan yrityksille
− Kasvun kiihdytysohjelma pk-yrityksille (toistaiseksi ei haussa 

Pohjois-Suomen alueella)
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Yrityksen kehittämisavustus

• On harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää pääasiassa 
pk-yrityksille innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen 
liittyviin kehittämistoimenpiteisiin sekä aineellisiin ja 
aineettomiin investointeihin.

• Rahoitusta suunnataan Pohjois-Suomessa maakuntien 
kärkitoimialoille, kuten valmistavaan teollisuuteen, ICT- ja 
matkailualalle.

• Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja 
kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen 
ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.

• Rahoitusta ohjaavat kansalliset ja EU:n säädökset, EU-ohjelma, 
maakuntaohjelmat, alueelliset strategiat, ELY-keskusten 
tulostavoitteet sekä käytettävissä olevat määrärahat.
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Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?

Avustusta myönnetään yritysten hankkeisiin, joilla arvioidaan 
olevan merkittävä vaikutus

• Yrityksen kasvuun tai uudistumiseen

• Kansainvälistymiseen

• Innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen

• Tuottavuuteen

• Digitaaliseen liiketoimintaan

• Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen 
tai energia- tai materiaalitehokkuuteen 

Avustusta suunnataan ELY-keskuksen rahoitusstrategia ja -linjauksen mukaisesti.

https://www.ely-keskus.fi/documents/13166/0/POPELY_Rahoitusyksikon_yritysrahoitusstrategia_2021-2027+%281%29.pdf/6e5bb835-d990-cf03-4ecd-9b321c47d3f8?t=1643098459409
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Avustuksen myöntämisen edellytyksiä

• Yksilöityyn ja rajattuun kehittämishankkeeseen. Ei tavanomaiseen, 
operatiiviseen toimintaan.

• Yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan 
toimintaan, yritys toimii yhteiskuntavastuullisesti ja eettisesti kestävällä 
tavalla ja yrityksen lupa-asiat ovat kunnossa.

• Avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen 
toteuttamiseen.

• Hankkeen arvioidaan olevan yrityksen kehittämisen kannalta 
merkittävä.

• Avustuksen myöntämisessä huomioidaan aina kilpailutilanne.

• Hankkeen vaikutukset kohdentuvat pääosin Pohjois-Suomen alueelle.



Kestävää kilpailukykyä 
meille ja maailmalle
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Kertakorvaushankkeet, toteutussuunnitelma
• Avustus myönnetään hakijan esittämän suunnitelman 

pohjalta. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, 
että hakija on laatinut yksityiskohtaisen ja 
toteuttamiskelpoisen toteutussuunnitelman, josta käy 
ilmi tavoitellut tuotokset, tehtävä työ, yksityiskohtainen 
kustannusarvio sekä toteutuksen aikataulu

• Tarjoukset ostopalveluista tulee toimittaa hakemuksen 
liitteenä

• Suunnitelma tulee laatia siten, että hankkeen 
päätyttyä yritys pystyy raportoimaan tulokset 
suunnitelmaan peilaten. Aikataulu tulee laatia 
siten, että se voidaan toteuttaa yhtämittaisen kuuden 
kuukauden aikajakson puitteissa. Hakijalla tulee olla 
kyvykkyys toteuttaa suunnitelma sekä käynnistää 
mahdollinen uusi liiketoiminta
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Kertakorvaushankkeet, hyväksyttävät 
kustannukset

• Esiselvitystyöhön osallistuvan (uuden) henkilön työpanos enintään 6 kuukauden ajalta

• Esiselvitystyössä tarvittavat ulkopuoliset asiantuntijapalvelut

• Kansainvälistymistä edistäville messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuvat 
kustannukset, virtuaalisesti järjestettävien messujen kustannukset

• Tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kulut

• Ulkomaille suuntautuvien matkojen kustannukset

Kertakorvausmallilla haetaan uutta osaamista ja näkökulmaa yritykseen, joko 
ostopalveluiden tai uuden rekrytoitavan osaajan avulla
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Kertakorvaushankkeet, tuotoksen 
määrittely

• Kertakorvaushankkeen tukipäätöksessä on yksilöitävä tuen maksamisen perusteena oleva 
tuotos, tuotoksen toteutumisen perusteella maksettava määrä ja toteutumisen 
todentavat asiakirjat, joiden perusteella ELY-keskus voi varmistua tuotoksen 
toteutumisesta ennen tuen maksamista.

• Kertakorvaushankkeen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain hankkeen toteuttamisajan 
osalta.

• Kertakorvaushankkeen tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on todentanut 
tukipäätöksessä yksilöidyn tuen maksamisen perusteena olevan tuotoksen EURA2021 -
järjestelmässä tuotoskohtaisesti. Sen lisäksi tuensaajan tulee lisätä raportit 
maksatushakemuksen liitteeksi.
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Esimerkki kertakorvaushankkeesta
Tuotos 1: Markkinatutkimus, Eurooppa (voi sisältää rekrytoitavan henkilön palkkoja 
tai ostopalveluita) kustannus esim. 5 000 euroa

Tuotos 2: Markkinatutkimus, Pohjois-Amerikka (voi sisältää rekrytoitavan  henkilön 
palkkoja tai ostopalveluita) kustannus esim. 8 000 euroa

Tuotos 3: Messuosallistuminen, Eurooppa, kustannus esim. 5 000 euroa

Tuotos 4: Messuosallistuminen, Pohjois-Amerikka, kustannus esim. 9 000 euroa

Tuotos 5: Pilotointi Euroopassa, kustannus esim. 12 000 eur

Kun hankkeen kullekin osalle voidaan määrittää selkeä tuen maksamisen 
perusteena oleva tuotos ja sen kustannukset, voi hankkeeseen sisältyä 
useita osioita ja tuki maksaa toteutuneiden osioiden mukaan.

Jos tässä esimerkkitapauksessa Pohjois-Amerikan markkinatutkimuksen tuloksena on, 
ettei kyseisellä markkinalla ole kysyntää, tuen saamisen näkökulmasta ei ole 
välttämätöntä osallistua kyseisen alueen messuille, vaan hankkeen tuki voidaan 
maksaa tuotosten 1,2,3 ja 5 osalta.
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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 enintään 80 % ja investoinnit enintään 45 %

Mikäli hankkeessa kehitetään yrityksille tarjottava palvelu, josta peritään tai tulisi periä maksu, myönnetään 
avustus de minimis -ehtoisena tuen hakijalle. De minimistä ei voida vyöryttää palvelun saajille.
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Ota yhteyttä yritysasiantuntijaan
Pohjois-Pohjanmaa

Anna Palinsaari, 0295 038 029, 
anna.palinsaari@ely-keskus.fi

Anne Pulkkinen, 0295 038 117, 
anne.pulkkinen@ely-keskus.fi

Gitte Meriläinen, 0295 038 118, 
gitte.merilainen@ely-keskus.fi

Janne Ranta, 0295 038 234 
janne.ranta@ely-keskus.fi

Jouko Hanhela, 0295 038 043, 
jouko.hanhela@ely-keskus.fi

Sari Turtiainen, 0295 038 121, 
sari.turtiainen@ely-keskus.fi

Tiina Saukkonen, 0295 038 151, 
tiina.saukkonen@ely-keskus.fi
(poissa 1.3.-31.8.2022)

Lappi

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

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

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

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

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

Kainuu

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

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

Mervi Summanen, 0295 023 605, 
mervi.summanen@ely-keskus.fi

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

Rahoitusyksikön päällikkö

6.4.2022 saakka
Eija Virtasalo, 0295 037 150, 
eija.virtasalo@ely-keskus.fi

7.4.2022 alkaen
Pasi Loukasmäki, 0295 023 568, 
pasi.loukasmaki@ely-keskus.fi
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Hyödyllisiä linkkejä
• ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus

• Yritysten kehittämispalvelut

• Rakennerahastot.fi-sivusto

• Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 -ohjelma

• Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028

• Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028

• EURA 2021

• Pk-yritysmääritelmä

• Opas De minimis-tuista

• Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmä

• ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

• Pk-yrityksen rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta

• Suomi.fi-valtuudet neuvonta Yritys-Suomi puhelinpalvelu

• Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntaohjelmat

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
http://www.rakennerahastot.fi/
https://tem.fi/documents/1410877/12563187/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf/ee1c5ae3-fa89-9738-91dc-c5e8c93bb52e/Ohjelma-asiakirja,+VN_versio.pdf?t=1634818106265
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758#Pidm45237817341712
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210895
https://eura2021.fi/
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