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800 000 €:n ohjelma

▪ Valtioneuvoston asetus TEM/2020/141

▪ Kyseessä EI ole uusi instrumentti. ELY:n rahoitusehdot, rahoituksen 
määrä ja –linjaukset määritellään Länsi-Suomen rahoituslinjauksissa

– Kyseessä on väliaikaisen valtiontuen maksimimäärä (tavallisesti de 
minimis –lainsäädäntö: 200 000 €/3v/konserni).

– ”Komission tiedonannon mukaista väliaikaista tukea voidaan 
yritykselle myöntää enintään 800 000 euroa. Tukien 
enimmäismäärään lasketaan ne Suomessa myönnetyt tuet, jotka 
on myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille.”

– Vaikeuksissa olevia pieniä yrityksiä on mahdollista tukea, mutta 
hakevan yrityksen edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan 
tarkastellaan silti rahoitusehtojen mukaisesti.



Uudet rahoituslinjaukset

▪ Länsi-Suomen rahoituslinjaukset päivitetty 23.11.2020

▪ www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

▪ ELY:n linjaukset vaihtelevat maakunnittain. 

– Tärkein dokumentti, joka säätelee rahoituksen myöntämistä

– Tarkista aina oikean maakunnan linjaukset (hankkeen 

toteuttamispaikka)

– Keskustele ELY:n asiantuntijan kanssa ennen hakemista!

Rahoituslinjaus on voimassa toistaiseksi ja siihen 

pohjautuvat päätökset tehdään käytettävissä olevien 

määrärahojen antamissa rajoissa sekä COVID19-

pandemian ns. elvytysrahojen mahdollistamana 

tukena.

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


Varsinais-Suomen linjaukset

▪ Varsinais-Suomessa kehittämisavustus suunnataan pk-
yritysten innovatiivisten ja kansainvälistä kasvua edistävien 
kehittämishankkeiden tukemiseen. 

▪ Rahoituksen kohteena ovat perusliiketoiminnasta poikkeavat 
merkittävät hankkeet, erityisesti maakuntastrategian (“Yhdessä 
rajat ylittäen”) mukaisesti 

– liiketoiminta- ja kansainvälistymismahdollisuuksien
kehittäminen

– sekä näitä tukevat innovatiiviset tuote- ja 
tuotantomenetelmien kehittämishankkeet uuden 
liiketoiminnan synnyttämiseksi. 

▪ Rakennerahastovaroilla (EAKR) tuettavissa hankkeissa 
painotetaan vähähiilisyyden tavoitteita edistäviä hankkeita 
(esim. energia- ja materiaalitehokkuus) sekä uusien nousevien 
toimialojen hankkeita (esim. biotalous ja luovat alat). 



Kehittämistoimenpiteet

▪ Rahoitus kohdistetaan pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden 
yritysten hankkeisiin ja avustus kehittämishankkeisiin voi olla 
enintään 50 000 €/hanke. 

– Kehittämisavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää 
myös pidempään toimineiden pk-yritysten vastaaviin 
hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä on, että yrityksellä ei ole 
aiempaa kokemusta tai onnistumista suunnitelmallisesta 
viennistä. 

– Tämän lisäksi avustusta voidaan myöntää myös 
innovatiivisten uusien kansainvälistä potentiaalia 
sisältävien toimintakonseptien kehittämiseen (esim. 
digitalisaatioon pohjautuvia). 

– Rahoituksella kannustetaan myös yrityksiä hyödyntämään 
korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyötä osana 
kehittämistoimenpiteitä.



Kasvun kiihdytysohjelma
▪ Kansainvälisen kasvun aktivointiin ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen

▪ Haku tavallisen yrityksen kehittämisavustuksen kautta.

▪ Kenelle?

– Ensisijaisesti kasvun- ja kansainvälistymisen alkuvaiheen mikro- ja 

pienyrityksille kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen kv-toimintoja 

käynnistettäessä

– Ei merkittävää vientitoimintaa (vienti max. ~100 000 EUR)

▪ Mihin toimenpiteisiin?

– Vain kehittämistoimenpiteet!

✓ Uuden kv-avainhenkilön 

palkkaaminen 12 kk ajalle

✓ Kv-brändin ja strategian 

rakentaminen 

✓ Markkina- ja jakelukanavaselvitykset 

sekä messut

✓ Kv-pilotointi ja testaus

✓ Pienimuotoinen proton valmistus 

koemarkkinointiin liittyen

✓ Pilotointi, kun tuote on kallis ja 

vaikeasti myytävä ja pilotointi on 

asiakkaille maksuton

✓ Koemarkkinoinnissa hyväksytään 

tuotteistamista ja markkinoilta 

haettavaa palautetta, esim. 

kehitystarpeista ja soveltuvuudesta

× Koemarkkinoissa ei hyväksytä 

perinteistä markkinointia (esim. 

sosiaalisessa mediassa)

✓ Vientiin liittyvät IPR-selvitykset (sis. 

laki- ja standardivaatimukset)

✓ Yritysjohdon benchmark

kohdevaltioihin silloin kun siihen 

liittyy yhteistyö Team Finland kv-

verkoston kanssa



Kehittämistoimenpiteet - yhteenveto

▪ Rahoituksen raamit pysyvät ennallaan 

kehittämistoimenpiteissä:

– Projektin koko enintään 100 000 €

– Tukiprosentti 50%

– Maksimiavustus 50 000 €

▪ Pääasiassa alle 5v yritykset, mutta voidaan 

myöntää myös pitempään toimineille erityisehdoilla.

▪ Kasvun kiihdytysohjelman kautta voidaan rahoittaa 

ohjelmaan sopivia yrityksiä ketterämmin. 

→ Kiinnostuneet yritykset, ottakaa yhteys TF-

koordinaattoriin!



Uudet linjaukset - Investoinnit

▪ Avustusta voidaan myöntää poikkeuksellisesti ja rajoitetusti 

investointihankkeisiin:

– kasvu- ja työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin pk-yritysten ja laajemmin 

yritysverkostojen kasvua ja kansainvälistymistä oleellisesti tukeviin yli 300 

000 €:n kone- ja laitehankintoihin. 

▪ Avustus kohdistetaan pääasiassa virallisen EU:n yrityskokomääritelmän 

mukaisille pienille yrityksille.

▪ Keskisuurten yritysten investointien tukemisen edellytyksenä on se, että 

investointi mahdollistaa yritykselle täysin uutta liiketoimintaa olemassa olevan 

toiminnan rinnalle. 

▪ Edellä linjatun lisäksi Kehittämisavustusta suunnataan pk-yritysten 

(mikroyritykset, pienet- ja keskisuuret yritykset) kiertotalouden innovatiivista 

uutta liiketoimintaa synnyttäviin tai laajemminkin hiilineutraaliustavoitetta

tukeviin investointeihin, joissa ei ole kansainvälistymisvaatimusta, eikä näissä 

noudateta 300 000 €:n kone- ja laitehankintojen minimivaatimusta

▪ Maaseutualueella toimivien pienten yritysten (< 50 työntekijää, ja lv tai tase 

<10M €) investointeja tuetaan ensisijaisesti Manner-Suomen 

maaseutuohjelman kautta, kts. lisätietoa maaseudun yritystuista 

www.maaseutu.fi

http://www.maaseutu.fi/


Investoinnit – yhteenveto 

▪ Investoinnit tulevat tuen piiriin:

– Investoinnin koko väh. 300 000 €, kone- ja laitehankinnat 
(tuotantovälineet) tuen piirissä.

– Ei rahoiteta toimitiloja tai tuotantotiloja!

– Pääasiassa pienten yritysten investoinnit.

– Keskisuurten yritysten investoinnit vain jos mahdollistavat 
täysin uutta liiketoimintaa.

– Poikkeus: kiertotalouden uudet innovaatiot ja 
vähähiilisyyttä edistävät hankkeet.

– Tukiprosentti Varsinais-Suomessa 10-30%.

– Maaseudun pienet yritykset - edelleen pääasiassa 
Maaseuturahaston kautta. Maaseudun mikroyritykset -
LEADER:in kautta.

▪ Investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % tulee rahoittaa 
sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea.



Investoinnit – yhteenveto (jatkuu)

▪ Investointien tukiprosentti riippuu yrityksen koosta ja 
tukialueesta. Varsinais-Suomi on III-tukialuetta, pois lukien 
Salon seutu, joka on tällä hetkellä luokiteltu II-tukialueeksi.

▪ Yrityskoko: Euroopan komission ja Tilastokeskuksen 
määritelmä.

Yrityksen

koko

Henkilöstö Vuosiliikevaihto Taseen

loppusumma

PK-yritys < 250 ja joko ≤ 50 M€ tai ≤ 43 M€

Pieni yritys < 50 ja joko ≤ 10 M€ tai ≤ 10 M€

Mikroyritys < 10 ja joko ≤ 2 M€ tai ≤ 2 M€

II-tukialue III-tukialue

Pieni yritys 30 20

Keskisuuri yritys 20 10

Suuri yritys 10 -



Kehittämis-
toimenpiteet

Hankkeet max. 100 000 €

Tuki 50%

Kansainvälistyminen, 
tuotteiden ja 

tuotantomenetelmien 
kehittäminen

Hankkeet max. 30 000 €

Tuki 50 %

Valmisteluvaihe, esiselvitys, 
EU-hakujen suunnittelu

Investoinnit

Kone- ja laitehankinnat 

> 300 000 €

Tuki 10-30%

Pääasiassa pienet yritykset, 
keskisuuret jos täysin uutta

liiketoimintaa.

Kone- ja laitehankinnat 

< 300 000 €

Tuki 10-30%

Vain vähähiilisyys ja 
kiertotalous.

Pk-yritykset



Tuen ulkopuolella

▪ Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä sivutoimiseen yrittäjyyteen. 

Kilpailullisista syistä rahoitusta ei pääsääntöisesti voida myöntää: 

▪ vähittäis- ja tukkukaupoille tai Internet-pohjaisille verkkokaupoille

▪ ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)

▪ yksityishenkilöille kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille

▪ maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan

Investointitukea ei pääsääntöisesti myönnetä:

▪ liikenteen toimialan investointeihin 

▪ sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. 
päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut) 

▪ korvausinvestoinneiksi katsottaviin hankintoihin

▪ peruskorjaukseen rinnastettavaan tai ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen 
rakentamiseen

▪ rakennetun kiinteistön, maa-alueiden tai toisen yrityksen liiketoiminnan ostoon

▪ tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, 
ohjelmistopäivitykset)

Asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi) 
kehittämishankkeilla tulee olla merkittävä, toimialan tavanomaisia palvelumalleja 
uudistava vaikutus tai kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite.



Yhteyshenkilöt (kehittämisavustus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus
- Marjo Vihervirta, marjo.vihervirta@ely-keskus.fi puh. 0295 022 691

- Leevi Törmäkangas, leevi.tormakangas@ely-keskus.fi puh. 0295 022 616

mailto:marjo.vihervirta@ely-keskus.fi
mailto:leevi.tormakangas@ely-keskus.fi


PK-YRITYS PK-YRITYS JA MIDCAP

Innovaatio-
seteli

Osta 
innovaatio-
osaamista

Exhibition
Explorer

Kv-messu-
avustus

Max. 30t€ 
/yritys

Market ja 
Group 

Explorer
Uusien 
markki-
noiden 
selvitys

Max. 20t€ 
/yritys

Talent
Explorer

Palkkaa 
kv-osaaja, 

6-12kk
Max. 20t€ 

/yritys

Tempo

Kansain-
välistymis-
projektiin

Max. 50t€ 
/yritys

Avustus 
5000€

Avustus 
50%

Avustus 
50%

Avustus 
50%

Avustus 
75%

Yrityksen kehittämisavustus

▪ Yrityksen kehittämisavustuksella voi tehdä 

erilaisia toimenpiteitä liittyen 

kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen!

▪ Fokuksessa alle 5-vuotiaat yritykset, muutoin 

rahoitusehtojen mukaisesti.

Laina/avustus 
50%

KAIKKI, ML. ISOT

T&K

Kehitä 
palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta
-mallia & 
pilotoi, 

todenna



Yrityksen kehittämisavustus - Prosessi

▪ Hankkeita ei voi käynnistää ennen kuin hakemus vireillä. Ennen päätöstä voi 

hankkeen aloittaa omalla riskillä.

▪ Suunnitteluvaiheessa tärkeää olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan.

▪ Tutustu tarkemmin rahoituslinjauksiin ELY-keskuksen verkkosivulta.

– www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Suunnittelu

• Yhteydenotto ELY:n
asiantuntijaan

• Neuvonta ja sopivan 
palvelun / rahoituksen 
löytäminen tarpeisiin

Hakemus

• Yritys valmistelee 
hakemuksen ja 
projektisuunnitelman

• Huolella valmisteltu 
hakemus helpottaa 
käsittelyä

Päätös

• ELY käsittelee 
hakemuksen ja tekee 
rahoituspäätöksen

Hanke

• Raportointi kahdessa 
erässä

• Tarvittaessa 
muutoshakemukset

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


Arvioinnin kriteerejä

▪ Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvarainen
tuki, joka perustuu hankkeesta tehtävään yritys- ja 
hankearviointiin.

▪ Rahoituslinjaukset = punainen lanka

▪ Ei operatiiviseen toimintaan: myyntiin, markkinointiin, 
tuotantoon…

→ Selkeä, tavallisesta tekemisestä erillinen kehityshanke

▪ Hankkeen vaikutukset

– Yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen

– Yhteiskuntaan laajemmin

▪ Edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja omarahoitus 
arvioidaan aina!

▪ Aiemmat ELY:n myöntämät tuet

▪ De minimis-kumulaatio



Hyväksyttävät kustannukset

▪ Kehittämistoimenpiteissä:

1) Rahapalkat

2) Ostettavat palvelut

3) Raaka-aineet ja puolivalmisteet

4) Matkakulut (ulkomaille)

5) Messukulut (ulkomailla)

6) Välilliset kustannukset

▪ Investoinneissa:

1) Koneet ja laitteet (uudet, ostettavat)



Hyväksyttävät kustannukset
▪ Rahapalkat (ilman työnantajamaksuja)

– Uuden avainhenkilön palkkakulut

– Olemassa oleva henkilöstö, vain perustellusti liittyen tuotekehitykseen

– Hyväksytään työajanseurannan perusteella

▪ Ostettavat palvelut

– Asiantuntijapalvelut, konsultointi jne.

– TK-hankkeissa laitteiden vuokraus hyväksyttävää

– Hyväksytään tarjousten perusteella!

▪ Raaka-aineet ja puolivalmisteet

– Vain prototyyppien kehittämiseen liittyvät materiaalit ja valmisteet

▪ Osallistuminen ulkomailla messuille tai näyttelyyn

▪ Ulkomaan matkat ml. niiden kotimaan matkaosuudet

– Vain ulkomaan matkoihin liittyvät, ei kotimaan matkoja muutoin

▪ Välilliset kustannukset

– Kaikki muut projektista aiheutuvat kustannukset

– Lasketaan prosentuaalisesti hyväksytyistä rahapalkoista (15%)

19



Projektityyppejä

1) Kehittämistoimenpiteiden valmistelu

▪ Tavoite: luoda konkreettinen ja fokusoitu suunnitelma aikataulusta ja 

toimenpiteistä laajemman kehittämishankkeen toteuttamiseksi.

▪ Valmisteluvaiheeseen voi sisältyä yrityksen omaa työtä, ulkomaan 

matkoja ja ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. 

▪ Hankkeen toteutusaika on n. 6 kuukautta ja kustannusarvio n. 10 000 

–30 000 euroa.

▪ Mahdollista käyttää myös EU-ohjelman hakemuksen valmisteluun.

▪ Esiselvitysvaiheeseen, joka johtaa laajempaan hankkeeseen.

Esiselvityshanke Kehittämishanke



Projektityyppejä

2) Kansainvälistyminen

▪ Laajemman kansainvälistymisstrategian mukainen 

kehittämishanke.

▪ Hankkeeseen voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön 

palkkaus, messuosallistumisia tai 

kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyviä matkoja. 

▪ Hanke voi kohdistua esimerkiksi selvityksiin siitä, kuinka uusilla 

kohdemarkkinoilla toimitaan, tai kuinka uutta tuote- tai 

palvelutarjontaa kannattaisi viedä kansainvälisille markkinoille.

▪ Esimerkiksi: asiakaspalautteen keruu, asiakkaiden 

kontaktoinnit ja haastattelut, selvitystyö, koemarkkinointi…



Projektityyppejä

3) Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

▪ Yrityksen merkittävään liiketoimintaosaamisen 

kehittämishankkeeseen liittyen voidaan tukea uuden 

avainhenkilön palkkausta sekä asiantuntijapalveluiden 

hankintaa. 

▪ Hanke voi koskea esimerkiksi kokonaan uuden 

liiketoimintasektorin käynnistämistä tai toimintojen merkittävää 

kasvua ja laajenemista.



Projektityyppejä

4) Uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (TK-hanke)

▪ Kehittämisavustus voi kohdistua yrityksen toimintaan laajemmin 

vaikuttavan kokonaisuuden, kuten esimerkiksi uusien tuotteiden tai 

palveluiden kehittämiseen.

▪ Kehittämishankkeessa voidaan kustannukseksi hyväksyä esimerkiksi 

uuden avainhenkilön palkkaus hankkeen toteuttamista varten. 

▪ Yrityksen olemassa olevien työntekijöiden osalta kohtuulliset 

palkkakustannukset hyväksytään erityisin perustein silloin kun ne liittyvät 

oleellisesti kehittämishankkeen toteutukseen. Muita kustannuksia voivat 

olla esimerkiksi asiantuntijapalveluiden ostot tai prototyypin valmistus- ja 

materiaalikulut. 

▪ Kokoaikaisesti hankkeeseen palkatun henkilön osalta voidaan 

kustannukseksi hyväksyä lisäksi työntekijälle kyseiseen jaksoon kohdistuva 

lomapalkka ja lomaraha. 



Projektityyppejä

5) Uusien tuotantomenetelmien kehittäminen

▪ Kehittämisavustus voi kohdistua yrityksen toimintaan laajemmin 

vaikuttavan kokonaisuuden, kuten esimerkiksi tuotanto/palveluprosessien 

ja -menetelmien kehittämiseen.

▪ Uuden avainhenkilön palkkaus, ja olemassa olevan henkilöstön kulut 

perustellusti.

▪ Huom! Tuotantoväline = investointi. 

▪ Oltava tarkkana, että hankkeessa ei tehdä operatiivista toimintaa. 

Tuotantomenetelmäsuunnitelmat ja kehitystyö hyväksyttävää. Yleisesti 

lähinnä palkkakustannuksiin ja asiantuntijapalveluihin, ei raaka-aineisiin.

6) Investoinnit

▪ Uudet koneet ja laitteet, rahoituslinjausten mukaisesti.

▪ Tarjoukset oltava mukana.



Yleisiä vinkkejä
▪ ELY-hakemus on vapaamuotoinen. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä 

projektisuunnitelma!

– Resurssit ja (mitattavat) tavoitteet

– Kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee?

– Käytä selkeitä työpaketteja, joissa työ on kuvattu



Yleisiä vinkkejä
▪ Rahapalkat

– Kerro projektiin osallistuvien henkilöiden työn kuvaus, kk-

palkka (€), ajankäyttö (htkk)

▪ Ostettavat palvelut

– Työn sisältö, palveluntarjoaja, hinta

– Pyydä tarjoukset etukäteen ja laita liitteeksi jo 

hakuvaiheessa! Ostettavia palveluita ei hyväksytä 

ilman tarjousta.

▪ Aikatauluta projekti ja työpaketit



Yleisiä vinkkejä
▪ Omarahoitusosuus

– ELY tukee max. 50 % hankkeen kuluista

– Kerro, miten rahoitat oman osuutesi projektista

▪ Pääomasijoitus

▪ Tulorahoitus

– Dokumentaatio liitteeksi!

– Ajantasainen kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase)

▪ Hankkeen vaikutukset

– Arvioi liikevaihdon kehittyminen, realistinen & 

kunnianhimoinen

– Viittaa aina liiketoimintasuunnitelmaan

– Avaa logiikka arvioiden takaa, esim. myydyt 

tuotteet/palvelut/projektit ja keskimääräinen myyntihinta 

(€), Kerro mistä liikevaihto syntyy!



Yleisiä vinkkejä
– Huolella valmisteltu ja suunniteltu hakemus nopeuttaa käsittelyä 

ja vähentää tarvetta lisätietopyynnöille!

– Ota yhteyttä ELY:n asiantuntijaan ennen hakemuksen jättämistä

– Rahoituspäätöksen jälkeen: kirjanpitokoodit ja työajanseuranta 

kuntoon!

– 1. maksatus, kun 30% projektin kuluista täynnä

– 2. maksatus, kun projektin kulut täynnä!

Suunnittelu

Hakemus

Päätös

Hanke



Muut aiheet

▪ Maaseuturahoitus

▪ Kehittämispalvelut



Maaseudun yritystuen tukimuodot

▪ Investointituki aineellisiin ja aineettomiin investointeihin 20-35 %

▪ tuki aineellisten investointien toteutettavuustutkimukseen 40-50 %

▪ perustamistuki (liiketoimintasuunnitelmaan perustuen)

- uuden yrityksen perustamiseen 

- toimivan yrityksen kehittämiseen (yritystoiminnan uusiutuminen)

- innovatiivisiin kokeiluihin 





Tukikelvottomat kustannukset investointituessa
• tukikelvottomat kustannukset mm. 

- traktorin hankinta

- eläinten hankinta

- puunkorjuun monitoimikoneet ja kuormaa kantavat metsätraktorit

- maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta

- energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit 

- liikennealan investoinnit

- toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankinta taikka toimenpide, jonka 

tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen; tukea voidaan kuitenkin myöntää 

sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan 

kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa

- korvausinvestoinnit

- rahoituskustannukset

- lähipiirihankinnat (poikkeuksena läpilaskutus tietyin edellytyksin)

Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle vain, jos yrityksen 

voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita 

tai palveluita taikka  täydentävän paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat   

yritykset eivät kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään.



Maaseudun yritystuki: aineellisten 

investointien toteutettavuustutkimus

▪ hankitaan yrityksen ulkopuolista asiantuntija-apua

▪ selvitetään investoinnin taloudellisia, teknisiä, toiminnallisia ym. 

edellytyksiä ja toteuttamisen vaihtoehtoja

▪ suunnitellaan investoinnin toiminnallisuutta, koneiden hankintaa, 

rakentamisen vaihtoehtoja jne.

▪ tuloksena tulisi olla mahdollisimman toteuttamiskelpoinen 

investointisuunnitelma

▪ tuki ei edellytä varsinaisen investoinnin toteuttamista

▪ tuki  40 – 50 % hyväksyttävistä kustannuksista



Maaseudun yritystuki: Perustamistuki 

yritystoiminnan aloittamiseen

- uuden yrityksen perustamiseen uudelle yrittäjälle tai maatilalla 

uuden yritystoiminnan käynnistämiseen

- liiketoimintasuunnitelmaan pohjautuen, tuen määrä määritellään 

tapauskohtaisesti toimenpidesuunnitelman ja kustannusarvion 

pohjalta

- tarkoitettu mm. neuvonta- ja konsultointipalveluihin tai muihin 

yrityksen alkuvaiheen kustannuksiin (ei investoinnit) 

- maksimi kolmen vuoden ajalle

- kertakorvausluonteinen, enintään 35 000 €

- tuki maksetaan vähintään kahdessa erässä tukipäätöksessä 

vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella

- ei pääsääntöisesti paikallisilla markkinoilla toimiville, ei 

kaupunkialueelle

- ei maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville yrityksille

- ei voida myöntää jos yrittäjä saanut starttirahaa



Maaseudun yritystuki: Perustamistuki toimivan 

yrityksen uudistumiseen ja kokeiluihin
▪ merkittävään liiketoiminnan uudistamiseen (uusi yritystoiminta, 

toimintayksikkö, liiketoiminta-alue, markkina-alue jne.)

▪ kertakorvausluonteinen, enintään 35 000 €

▪ seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan 

perustamistoimenpiteisiin:

- ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö

- osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin 

tapahtumiin;

- muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät 

tarpeelliset toimenpiteet

▪ tukea innovatiivisiin kokeiluihin enintään 10 000 €  (sekä alkaville 

että toimiville yrityksille)

- nopeiden ratkaisujen löytäminen 

- ideoiden jatkokehitysmahdollisuuksien testaus



Maaseudun yritystuet; paikallisilla 

markkinoilla toimivat yritykset
Perustamistukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle 

yritykselle vain, jos yrityksen tuotteisiin tai palveluihin voidaan arvioida 

kohdistuvan riittävällä tavalla alueen ulkopuolista kysyntää tai jos yrityksen 

voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan alueen ulkopuolelta 

hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän paikkakunnan tai 

alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät kohtuudella kykene 

vastaamaan kysyntään

Investointitukea voidaan myöntää paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle 

vain, jos yrityksen voidaan arvioida tuotteillaan tai palveluillaan korvaavan 

alueen ulkopuolelta hankittavia tuotteita tai palveluita taikka täydentävän 

paikkakunnan tai alueellista tarjontaa silloin, kun toimivat yritykset eivät 

kohtuudella kykene vastaamaan kysyntään

paikallisilla markkinoilla toimiviksi katsottavia yrityksiä ja näin ollen tukien 

ulkopuolelle Varsinais-Suomessa pääsääntöisesti jääviä ovat ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan seuraavien toimialojen yritykset: 

• ravitsemispalvelut; ravintolat, lounaspaikat, kahvilat 

• huoltoliikkeet- ja korjaamot

• hyvinvointipalvelut; kuntosalit, liikuntapaikat, fysioterapiat, parturikampaamot

• vähittäiskaupat ja kioskit,

• sosiaali- ja terveydenhuoltoala; hoivakodit, päiväkodit jne.



Maaseudun yritystuet; kilpailuvaikutukset 

• Kilpailuvaikutukset

- ”tuen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja 

markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen 

kuuluvassa valtiossa tai, jos yritys toimii ainoastaan paikallisesti, toiminta-

alueellaan”

- huomioiden sekä markkina-alueen rajallisuus että laajemmin 

toimialan vallitseva kilpailutilanne tukien ulkopuolelle Varsinais-

Suomessa jäävät ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 

pääsääntöisesti seuraavien toimialojen yritykset:

• tavanomainen asennus- ja urakointiluonteinen toiminta: LVIS –alan 

yritykset, maa-, metsä, -vesi- ja talonrakennusurakointi

• tukkukaupat & maahantuonti & välitys



Lisätietoja maaseudun yritystuista

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- Sirkka Rantala, sirkka.rantala@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 742

- Mia Vienne, mia.vienne@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 756

- Markku Alm, markku.alm@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 542 

(energiahankkeet)

Tukien suuntaaminen Varsinais-Suomessa (avaa 

hyperlinkkinä)
• http://www.ely-

keskus.fi/documents/10191/58644/Maaseudun+yritysrahoituksen+tiivistelm%C3%A4%20Varsinais-

Suomessa+ja+yhteystiedot+13042017.pdf/a68e7973-9106-4fd0-83b0-56cf168a3125

mailto:susanne.bjorkman@ely-keskus.fi
mailto:mia.vienne@ely-keskus.fi
mailto:markku.alm@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58644/Maaseudun+yritysrahoituksen+tiivistelm%C3%A4%20Varsinais-Suomessa+ja+yhteystiedot+13042017.pdf/a68e7973-9106-4fd0-83b0-56cf168a3125


Yrityksen kehittämispalvelut
▪ asiantuntijapalvelua:

– pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja 

kehittämissuunnitelman laatimiseksi = Analyysi 1-2 pv = 220 

€ + alv/pv

– pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen = Konsultointi = 

300 € + alv/pv

▪ kohteena kasvu- ja uudistuminen, talous ja tuottavuus, markkinointi- ja 

asiakkuudet, johtaminen, innovaatiot

▪ yrityksille, joilla on jo vakiintunutta toimintaa (poikkeuksena innovaatioiden 

kaupallistamiseen liittyvä konsultointi)

▪ käytettävissä asiantuntijoita erikoistumisaloittain

▪ koulutusohjelmia; kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä 

markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (10 koul.pv + 2 kons.pv = 1 470 € + 

alv/osallistuja)

▪ Haku jälleen auki v. 2021 puolella, uusia palveluntarjoajia Varsinais-Suomessa.



Lisätietoja Yritysten Kehittämispalveluista

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

Pirkka Hyssälä, pirkka.hyssala@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 037

Lisätietoja verkossa (avaa hyperlinkkinä)

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

mailto:pirkka.hyssala@ely-keskus.fi
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


Hakupolku

▪ www.ely-keskus.fi

– Valitse etusivulta ”Asioi verkossa” > Elinkeinot > Yritystukien

sähköinen asiointi

– “Aluehallinnon asiointipalvelu”

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

– Kirjaudu sisään Suomi.fi- tunnuksilla
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Ota yhteyttä:

-kansainvälistyminen

-Team Finland-palvelut

Leevi Törmäkangas

Team Finland-koordinaattori

leevi.tormakangas@ely-keskus.fi

0295 022 616

mailto:leevi.tormakangas@ely-keskus.fi


Q&A

• 800 000 €:n tuen kumuloituminen, voiko tämä kiintiö täyttyä?

Kyllä voi. Ohjelmaan lasketaan mm. Business Finlandin väliaikainen TKI-rahoitus 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-
laina-hairiotilanteisiin

Suosittelen TKI-rahoitusta laajemmille tuotekehityshankkeille, joissa projektin koko 
on 150 000 € ja enemmän. Haku on käynnissä joulukuun 2020 loppuun saakka.

• Perustamistuen ehdot (maaseuturahoitus)?

Slidet 33-37, lisätty tietoa liittyen maaseuturahoituksen

• Peräkkäiset tai samanaikaiset ELY-projektit?

Käytännössä ELY ei tue peräkkäisiä hankkeita, pois lukien 
esiselvitys/valmisteluvaiheen rahoitus. Täytyy olla painavat perustelut, jos yritys 
hakee toista laajaa kehittämishanketta ELY:ltä.

• Osuuskuntien mahdollisuus hakea yrityksen kehittämisavustusta?

Hakijan (tai tuen siirron saajan) on oltava yksityisoikeudellinen tai 
julkisoikeudellinen oikeushenkilö (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelma: Yleiset valintaperusteet)

Osuuskunnat voivat hakea avustusta, mikäli ovat voittoa tavoittelevia ja muutoin 
täyttävät rahoitusehdot (mm. sivutoimista yrittäjyyttä ei tueta). Osuuskunnan 
luonteesta tehdään arvio tapauskohtaisesti.

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-laina-hairiotilanteisiin

