Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelma pienyrityksille
EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)
Rahoitushaun tavoitteena on edistää mikro- ja pienyritysten (alle 50 henkilöä työllistävät yritykset)
kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia. Rahoitettavissa hankkeissa edistetään erityisesti digitaalisen
teknologian ja toimintatavan hyödyntämistä pienten yritysten liiketoiminnassa ja
kansainvälistymistoimissa. Lisäksi hankkeissa edistetään myös vihreän siirtymän uusien
tuoteinnovaatioiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille sekä olemassa olevien
tuoteinnovaatioiden kansainvälisten markkinoiden selvittämistä.
Rahoitusväline on ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus.
Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Kustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa (de
minimis). Rahoitusta ei myönnetä investointeihin. Yritykseltä edellytetään myös, että vakiintunut
vientitoiminta on vähäistä (korkeintaan ollut n. 100 000 e vuositasolla) tai yritys ei vielä harjoita
vientiä.
Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä
(Recovery and Resilience Facility, RRF) (Suomen kestävän kasvun ohjelma)

1) Rahoitushaku
Rahoitushaku on jatkuva ja auki 31.12.2022 asti. Hakujaksolla on haettavana rahoitusta yhteensä
4 460 000 euroa. Rahoitushaku on voimassa seuraavilla alueilla:
Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uusimaa)
Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, EteläPohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)
Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)

2) Rahoitettavien hankkeiden keskeiset kriteerit:
- Hankkeilla vaikutetaan pienten yritysten kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien paranemiseen

- Hankkeilla on merkittävä digitalisaatiovaikutus, mukaan lukien erityisesti digitaaliteknologian ja
digitaalisten toimintatapojen käyttö pienyritysten liiketoiminnassa ja kansainvälistymistoimissa.
Lisäksi edistetään uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja siihen liittyviä tutkimuskehittämis- ja innovaatiotoimia.
- Hankkeilla edistetään vihreää siirtymää ja siihen liittyviä tutkimus- kehittämis- ja
innovaatiotoimia. Luodaan kansainvälisen kasvun edellytykset tuoteinnovaatiolle tai kehitetään
uusi vihreään siirtymään tuoteinnovaatio kansainvälisille markkinoille.

3) Millaisia kehittämistoimenpiteitä ELY-keskus voi rahoittaa
Rahoituksen piiriin hyväksyttävät toimenpiteet arvioidaan aina hankekohtaisesti.
Rahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin:
•

•
•
•

•
•

Kasvua ja/tai vientiedellytyksiä parantaviin tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteisiin.
Erityisenä painopisteenä digitaalisuus, vihreä talous mm. energia- ja materiaalitehokkuus ja
kiertotalous.
Kansainvälistymistä edistävän brändin ja strategian rakentamiseen
Markkina- ja jakelukanavaselvityksiin sekä messuihin.
Kansainvälistymistä edistävä pilotointiin ja testaukseen. Pienimuotoisen proton
valmistukseen tai koemarkkinointiin, joilla haetaan esimerkiksi palautetta
tuotteen/palvelun ominaisuuksista tai kehitystarpeista ja soveltuvuudesta ao. markkinaan.
Pilotoinnit ja demonstraatiot, silloin kun se on asiakkaille maksuton.
Vientiin liittyviin IPR- selvityksiin (sis. laki- ja standardivaatimukset)
Hankkeen toteutukseen palkattavien avainhenkilöiden palkkoihin enintään 18 kk:n ajalle

4) Avustuksen myöntämisen edellytykset
Rahoitusväline on ELY-keskusten yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen kehittämisavustuksesta säädetään laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi vuosina 2021–2028 (758/2021) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 2021–2028 (895/2021). Rahoitus
on harkinnanvaraista valtionavustusta.

Ei merkittävää haittaa –periaatteen (DNSH) mukaisuuden osoittaminen
Jokaisen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesta tukiohjelmasta rahoitettavan
hankkeen on oltava ei merkittävää haittaa periaatteen mukainen. Suunnitelma on osa Suomen
kestävän kasvun ohjelmaa.
Tuen hakijan on osoitettava noudattavansa asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua "ei

merkittävää haittaa" -periaatetta. Kyseisen periaatteen noudattaminen on edellytys hankkeen
tukikelpoisuudelle. Hankkeen ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisuus tulee osoittaa
kolmella tavalla:
1) Hankkeen on täytettävä ei merkittävää haittaa -periaatteen teknisen ohjeistuksen 2021/C 58/01
mukaiset valinta- ja kelpoisuusehdot. Hakija tekee tämän arvioinnin avustushakemuksessa kuuden
ympäristötavoitteen osalta, joihin liittyviin kysymyksiin tulee hakijan ottaa kantaa
avustushakemuksessa.
2) Hanke ei saa olla poissulkemisluettelon mukainen hanke.
3) Hanke tulee toteuttaa kansallisen ja EU:n ympäristölainsäädännön mukaisesti.
Ei merkittävää haittaa –periaatteen (DNSH) mukaisuuden arviointi
Hanke ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa millekään kuudesta ympäristötavoitteesta.
Hanke aiheuttaa merkittävää haittaa
1) ilmastonmuutoksen hillinnälle,
- jos kyseinen toiminta aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä;
2) ilmastonmuutokseen sopeutumiselle,
- jos kyseinen toiminta lisää nykyisen ilmaston ja odotettavissa olevan tulevan ilmaston
haitallista vaikutusta kyseiseen toimintaan tai ihmisiin, luontoon tai omaisuuteen;
3) vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävälle käytölle ja suojelulle, jos kyseinen toiminta
heikentää
-vesimuodostumien hyvää tilaa tai hyvää ekologista potentiaalia, mukaan lukien pintavedet ja
pohjavedet; tai - merivesien osalta ympäristön hyvää tilaa
4) kiertotaloudelle, mukaan lukien jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, jos
- kyseinen toiminta aiheuttaa huomattavaa tehottomuutta materiaalien käytössä tai
luonnonvarojen kuten uusiutumattomien energialähteiden, raaka-aineiden, veden ja maan
suorassa tai epäsuorassa käytössä tuotteiden elinkaaren yhdessä tai useammassa vaiheessa,
myös tuotteiden kestävyyden, korjattavuuden, päivitettävyyden, uudelleenkäytettävyyden tai
kierrätettävyyden osalta;
- kyseinen toiminta lisää merkittävästi jätteen syntymistä, polttamista tai hävittämistä, lukuun
ottamatta kierrätykseen kelpaamattoman vaarallisen jätteen polttamista; tai
- jätteen pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa merkittävää ja pitkäaikaista haittaa
ympäristölle;
5) ympäristön pilaantumisen ehkäisemiselle ja vähentämiselle,
- jos toiminta lisää merkittävästi ilmaan, veteen tai maaperään kohdistuvia epäpuhtauspäästöjä
verrattuna tilanteeseen ennen toiminnan aloittamista; tai
6) biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle, jos kyseinen
toiminta
- merkittävästi heikentää ekosysteemien hyvää tilaa ja sietokykyä; tai
- heikentää luontotyyppien ja lajien suojelutilannetta, mukaan lukien unionin edun kannalta
merkittävät luontotyypit ja lajit.
Esimerkkejä arvioinnista löytyy komission teknisistä ohjeista11 liitteestä IV:
Ohjeet "ei merkittävää haittaa"-peritaatteen soveltamiseksi elpymis- ja palautumistukivälinettä
koskevan asetuksen mukaisesti (2021/C 58/01) sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman osana

valmistellusta arviosta liitteessä 3, sivuilla 495 Suomen kestävän kasvun ohjelma: Elpymis- ja
palautumissuunnitelma
Poissulkemisluettelon mukaisuus
Hanke ei saa sisältää poissulkemisluettelon mukaisia toimintoja.
Poissulkemisluettelon mukaan tukea ei voida myöntää:
1) fossiilisiin polttoaineisiin liittyviin toimintoihin, mukaan lukien tuotantoketjun loppupään
käyttö.
a. Poikkeuksena tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaiselle maakaasua käyttävälle
toiminnolle, joka koskee sähkön tai lämmön tuotantoa tai siihen liittyvään
maakaasun siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin liittyvään toimintoon. Tuen myöntäminen
edellyttää kuitenkin tällöin myös sitä, että kyseiset toiminnot täyttävät komission
teknisten ohjeiden liitteessä III esitetyt erityisehdot.
2) Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukaisiin toimintoihin, joiden ennakoidut
kasvihuonekaasupäästöt eivät alita asiaankuuluvia vertailuarvoja. Päästökauppajärjestelmän
soveltamisalaan kuuluville toiminnoille laaditut vertailuarvot päästöoikeuksien jakamiseksi
maksutta määräytyvät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/447 mukaisesti.
a. Poikkeuksena tukea voitaisiin myöntää toiminnolle, jolla saavutettavat ennakoidut
kasvihuonekaasupäästöt eivät merkittävästi alita asianomaisia vertailuarvoja, jos
tuen hakija antaisi hyväksyttävän selvityksen syistä, joiden vuoksi tämä ei ole
mahdollista. Tuen hakijalta voidaan edellyttää kolmannen osapuolen arviota edellä
mainitusta. Tukea ei voida myöntää hankkeisiin, joissa ennakoidut päästöt ylittävät
asiaankuuluvat vertailuarvot.
3) kaatopaikkoihin, jätteenpolttolaitoksiin ja mekaanisiin biologisiin käsittelylaitoksiin liittyviin
toimintoihin.
a. Poikkeuksena tukea voidaan myöntää yksinomaan kierrätettäväksi kelpaamatonta
vaarallista jätettä käsitteleviin jätteenpolttolaitoksiin liittyviin toimintoihin ja
olemassa oleviin jätteenpolttolaitoksiin liittyviin toimintoihin. Kyseisten toimintojen
tarkoituksena tulee olla energiatehokkuuden lisääminen, jätekaasujen talteenotto
varastointia tai käyttöä varten, taikka materiaalien talteenotto jätteenpolttolaitoksen
tuhkasta.
Tukea voidaan lisäksi myöntää toimintoihin olemassa olevissa mekaanisissa
biologisissa käsittelylaitoksissa, jos kyseisillä toiminnoilla lisätään laitoksen
energiatehokkuutta tai asennetaan jälkikäteen kierrätysjärjestelmä eroteltujen
jätteiden kierrätykseen biojätteen kompostoimiseksi tai anaerobiseksi mädätykseksi.
Tuen myöntäminen edellyttää tällöin lisäksi, että kyseiset toiminnot eivät lisää
laitoksen jätteenkäsittelykapasiteettia tai pidennä sen käyttöikää. Tuenhakijan on
osoitettava kappaleessa mainittujen poikkeuksellisten edellytysten täyttyminen
laitostasolla. Tuen hakijalta voidaan edellyttää kolmannen osapuolen arviota
edellytysten

täyttymisestä.
4) toimintaan, jossa jätteen pitkäaikainen loppusijoitus voi aiheuttaa haittaa ympäristölle.
Ympäristölainsäädännön mukaisuus
Hakijan tulee vakuuttaa, että hanke on EU:n ja kansallisen ympäristölainsäädännön mukainen.
Tuen hakijalta voidaan edellyttää tietoja ympäristövaikutuksiin liittyvistä luvista ja näiden
käsittelytilanteesta.

5) Hakeminen
Rahoitushaku on jatkuva ja auki 31.12.2022 asti. Rahoitusta haetaan ennen hankkeen aloittamista
hankkeen toteutuskunnan mukaisesta ELY-keskuksesta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa
(Yritysrahoitus > Yrityksen kehittämisavustus investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin > RRF Kasvun kiihdyttämisohjelma pienille yrityksille).
•

Aluehallinnon sähköinen asiointi (ahtp.fi)

Rahoituksen hakeminen aluehallinnon asiointipalvelun kautta edellyttää asiointipalveluun
tunnistautumista henkilökohtaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Ensimmäinen
tunnistautumisen yhteydessä pitää hyväksyä asiointipalvelun käyttöehdot.
Rahoituksen hakemiseen henkilö tarvitsee oikeuden asioida yrityksen puolesta yksin. Oikeus asioida
yrityksen puolesta voi perustua ns. toimielintehtävään (nimenkirjoitusoikeus, toimitusjohtaja,
yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kommandiittiyhtiön yhtiömies), jolloin henkilöllä on suoraan
oikeus asioida yrityksen puolesta. Toinen vaihtoehto on, että yritys on valtuuttanut henkilön
asioimaan puolestaan tässä nimenomaisessa asiointityypissä. Erilliset valtuutuksen hoidetaan
Suomi.fi valtuudet palvelussa ja tässä asiointityypissä tarvittava valtuutus on nimeltään
”Yritysrahoituksen hakeminen”. Yrityksen puolesta asiointioikeus tarkistetaan aina kirjauduttaessa
sisään aluehallinnon asiointipalveluun

6) Neuvonta
Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa hankkeen rahoitusmahdollisuuksien ja
rahoituslähteen selvittämiseksi olla yhteydessä ELY-keskusten rahoitusneuvontaan:
•
•

Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, soita 0295 024 800
ELY-keskusten yritysasiantuntijoiden yhteystiedot, Asiantuntijahaku (ahtp.fi)

