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1.  Yleistä 

ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus on harkinnanvaraista avustusta yritysten kehittämi-
seen. Rahoituksen hakeminen on määrämuotoista ja myönnetty avustus maksetaan pääsään-
töisesti jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia vastaan. Rahoitusta ohjaavat 
kansalliset ja EU:n säädökset, rahoitusohjelmat sekä ELY-keskusten tulostavoitteet. Kansal-
listen säädösten osalta rahoitusta säätelevät laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittä-
miseksi (758/2021) sekä valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan edistä-
miseksi (895/2021). 

 
Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma ohjaa aluekehitystyötä maakuntatasolla. 
Osana yritysrahoitushakemuksen käsittelyprosessia ELY-keskus varmistaa, että rahoituksen 
piiriin hyväksyttävät hankkeet ovat alueellisten painotusten mukaisia, ja että EU-osarahoituk-
sen piiriin hyväksyttävät hankkeet ovat EU-ohjelman mukaisia ja toteuttavat omalta osaltaan 
ohjelman tavoitteita. Maakuntien älykkään erikoistumisen painotuksia käytetään pääosin myös 
yrityksen kehittämisavustuksen rahoituskelpoisuuden arvioinnissa. Lisätietoja maakuntien 
älykkään erikoitumisen strategioista löytyy maakuntien liittojen verkkosivuilta. Strategia voi si-
sältyä myös maakuntaohjelmaan. 

 
Rahoitusstrategiaa käytetään yrityksen kehittämisavustushakemusten arvioinnissa Etelä-Kar-
jalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueella. 
Yritysrahoitusstrategialla pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta sekä helpottamaan 
avustuksen hakemista suunnittelevien tahojen työtä.   

 
Yritysrahoitusstrategia täsmentää rahoituksen periaatteita, ja se on voimassa toistaiseksi. 
ELY-keskus voi yksittäistapauksissa poiketa yritysrahoitusstrategian painotuksista erityisistä 
syistä. 
 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210758
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210895


 
 
   

1.1    Tavoitteet 

Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki, joka perustuu hankkeesta tehtävään 
yritys- ja hankearviointiin. Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kas-
vuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen 
liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle 
aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työlli-
syyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. ELY-keskuksen yritysrahoituksen 
tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman suuri vaikutus alueiden kehittymiseen. 

Keskeisiä tavoitteita ovat innovatiivisuus, kestävä kehitys, ilmastonmuutokseen sopeutumi-
nen, digitalisaation edistäminen, kansainvälistyminen, sukupuolten tasa-arvo sekä yhdenver-
taisuus. Edellä mainittuja tavoitteita tulisi ilmentyä tarkoituksenmukaisesti toiminnan kehittä-
misessä tai uusien mahdollisuuksien selvittämisessä. 

1.2    Rahoituksen suuntaaminen 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-oh-
jelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista erityistavoitekohtaisesti. Avattavat 
haut kohdistuvat pääsääntöisesti yksittäisiin erityistavoitteisiin. Jokainen erityistavoite sisältää 
omat tavoitteet ja arviointikriteerit, jotka määritellään hakukohtaisesti. 

Yrityksen kehittämisavustusta suunnataan kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla toi-
miville yrityksille, joilla on halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvat-
tamiseen. Lisäksi yritysten kehittämishankkeilla tulisi olla positiivinen vaikutus aluetalouteen. 
Rahoitusta ei voida myöntää yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan (mm. tavanomaiset 
myynti- ja markkinointitoimenpiteet) tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen. Rahoitus koh-
distetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai 
ympäristötavoitteille (do no significant harm -periaate). 
 
Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten toteuttamiin kehittämishankkeisiin. 
Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka täyttää komission suosituksen (2003/361/EY) mukai-
sen pienen tai keskisuuren yrityksen määritelmän. 

 
Lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (758/2021, 7 §) mukaan yrityksen ke-
hittämisavustusta voidaan myöntää, jos: 

 
1) avustuksen hakijalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan; 
2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja 
3) hankkeen arvioidaan olevan avustuksen hakijan toiminnan kehittämisen kannalta merkit-
tävä. 

 
Avustusta myönnettäessä edellytetään lähtökohtaisesti, että hakija on hoitanut yhteiskunnalli-
set velvoitteensa; yrityksen kehittämisavustusta ei myönnetä, jos avustuksen hakija on olen-
naisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai sillä on 
olennaisia maksuhäiriöitä, ellei avustuksen myöntämistä pidetä erityisistä syistä tarkoituksen-
mukaisena. Lisäksi edellytetään, että yritys toimii yhteiskuntavastuullisesti sekä eettisesti kes-
tävällä tavalla, ja että yritystoimintaan tai hankkeen toteuttamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kun-
nossa. 

https://tem.fi/delegate/file/96472
https://tem.fi/delegate/file/96472
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FFI%2FTXT%2F%3Furi%3DCELEX%253A32003H0361&data=04%7C01%7C%7C78c41ab98d4548335c5508d9ab36241f%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C637729071443025083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1zRGADa18O8F6fhLQ0PxbPnDJg4W%2F57Ea%2BJ3ztEKFJc%3D&reserved=0
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210758#L2P7


 
 
   

2.  Rahoituksen kohdentuminen 

   

2.1    Avustus yrityksen kehittämiseen ja investointeihin 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin sekä muuhun merkittävään ke-
hittämiseen. Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen kansainvälistymisen, tuotteiden, 
palvelujen, tuotantomenetelmien ja liiketoimintaosaamisen kehittämistä, hankkeiden valmiste-
lua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Kehittämistoi-
menpiteiden osalta avustuksen piiriin voidaan hyväksyä ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia, 
kehittämistyöhön olennaisesti liittyviä raaka-ainemenoja sekä yrityksen henkilökunnan kehit-
tämistyöhön osallistumisesta aiheutuvia palkka- ja matkakustannuksia rajoitetusti. Kansainvä-
listymisvalmiuksien kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa rahoitusta voidaan lisäksi myöntää 
kansainvälisiin messuihin (myös virtuaaliset messut) tai tapahtumaan osallistumisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin. 

Investoinnilla tarkoitetaan aineellista ja aineetonta investointia. Aineellisina investointeina voi-
daan avustuksen piiriin hyväksyä esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankinta- ja leasingkus-
tannuksia. Aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioi-
keuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Oh-
jelmistojen (erityisesti palvelualustojen) kehittäminen katsotaan pääosin aineettoman inves-
toinnin kustannukseksi (lisätietoa luvussa 5).  

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös kertakorvauksena kasvuun tähtäävälle 
pk-yritykselle, kun yritys selvittää uuden liiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. Avus-
tus myönnetään hakijan esittämän suunnitelman ja luonnosbudjetin pohjalta. Suunnitelma tu-
lee laatia niin, että yritys kykenee projektin päätyttyä raportoimaan hankesuunnitelmassa ta-
voitteeksi asetetut tulokset. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on laatinut 
yksityiskohtaisen ja toteuttamiskelpoisen toteutussuunnitelman, josta käyvät ilmi tavoitellut 
tuotokset, tehtävä työ, kustannusarvio sekä toteutuksen aikataulu. Avustus maksetaan toteu-
tussuunnitelman mukaisten ja todennettavissa olevien tulosten perusteella; avustuksen saa-
jan ei pääsääntöisesti tarvitse raportoida projektin toteutuneita kustannuksia. 
 
Maksatus tapahtuu pääsääntöisesti jälkikäteen. ELY-keskus voi harkintansa mukaan myöntää 
hankkeelle hakijan esittämän ennakkomaksun. Avustuksen hakijan tulee perustella ennakon 
tarve avustushakemuksessa. Ennakkoa voidaan maksaa avustuspäätöksen perusteella enin-
tään 30 prosenttia myönnetyn avustuksen määrästä. Ennakosta on tehtävä erillinen maksa-
tushakemus.  
 



 
 
   

Kehittämistoimenpiteisiin myönnettävä avustus on pääosin de minimis -ehtoista (pl. avustus 
investointeihin). De minimis -ehtoista rahoitusta voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 
200 000 euroa kolmen vuoden aikana. De minimis -kiintiöön lasketaan mukaan kaikki yrityk-
sen saamat de minimis -ehtoiset tuet. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki ei ker-
rytä yrityksen de minimis -kumulaatiota. 
 
Lähtökohtana on, että mikäli yritys on esimerkiksi enemmistöomistuksen tai muunlaisen 
määräysvallan kautta sidossuhteessa yhteen tai useampaan yritykseen, tarkastellaan ky-
seistä yrityskokonaisuutta de minimis -tukikumulaation kannalta yhtenä yrityksenä. Lisätie-
toa: Opas de minimis -tuista. 
 

   

2.2    Hankkeen merkittävyys ja vaikuttavuus 

Valtioneuvoston asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (895/2021, 4 §) 
mukaan avustusta myönnetään hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yri-
tyksen: 

1) kasvuun tai uudistumiseen; 
2) kansainvälistymiseen; 
3) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen; 
4) tuottavuuteen; 
5) digitaaliseen liiketoimintaan; taikka 
6) ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai ma-
teriaalitehokkuuteen. 

Avustuksen perusteena tulee olla yrityksen normaalista toiminnasta poikkeava ja merkittävä, 
uutuusarvoa sisältävä hankkeenomainen kehittämisprojekti. Se ei voi kohdistua yrityksen ta-
vanomaiseen kehittämistyöhön, eikä esimerkiksi tilaustyönä tehtävien yksittäisten erikoistuot-
teiden kehittämiseen projektiluonteisesti.  Merkittävyyttä arvioitaessa tarkastellaan yrityksen 
(toimipaikan) kokonaiskehittämistä, ei pelkästään rahoitushakemuksessa esitettyä toimintaa. 
Yrityksellä tulee olla myös riittävät resurssit hankkeen toteuttamiseen. Avustusta myönnetään 
pääsääntöisesti päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että rahoituksella on selkeästi todettavissa oleva 
vaikutus hankkeen toteutukseen. Myönnettävällä avustuksella tulee olla merkittävä vaikutus 
siihen, että hanke toteutetaan nopeammassa aikataulussa, korkeatasoisempana, laajempana 
tai että hanketta ei toteutettaisi lainkaan ilman myönnettävää rahoitusta.   

https://tem.fi/documents/1410877/2851861/Opas+de+minimis-tuista+(2015)/d1c03961-09db-4f81-af50-3dfaae57c4c6
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210895#Pidm45237816956176


 
 
   

Hankkeen toteutuksesta aiheutuvat kasvu- ja työllisyysvaikutukset ovat merkittävässä roolissa 
rahoituksen myöntämisedellytyksiä arvioitaessa. Työllisyysvaikutusten näkökulmasta puolta-
via tekijöitä ovat yrityksen kehittämishankkeen myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat 
sekä uudelleen työllistävät työpaikat. Myös hankkeen toteutuksesta myötä syntyvät välilliset 
vaikutukset otetaan huomioon hakemusta arvioitaessa. 

Merkittävyyden arvioinnissa hyödynnetään seuraavaa taulukkoa: 
 

 Investointi Muu kehittäminen 

1 Hankkeen arvioidaan olevan  
yrityksen toiminnan kehittämisen kan-
nalta merkittävä 

 

Kokonaishanke suhteessa yrityksen (toi-
mipaikan) liikevaihtoon 

• Kehittämishankkeen tulee olla merkittävä ja suhteutettu hakijan taloudelliseen toimintaan.  

• Myönnettävä avustus tulee olla vähintään 10 000 euroa. 

2 Hankkeella on merkittävä vaikutus 
yrityksen: 

 

2.1 Kasvuun tai kansainvälistymiseen • Hankkeen toteutuksen myötä alueelle syntyy uusi yritys. 

• Toimiva yritys käynnistää hankkeen myötä uuden liiketoiminta-alueen, tuo markkinoille uuden 
tuotteen tai palvelun. 

• Käynnistysvaiheen ohittaneen yrityksen liikevaihto kasvaa hankkeen toteutuksen vaikutuksesta 
vähintään neljänneksen. 

• Yritys panostaa kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen (tavoitteena vientitoiminnan käyn-
nistämisen selvittäminen). 

2.2 Innovaatiotoimintaan, osaamisen 

vahvistamiseen tai digitalisaation edistä-

miseen 

 

• Yritys kehittää innovatiivisen digitaalisen ratkaisun (palvelu ja/tai tuote). 

• Hankkeen vaikutuksesta yritys integroi digitaalista teknologiaa yrityksen tuotteisiin ja/tai palvelui-
hin. 

• Yritys hankkii uutta osaamista ja tietotaitoa yrityksen henkilöresursseja vahvistamalla ja/tai 
hankkii innovaatiotoiminnan tai osaamisen kehittämiseen kohdistuvia ostopalveluja siten, että 
niiden osuus on vähintään puolet kehittämisbudjetista. 

• Yritys kehittää tai ottaa käyttöön merkittävissä määrin sellaista uutta teknologiaa, jota sillä ei 
aiemmin ole ollut käytössä ja joka selvästi parantaa yrityksen kilpailukykyä. Uuden teknologian 
osuus on vähintään puolet kehittämisbudjetista. 
 

2.3 Tuottavuuteen • Hankkeen toteutuksen kautta syntyvien toimintatapojen muutosten myötä yrityksen liikevaihto 
kasvaa vähintään viidenneksen kokonaiskustannuksia nopeammin.  

2.4 Toiminnan hiilineutraaliuden edistä-

miseen tai energia- tai materiaalitehok-

kuuteen 

• Yritys kehittää tai ottaa käyttöön kilpailukykynsä vahvistamiseksi uutta, ympäristöä vähemmän 
kuormittavaa teknologiaa. Materiaali- tai energiasäästö on vähintään viidennes nykyiseen ver-
rattuna. 

• Yritys kehittää materiaali- tai energiatehokkaamman tuotteen tai palvelun. Materiaali- tai ener-
giasäästö vähintään viidennes nykyiseen verrattuna. 

2.5 Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 

 

• Yritys kehittää tai ottaa käyttöön innovatiivisia menetelmiä, teknologioita tai tuotteita, joiden 
avulla edistetään kilpailukykyisten tuotteiden, palveluiden tai ratkaisuiden kehittämistä ja valmis-
tusta ilmastomuutokseen sopeutumisessa. 

3 Rahoituksella on merkittävä vaiku-

tus hankkeen toteuttamiseen, avus-
tuksen myötä hanke toteutetaan; 

 

3.1 Nopeammin • On perustellusti todettavissa, että hanke saatetaan päätökseen avustuksen myötä vähintään 

puoli vuotta nopeammin. 

3.2 Korkeatasoisempana • Myönnettävä avustus vaikuttaa selkeästi inves-
toinnin tekniseen tasoon. 

• Avustuksen myötävaikutuksesta yrityk-
sen ulkopuolelta hankittavan uuden 
osaamisen osuus on vähintään neljän-

nes kehittämisbudjetista. 

3.3 Laajempana • Avustuksen myötä yrityksen oma panostus hankkeeseen kasvaa merkittävästi. 

3.4 Ei toteuteta lainkaan ilman avustusta  

 
Taulukon kohdissa 2–3 on vähintään yhden arviointikriteerin täytyttävä kussakin kohdassa. Kasvua kuvaavien numeeristen arvojen osalta 

verrataan viimeisimmän tilinpäätöksen mukaista tilannetta suhteessa tilannearvioon kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. 

 



 
 
   

3.  Hakeminen 

3.1    Kehittämishankkeen sisältö 

Avustusta voidaan myöntää yrityksen normaalista toiminnasta erottuvaan, yksilöityyn, rajat-
tuun ja erilliseen kehittämishankkeeseen. Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista.  

 
Hanke, johon rahoitusta haetaan, tulee kuvata hakemuksessa ja sen liitteissä yksityiskohtai-
sesti. Hankesuunnitelmassa on yksilöitävä aikataulu, kustannukset ja toimenpiteet, vaikutuk-
set yrityksen toimintaan ja hankkeen rahoitus. ELY-keskuksen myöntämä avustus on luonteel-
taan yksityistä rahoitusta täydentävää rahoitusta, jonka vuoksi hakemuksen liitteenä tulee olla 
luotettava selvitys hankkeen kokonaisrahoituksesta (esim. lainatarjoukset tai -päätökset). Li-
säksi hankehakemuksessa tai sen liitteenä tulee olla avattuna yrityksen ajantasainen liiketoi-
mintasuunnitelma. 

 
Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen käytöstä aiheutuvista menoista tulisi jo hakuvai-
heessa olla palvelun tarjoajan antama tarjous, josta selviää palvelun sisältö, tavoitteet, aika-
taulu, hinta ja muut oleelliset seikat. Tuen hakijaa sitovia sopimuksia ei saa tehdä ennen ha-
kemuksen jättämistä. Mikäli avustuksen piiriin esitettävästä palvelusta ei ole esittää tarjousta 
avustusta haettaessa, on hankesuunnitelmassa kuvattava kyseinen palvelu ja perusteltava, 
miksi tarjousta ei ole. Hankkeen kannalta tarpeellisista ja perustelluista ulkomaan matkoista 
tulee olla matkasuunnitelma. 
 
Hakijan on huomioitava hakemusta laatiessaan myös rakennerahasto-ohjelman sisällöt, joi-
den tavoitteita hankkeiden on toteutettava. Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään pää-
sääntöisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. 

Mikro- ja pienyrityksien kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen voidaan myöntää avus-
tusta viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman mukaisina kehittämishankkeina enintään 100 
000 euron kustannuksiin. Ohjelmaan hakevalla yrityksellä ei ole hakuvaiheessa pääsääntöi-
sesti merkittäväksi luokiteltavaa vientitoimintaa. Lisätietoa: Kasvun kiihdyttämisohjelma (ely-
keskus.fi). 

Avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. EU-ohjelman mukaista kehittämis-
avustusta sekä niiden maksatusta haetaan EURA2021-hakujärjestelmän kautta. Kansallisen 
rahoituksen mukaiset avustukset haetaan edelleen Aluehallinnon asiointipalvelun kautta.  

 

3.2    Hakemusten käsittely ELY-keskuksessa 

ELY-keskus ottaa hakuilmoituksessa määritellyn hakujakson aikana saapuneet hakemukset 
käsittelyyn pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä arviointia varten. 
 
Hakemuksen käsittelystä vastaa nimetty asiantuntija, joka on käsittelyn aikana yhteydessä 
yrityksen edustajaan. Käsittelyyn voi liittyä myös yrityskäynti tai muu yhteydenotto yritykseen, 
jonka aikana täsmennetään yrityksen nykytilannetta, kartoitetaan kehittämistarpeita sekä 

Lisätietoa rahoituksesta: 

ELY-keskusten valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta 

puh. 0295 024 800 

https://tem.fi/delegate/file/96472
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
https://eura2021.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/tyopoyta


 
 
   

tarvittaessa täsmennetään hakemuksen sisältöä. Hakemuksen käsittelijänä toimiva asiantun-
tija laatii hakemuksen, arvioinnin ja muun selvityksen pohjalta päätösesityksen, jonka perus-
teella päätös tehdään.  
 
Yrityksen kehittämisavustusta ohjaava lainsäädäntö ei mahdollista ELY-keskukselle harkinta-
valtaa tietyissä tapauksissa. Avustusta ei voida myöntää tietyille toimialoille (kala-, maa- ja 
metsätalouden alkutuotannon harjoittaminen, maataloustuotteiden jalostus ja kaupan pitämi-
nen) eikä pääsääntöisesti vaikeuksissa oleville pk-yrityksille. Lainsäädännöstä käy myös ilmi 
yrityskoon vaikutus myönnettävän avustuksen suuruuteen. 
 
Hakemuksen käsittelyn yhteydessä ELY-keskus tarkastaa yrityksen, sen sidos- tai omistusyh-
teysyritysten sekä vastuuhenkilöiden yritysyhteyksien (myös aikaisemmat yritykset) mahdolli-
set velvoitteiden laiminlyönnit. Lisäksi yrityksen tietoja voidaan tarkastaa muiden viranomais-
ten, esimerkiksi Verohallinnon, ylläpitämistä rekistereistä. 
 

       

3.3    Hankkeiden arviointi 

Käsittelyn yhteydessä hakemukset pisteytetään julkaistujen valintaperusteiden mukaisesti. 
Valintaperusteet jakautuvat yleisiin ja erityisiin valintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet ovat 
EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia, joista rahoittajan tulee riittävästi 
varmistua ennen hankkeen hyväksymismenettelyä. Yrityksen ja sen esittämän hankehake-
muksen tulee täyttää yleiset valintaperusteet, jotta hankehakemus voi edetä erityistavoitekoh-
taiseen pisteytykseen.  
 
Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Valintaperusteiksi on nostettu ohjelma-
asiakirjan erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia. Pisteytyksellä arvioidaan 
sitä, kuinka hyvin hanke edistää ohjelman toteutusta. 
 
Vuosittaisen myöntövaltuuden rajoissa ei ole lähtökohtaisesti mahdollista myöntää tukea kai-
kille tukikelpoisille hakijoille, vaan tukea myönnetään ensisijaisesti yrityksille, joiden toiminnan 
voidaan katsoa tehokkaimmin edistävän alueellista suunnitelmaa samoin kuin kussakin maa-
kuntaohjelmassa asetettujen tavoitteiden ja elinkeinotoiminnan painopisteitä, jonka toteutta-
miseen osoitetusta myöntövaltuudesta tuki on tarkoitus myöntää. Mikäli hankkeen rahoittami-
seen ei ole ohjelma- tai lainsäädäntöpohjaisia esteitä, myönteinen rahoituspäätös voidaan 
tehdä. ELY-keskus voi tehdä pisteytyksen pohjalta myös kielteisiä avustuspäätöksiä. 
  



 
 
   

4.  Avustuksen myöntämiseen liittyvät rajoitteet 

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkin-
taan. Harkinnan taustalla ovat aina Euroopan yhteisön säädöspohja, kansallinen lainsäädäntö 
sekä EU-ohjelmien toimenpidekokonaisuudet ja tavoitteet. Näiden pohjalta ELY-keskus on 
laatinut seuraavat avustuksen myöntämistä ohjaavat täsmennykset. 

4.1    Kilpailunäkökohdat 

Komissio on antanut yksityiskohtaisia säädöksiä siitä, millaiset valtiontuet ovat sallittuja ja mil-
laisia menettelytapoja tukia myönnettäessä tulee noudattaa. 

 
ELY-keskuksen on otettava huomioon avustusta myönnettäessä kilpailunäkökohdat. Avustuk-
sen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että myönnettävän avustuksen ei voida arvioida 
aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
 
Kilpailutilanteen mahdollisen vääristymisen vuoksi ELY-keskus ei pääsääntöisesti rahoita pai-
kalliseen loppukysyntään pohjautuvia investointeja (asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti 
paikallisista kuluttajista) tai yrityksen kiinteän toimipisteen ulkopuolella operoivan kaluston 
hankintaa. 
 
Kilpailutilanteen vääristymisen arvioinnissa otetaan huomioon myös hakijan saamat aikaisem-
mat julkiset tuet: avustuksen myöntäminen useita kertoja samalle hakijalle lyhyen ajan kulu-
essa voi johtaa kilpailun ja markkinoiden toiminnan vääristymiseen sekä vaikeuttaa muiden 
samalla alalla toimivien yritysten asemaa. 
 
Asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi) kehittämis-
hankkeilla tulee olla merkittävä, toimialan tavanomaisia palvelumalleja uudistava vaikutus tai 
kansainvälistymiseen tähtäävä tavoite. 

 
Kilpailullisista syistä rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä maahantuonti-, agentuuri-, vähit-
täis- ja tukkukaupoille eikä em. toimialojen Internet-pohjaisille verkkokaupoille, paikallisesti ku-
luttajapalveluita tarjoavien yritysten tai kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin eikä tavanomai-
siin tietotekniikka- ja pienkonehankintoihin tai kuukausimaksupohjaisiin sovelluksiin. 

4.2    Toimipaikka 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä on kiinteä toimipaikka ja että yritys 
harjoittaa toimintaa rahoitusta myöntävän ELY-keskuksen toimialueella eli Etelä-Karjalan, Ky-
menlaakson, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen tai Uudenmaan maakunnan alueella. Yrityksen 
kiinteän toimipaikan sijainti määrittelee hankkeeseen käytettävän maakuntakohtaisen valtuu-
den valitsemisen. 
 



 
 
   

 

4.3    Toimitila- ja investointihankkeet 

Etelä-Suomen rahoitusalueella (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja 
Uusimaa) myönnetään avustusta lähtökohtaisesti kone- ja laiteinvestointeihin. 
 
Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä maa-alueiden, rakennusten tai toisen yrityksen liike-
toiminnan hankintaan eikä myöskään maa-, uudis- tai korjausrakentamiseen. Avustusta ei 
myönnetä myöskään peruskorjaukseen rinnastettavaan tai ulkopuolisille vuokrattavien kiin-
teistöjen rakentamiseen, sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestoin-
teihin tai korvausinvestointeihin.  
 
Investointiavustusta ei myönnetä liikenteen toimialan investointeihin tai energia-avustuksen 
piiriin soveltuviin investointeihin. 

4.4    Valmistelevat hankkeet 

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää haasteellisten tutkimus-, kehittämis-, kansain-
välistymis- ja investointihankkeiden valmisteluun, vaikka hankkeen koko on alle 5 % liikevaih-
dosta, kuitenkin yli 20 000 euroa. Valmisteleva hanke voi sisältää suunnitteilla olevan haas-
teellisen hankkeen toiminnallisten, taloudellisten tai teknisten edellytysten selvitystyötä. 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

5.  Tukitasot 

 
 
Mikroyritysten investointien tukemisessa käytettävä tukitaso on pääsääntöisesti 20 % hyväk-
sytyistä kustannuksista. Pienyritysten investointien enimmäistukitaso on lainsäädännön mu-
kaan 20 % hyväksytyistä kustannuksista, keskisuurten yritysten 10 %. Aluekohtaiset tukipro-
sentit vahvistetaan aluetukikartassa vuoden 2022 alkupuolella. 
 
Pk-yritysten kehittämistoimenpiteiden tukitasona käytetään pääsääntöisesti lainsäädännön 
mahdollistamaa maksimitukitasoa. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta pk-
yrityksille enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. 
 
Kertakorvauksena pk-yrityksille maksettavan yrityksen kehittämisavustushankkeen kokonais-
kustannukset voivat olla enintään 60 000 euroa, tukitaso on enintään 60 % ja toteutusaika 
enintään 6 kuukautta. Kertakorvaushankkeissa avustus myönnetään de minimis -ehtoisena 
avustuksena. Kertakorvausmallin käyttämisestä ilmoitetaan erikseen yrityksen kehittämis-
avustusta koskevassa hakuilmoituksessa. 
 
ELY-keskus voi käyttää yrityksen kehittämisavustuksen osalta tarkoituksenmukaisuusharkin-
taa ja myöntää avustuksen myös edellä mainittuja tukitasoja alempana esimerkiksi määrära-
hojen riittävyyden turvaamiseksi. Samoin, mikäli ELY-keskus katsoo, että hanke toteutuu em. 
tukitasoja alhaisemmalla avustuksen määrällä, voi se käyttää päätöksessään myös perustu-
kitasoa alhaisempaa tukitasoa. 
 
Pienten ja keskisuurten yritysten investointeihin voidaan myöntää avustusta asetuksessa 
säädettyjen enimmäisprosenttiosuuksien mukaisesti, jos avustuksen myöntämisen voidaan 
katsoa nopeuttavan hankkeen aloittamista merkittävästi. 
 
Ohjelmistojen (erityisesti palvelualustojen) kehittäminen katsotaan pääsääntöisesti aineetto-
miksi investoinneiksi, jolloin käytettävät tukitasot määräytyvät voimassa olevien investointitu-
kitasojen mukaisesti. Tapauskohtaiset poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

6.  Maakuntakohtaiset painotukset, hakuajat ja 
valintakriteerit 

 

6.1    Etelä-Karjala 

Etelä-Karjalassa on avoinna toistuvana hakuna erityistavoite 1.3. (Pk-yritysten kasvun ja kil-
pailukyvyn edistäminen). Muihin erityistavoitteisiin liittyviä maakuntakohtaisia hakuja voidaan 
avata valtuuksien sallimissa rajoissa. 
 
Hakemukset on jätettävä hakuaikojen puitteissa. Hakuilmoituksissa voidaan tarkentaa kysei-
sen haun käsittelyn aikataulua ja arviointia. 
 
Erityistavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit julkaistaan hakuilmoituksittain EURA2021 -järjes-
telmässä. 
 

6.2    Kanta-Häme 

Kanta-Hämeessä on avoinna toistuvana hakuna erityistavoite 1.3. (Pk-yritysten kasvun ja kil-
pailukyvyn edistäminen). Muihin erityistavoitteisiin liittyviä maakuntakohtaisia hakuja voidaan 
avata valtuuksien sallimissa rajoissa.  

 
Hakemukset on jätettävä hakuaikojen puitteissa. Hakuilmoituksissa voidaan tarkentaa kysei-
sen haun käsittelyn aikataulua ja arviointia. 

 
Kanta-Hämeessä rahoitetaan erityisesti maakunnan älykkään erikoistumisen mukaisia yritys-
tukihankkeita. Maakunnan älykkään erikoistumisen mukaiset teemat ovat: 
 
a) luonnonvarat, kulutus ja materiaalikierrot kiertotalouden keskiössä 
b) kestävä ruokajärjestelmä  
c) älykkäät palvelut ja tuotantoprosessit uudistuvassa liiketoiminnassa  
d) älykästä, vastuullista ja kestävää muotoilua 

 
Erityistavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit julkaistaan hakuilmoituksittain EURA2021 -järjes-
telmässä. 
 
 

https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
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6.3    Kymenlaakso 

Kymenlaaksossa on avoinna toistuvana hakuna erityistavoite 1.3. (Pk-yritysten kasvun ja kil-
pailukyvyn edistäminen). Muihin erityistavoitteisiin liittyviä maakuntakohtaisia hakuja voidaan 
avata valtuuksien sallimissa rajoissa. 
 
Hakemukset on jätettävä hakuaikojen puitteissa. Hakuilmoituksissa voidaan tarkentaa kysei-
sen haun käsittelyn aikataulua ja arviointia. 
 
Erityistavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit julkaistaan hakuilmoituksittain EURA2021 -järjes-
telmässä. 
 

6.4    Päijät-Häme 

Päijät-Hämeessä on avoinna toistuvana hakuna erityistavoite 1.3. (Pk-yritysten kasvun ja kil-
pailukyvyn edistäminen). Muihin erityistavoitteisiin liittyviä maakuntakohtaisia hakuja voidaan 
avata valtuuksien sallimissa rajoissa. 

 
Hakemukset on jätettävä hakuaikojen puitteissa. Hakuilmoituksissa voidaan tarkentaa kysei-
sen haun käsittelyn aikataulua ja arviointia. 

 
Päijät-Hämeessä rahoitusta suunnataan erityisesti maakunnan älykkään erikoistumisen stra-
tegiassa määritellyille kärkialoille. Lisäksi näitä kärkialueita poikkileikkaavat kestävyyden pe-
riaate, jossa yhdistyvät maakunnan perinteiset osaamisalueet ympäristöteknologia ja ener-
gia- ja resurssikysymykset sisältävä kiertotalous sekä muotoilu. Strategiassa ajatuksena on 
rahoitusta yhdistelmiin, joissa kestävyys tuo lisää arvoa ja mahdollisuuksia määriteltyihin kol-
meen kärkialaan. 

 
Erityistavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit julkaistaan hakuilmoituksittain EURA2021 -järjes-
telmässä. 
 

6.5    Uusimaa 

Uudellamaalla on avoinna toistuvana hakuna erityistavoite 1.3. (Pk-yritysten kasvun ja kilpai-
lukyvyn edistäminen). Muihin erityistavoitteisiin liittyviä maakuntakohtaisia hakuja voidaan 
avata valtuuksien sallimissa rajoissa. 

 
Hakemukset on jätettävä hakuaikojen puitteissa. Hakuilmoituksissa voidaan tarkentaa kysei-
sen haun käsittelyn aikataulua ja arviointia. 

 
Uudellamaalla rahoitetaan erityisesti pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä parantavia sekä 
energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistäviä yritystukihankkeita. Yritystukihankkeilla tavoi-
tellaan lähtökohtaisesti nopeita, mittavia ja vaikuttavia tuloksia voimakkaasti kasvuvaiheessa 
olevilta markkinoilta. Lisäksi yritystukihankkeilla tavoitellaan digitalisaation hyödyntämistä 
kasvun ja kansainvälistymisen edistämisessä etenkin toimialarajoja ylittävissä hankkeissa. 

 
Erityistavoitteisiin liittyvät arviointikriteerit julkaistaan hakuilmoituksittain EURA2021 -järjes-
telmässä. 
 
 

https://eura2021.fi/hakuilmoitukset
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7.  Lisätietoa ennen hakemista 

 
 
On suositeltavaa olla etukäteen yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen tai seudulliseen 
kehittämisyhtiöön ja keskustella hankkeen suunnitelmista ja rahoituskelpoisuudesta ennen 
kuin hakemus jätetään. 
 
Rakennerahastotoimintaan liittyvää tietoa Etelä-Suomen osalta löytyy rakennerahastot.fi -
sivustolta.  

Lisätietoa yritystukien sähköisestä hakemisesta: ELY-keskus - Yritystukien sähköinen asiointi  

Alueellisten rahoitusasiantuntijoiden tiedot löytyvät seuraavasta osoitteista:  
Alueiden asiantuntijat (rakennerahastot.fi) 
Asiantuntijahaku (ahtp.fi) 
 

 
 

Lisätietoa rahoituksesta: 

ELY-keskusten valtakunnallinen pk-yritysten rahoitusneuvonta 

puh. 0295 024 800 
 

http://www.rakennerahastot.fi/
https://www.ely-keskus.fi/yritystukien-sahkoinen-asiointi
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/yhteystiedot
https://asiantuntijahaku.ahtp.fi/

