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1. ELY-KESKUS RAHOITTAA YRITYSTOIMINTAA
ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita ja
palveluita osana Team Finland -verkostoa neljällä suuralueella Hämeen (Etelä-Suomi),
Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan (PohjoisSuomi) ELY-keskuksissa. Etelä-Suomen suuralueeseen kuuluvat Etelä-Karjala, KantaHäme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa.
Rahoituspäätökset yritysten kehittämisavustuksista, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksesta sekä yritysten kehittämispalveluista tehdään Etelä-Suomessa Hämeen ELYkeskuksessa.

Mikä on Team Finland?
Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden
verkosto.
Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.
Yrityksen kansainvälistymisen tarpeisiin kootaan räätälöity palvelukokonaisuus verkoston
toimijoiden tarjoamista palveluista.
Team Finland -palveluehdotuksissa ovat mukana useimmiten ainakin ELY-keskukset,
Business Finland, TE-toimisto, Finnvera ja ulkoasiainministeriö. Tavoitteena on, että yritys saa tarvitsemansa palvelukokonaisuuden mahdollisimman helposti. Verkosto toimii
18 maakunnassa ja yli 80 toimipisteessä maailmalla.
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Tukia haetaan sähköisen hakupalvelun kautta Aluehallinnon sähköisestä hakupalvelusta.
Henkilökohtainen asiointi tapahtuu yrityksen toimipaikan mukaisessa ELY-keskuksessa. Yritysrahoituksen asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät asiakirjan lopusta.
Maaseutualueella toimivat yritykset voivat hakea rahoitusta myös maaseuturahastosta. Rahoittajina maaseutuyritysten yritystuissa toimivat alueelliset ELY-keskukset sekä paikalliset
Leader-ryhmät. Muita keskeisiä yritysrahoitusta myöntäviä viranomaisia ovat Finnvera sekä
Business Finland. Yritystä perustaessa, uuden yrittäjän toimeentulon tueksi voi hakea Starttirahaa oman alueen TE-toimistosta.
Rahoituksen myöntämistä ohjaavat lainsäädäntö, kansalliset ohjeet sekä nämä rahoituslinjaukset. Rahoitus myönnetään kansallisista yritystukivaltuuksista, Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto). Lisäksi ELY-keskuksen käytössä voi olla erillismäärärahoja, joita myönnetään kehittämisavustuksina yrityksille.
Kehittämiseen myönnettävät avustukset ovat de minimis -ehtoisia. Vähämerkityksistä eli de
minimis -tukea voidaan myöntää yritykselle enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.
Määrään lasketaan mukaan kaikki yrityksen saamat de minimis -ehtoiset tuet. Investointeihin myönnettävä tuki on pääosin ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea, joka ei kerrytä
yrityksen de minimis -kertymää. 800 000 euron tukiohjelman voimassaoloaikana (20.10.31.12.2020) tuki myönnetään tukiohjelman mukaan, eikä tukiohjelman aikana kehittämishankkeisiin myönnetty tuki kerrytä yrityksen de minimis -kumulaatiota.
Yritysrahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin. Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus:
•

toimivien yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen

•

pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen

•

kasvun, tuottavuuden tai kansainvälistymisen edistämiseen;

•

tuotekehitykseen

•

digitalisaatioon sekä mobiili-/etäkäytettävyyteen.

•

ympäristöä vähemmän kuormittaviin, resurssiviisaiden ja energiatehokkaampien tuotantoteknologioiden ja innovaatioiden käyttöönottoon

Rahoituslinjaukset on päivitetty 20.20.2020.
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2. KEHITTÄMISPALVELUT
Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville pk-yrityksille, joilla on halua ja potentiaalia
liiketoimintansa systemaattiseen kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluita ovat kehittämiskartoitus, analyysi, konsultointi sekä koulutus. Kehittämispalveluiden palveluntarjoajina toimivat valtakunnallisessa puitejärjestelyssä valitut ulkopuoliset
asiantuntijat. Analyysi- ja konsultointihankkeissa ELY-keskuksen asiantuntijat valitsevat yritysasiakkaan kanssa tämän kehittämistarpeeseen parhaiten soveltuvan ulkopuolisen asiantuntijan.
Analyysi: yrityksen liiketoiminnan nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelman teko yhdessä
ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Hinta on yritykselle tuettuna 220 € + alv/pv.
Konsultointi: Yrityksen kehittämistarpeen arvioinnin pohjalta toteutetaan räätälöityjä toimenpiteitä eri liiketoiminnan osa-alueilla: kasvu ja uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Konsultointia myönnetään minimissään kaksi päivää ja enintään 15 päivää 3 vuoden aikana. Hinta
on yritykselle tuettuna 300 € + alv/pv. Innovaatioiden kaupallistaminen -konsultointia voidaan
myöntää myös aloittavalle yritykselle. Pienelle yritykselle myönnetään enintään viisi konsultointipäivää vuodessa.
Koulutuspalvelut: ELY-keskukset järjestävät maksullisia koulutusohjelmia pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille. Järjestettävät koulutusohjelmat ovat Kasvuun johtaminen, Talouden
ja tuottavuuden johtaminen sekä Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen. Koulutuksia tilataan kysynnän ja arvioidun tarpeen mukaan puitejärjestelyssä mukana olevilta palveluntuottajilta.
Lisätietoja yritysten kehittämispalveluista sekä alkavista koulutusohjelmista osoitteessa
www.yritystenkehittamispalvelut.fi Myös kehittämiskartoitus sekä palvelujen hakeminen tapahtuvat kyseisellä sivustolla.
(sovellettava lainsäädäntö: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012)
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3. KEHITTÄMISAVUSTUS
Yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvarainen tuki, joka perustuu hankkeesta tehtävään
yritys- ja hankearviointiin. Tuen myöntämisessä huomioidaan muun muassa tuen vaikutus
yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen ja yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyyn sekä
alan kilpailutilanteeseen. ELY-keskuksen yritysrahoituksen tavoitteena on saada aikaan
mahdollisimman suuri vaikutus alueiden kehittymiseen.
Avustusta voidaan Etelä-Suomessa myöntää pk-yrityksille, joilla:
1) arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;
2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja
3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.
Kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille, kansainvälistyville tai aloittamisvaiheessa oleville, uusia kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille (komission suositus 2003/361/EY). Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen, liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja aineettomiin tai aineellisiin investointeihin. Kehittämisavustusta voidaan myöntää myös yritysten investointi- ja
kehittämishankkeiden sekä tutkimushankkeisiin tähtääviin toteutettavuusselvityksiin tai kansainvälistymishankkeiden valmisteluun.
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Kustannuksiltaan enintään 100 000 €:n kansainvälistymishankkeiden avustukset
myönnetään Viennin ja kansainvälisen kasvun -ohjelman mukaisina kehittämisavustuksina.
Avustuksen perusteena tulee olla yrityksen normaalista toiminnasta poikkeava ja merkittävä,
hankkeenomainen kehittämisprojekti, joka parantaa yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja
uudistumista. Hankkeilla tulee tavoitella yrityksen kasvua, kansainvälistymistä tai materiaalitehokkuuden paranemista. Hankesuunnitelmassa on yksilöitävä aikataulu, kustannukset ja
toimenpiteet, vaikutukset yrityksen toimintaan ja hankkeen rahoitus. Hankkeilla tulee olla erillinen hankekirjanpito. Pienin myönnettävä avustus on 10 000 euroa. (sovellettava lainsäädäntö: Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 ja asetus 716/2014)

3.1. INVESTOINNIT
Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista sekä yrityksen omaan käyttöön rakennettavia tuotannollisia tiloja. Rakentamista tuetaan alueilla ja hankkeissa, jotka eivät ole
Maaseutuohjelman tuen piirissä. Rakentamista ei tueta Uudellamaalla. Tukikelpoisia aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Erityisenä painopisteenä on investoinnit, jotka
edistävät vähähiilistä taloutta.
Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvavaa tehokkuutta, uuden teknologian
käyttöönottoa tai siirtymistä uusiin moderneihin tuotantotiloihin.
Avustuksen määrä on 10–20 % hyväksytyistä kustannuksista.

3.2. KEHITTÄMISTOIMENPITEET
YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN TUKEMINEN
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kansainvälistymishankkeiden valmisteluun, kuten esimerkiksi kansainvälistymissuunnitelman hankintaan tai kohdemarkkinaselvityksiin. Yritykset voivat selvittää myös esimerkiksi sitä, miten olemassa olevaa konseptia tai
uutta tarjontaa kannattaisi viedä uusille kansainvälisille markkinoille. Valmisteluvaiheessa rahoitetaan ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaa niin, että selvitystyön
tuloksena yritykselle syntyy strateginen näkemys yrityksen kansainvälistymisestä.
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Avustusta voidaan myöntää myös yrityksen laajempaan kansainvälistymisstrategian mukaiseen kehittämishankkeeseen, jolloin kustannuksiin voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön palkkakustannukset, jotka aiheutuvat kyseisen henkilön ajankäytöstä hankkeessa. Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla myös ulkomaisista messuosallistumisista tai kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyvistä matkoista aiheutuvat kulut.
Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista
VIENNIN JA KANSAINVÄLISEN KASVUN OHJELMAN MUKAISET
KEHITTÄMISAVUSTUKSET (osa hallitusohjelman kansainvälisen kasvun ohjelmaa)
Kokonaiskustannuksiltaan alle 100 000 €:n kansainvälistymishankkeet myönnetään Viennin
ja kansainvälisen kasvun -ohjelman mukaisina kehittämisavustuksina. Ohjelman kehittämisavustuksiin on käytössä jatkuva haku ja hakemukset käsitellään valintajaksoissa kalenterikuukausittain.
Ohjelman rahoitus on tarkoitettu kasvun ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kansainvälisen kasvun aktivointiin. Rahoitusta voidaan myöntää uuden henkilön
palkkaamiseen, asiantuntijapalveluihin, osallistumiseen kansainvälisille messuille ulkomailla, kansainvälistymiseen liittyviin matkoihin, kansainvälistymiseen liittyvään tutkimus- ja
tuotekehitykseen sekä pienimuotoisen prototyypin valmistukseen.
Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään 50 000
€.
TUOTTEIDEN JA TUOTANTOMENETELMIEN KEHITTÄMINEN
Kehittämisavustus voi kohdistua esimerkiksi uusien tuotteiden, tuotanto/palveluprosessien ja
-menetelmien kehittämiseen. Tuettavan hankkeen tulee olla erillinen ja vaikutuksiltaan merkittävä kokonaisuus.
Kehittämishankkeessa voidaan kustannuksiksi hyväksyä esimerkiksi konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden ostot, jotka liittyvät tuotteen suunnitteluun, muotoiluun, testaamiseen, suojaamiseen tai tuotannon tehostamiseen. Avustusta voidaan myöntää myös avainhenkilön
palkkauksen osalta kohtuullisiin palkkakustannuksiin, silloin kun ne liittyvät oleellisesti kehittämishankkeen toteutukseen. Muita kustannuksia voivat olla mm. prototyypin valmistus- ja
materiaalikulut.
Avustus ei voi kohdistua myytäväksi tarkoitetun prototyypin rakentamiseen, tarjous- tai tilauskohtaisesti tehtävien erikoistuotteiden kehittämiseen eikä keksintötoiminnan rahoittamiseen.
Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista.
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LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja prosessejaan johtamisessa, liiketoiminnan ja markkinoinnin suunnittelussa, toiminnan ohjaamisessa, talouden suunnittelussa ja seurannassa, tietotekniikan hyödyntämisessä tai jollain
muulla liiketoiminnan kannalta tärkeällä osa-alueella. Avustusta voidaan myöntää myös laajojen kehittämishankkeiden valmisteluun ja esiselvityksiin.
Avustus voi kohdistua ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käyttöön, hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisen uuden avainhenkilön palkkakustannuksiin tai hankkeeseen
kiinteästi liittyviin ulkomaan matkamenoihin.
Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALMISTELU
Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelutyöhön ja selvityksiin sekä toteutettavuustutkimuksiin. Hanke voi kohdistua esimerkiksi tuotekehitys- tai kansainvälistymishankkeiden esivalmisteluun.
Valmisteluvaiheen tuloksena yritykselle syntyy konkreettinen ja fokusoitu suunnitelma aikataulusta ja toimenpiteistä laajemman kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Valmisteluvaiheeseen voi sisältyä yrityksen omaa työtä ja tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.
Hankkeen toteutusaika on enintään 6 kuukautta ja kustannusarvio 20 000 - 30 000 euroa.
Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 %
hyväksytyistä kustannuksista.

VÄHÄHIILISET INNOVAATIOT JA
ENERGIATEHOKKUUS

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pkyritysten kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin, jotka edistävät uusien ympäristöä vähemmän kuormittavien, resurssiviisaiden ja
energiatehokkaiden teknologioiden ja innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Tuettavia hanketyyppejä ovat vähähiilisen liiketoiminnan uudistamiseen liittyvät kehittämis- ja
investointihankkeet, mm. biotalous-, energia-, ympäristö- ja materiaalitehokkaiden teknologioiden käyttöönotto, bio- ja nanoteknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto sekä kylmän ympäristön osaamiseen ja erityisolosuhteisiin liittyvän teknologian kehittäminen.
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Hankkeilla pyritään ensisijaisesti
•

edistämään yritysten uuden vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä

•

tukemaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja tuotekehitystä.

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

3.3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

ULKOPUOLISET PALVELUT JA ASIANTUNTIJAT
Tukea voidaan myöntää ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden hankintaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja palvelujen käytöstä aiheutuvista menoista tulisi jo hakuvaiheessa olla
palvelun tarjoajan antama tarjous, josta selviää palvelun sisältö, tavoitteet, aikataulu, hinta ja
muut oleelliset seikat. Tuen hakijaa sitovia sopimuksia ei saa tehdä ennen hakemuksen jättämistä.
PALKKAMENOT
Hyväksyttäviä palkkamenoja ovat palkkamenot, jotka aiheutuvat hankkeen toteuttamisen
kannalta uuden keskeisen henkilön palkkaamisesta yritykseen (hyväksytty palkkakulu enintään 4 500 euroa/kk). Merkittävissä kehittämishankkeissa voidaan hyväksyä myös yrityksessä jo toimivien henkilöiden palkkamenoja silloin, kun he käyttävät merkittävän osan ajastaan hankkeeseen. Tukea palkkaukseen myönnetään enintään 12 kk ajalle/hanke.
MATKAKUSTANNUSTEN TUKEMINEN
Hyväksyttävien matkakustannusten tulee liittyä kansainvälisiin markkinakartoituksiin tai messuihin. Kustannuksia hyväksytään enintään kahdelta henkilöltä. Paikallismatkustamiseen liittyviä kustannuksia (ml. lentokenttäkuljetukset) ei hyväksytä kotimaassa eikä ulkomailla.
VÄLILLISET KUSTANNUKSET
Prosenttimääräisinä korvattavien menojen määräksi hyväksytään 15 % hankkeeseen hyväksytyistä palkkamenoista. Prosenttimääräisenä korvattaviin menoihin sisältyy työnantajamaksut ja työterveysmenot, hankkeen käyttöön varatuista rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot, yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.
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KUSTANNUKSET JOIHIN EI MYÖNNETÄ AVUSTUSTA
Kehittämishankkeen tai investoinnin tosiasiallisiin kustannuksiin ei voi sisällyttää:
•

yrityksen toimintamenoja ja yleiskustannuksia

•

yksityisottoja (yrityksen rahojen nosto omaan käyttöön)

•

kotimaan matkakustannuksia

•

TYKY-toiminnasta aiheutuvia kustannuksia

•

koulutuksista tai kursseista aiheutuneita kustannuksia

•

yli 3 vuotta toimineen yrityksen omistajien ja toimivan johdon palkkakuluja

•

toistuvaa osallistumista samaan messutapahtumaan

3.4. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVÄT RAJOITTEET
Yritysten kehittämisavustusta myönnetään Etelä-Suomessa vain pk-yrityksille. Arvopaperipörssissä julkisesti listatut yritykset eivät kuulu painopistealueeseen, vaikka ne täyttäisivät
pk-yrityksen määritelmän. Tukea myönnetään vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen. Kalanjalostus, maatalous, maataloustuotteiden jatkojalostukseen liittyvien hankkeiden
rahoittamiseen ei käytetä yritysten kehittämisavustusta.
Kilpailullisista syistä rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:
•

rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen ja aliurakoinninpaikallisesti kuluttajapalveluita tarjoavien yritysten hankkeisiin liikuntatiloihin tai
-hankkeisiin liittyviin investointeihin

•

vähittäis- ja tukkukaupoille tai internet-pohjaisille verkkokaupoille

•

korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin

•

ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta)

•

kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin

•

käytettyjen koneiden hankkimiseen

•

paikallisesti voimakkaasti kilpailluille toimialoille.

Tukea investointeihin ei myönnetä:
•

liikenteen toimialan investointeihin sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai
kiinteistöinvestointeihin (mm. päivä- ja hoivakodit, vanhuspalvelut) korvausinvestointeihin, jossa laite tai rakennus korvataan uudella ominaisuuksiltaan vastaavalla.

•

peruskorjaukseen rinnastettavaan tai ulkopuolisille vuokrattavien kiinteistöjen rakentamiseen

•

rakennetun kiinteistön, maa-alueiden tai toisen yrityksen liiketoiminnan ostoon

•

majoituskapasiteetin kasvattamiseen

•

tavanomaisiin tietotekniikka- ja pienkonehankintoihin

•

energia-avustuksen piiriin soveltuviin investointeihin
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4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS
Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan
myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joilla parannetaan yritysten toimintaympäristöä ja yritystoiminnan
yleisiä kehittymisedellytyksiä.
Tukea suunnataan pk-yritystoimintaan välittömästi vaikuttaviin, uutuusarvoa sisältäviin hankkeisiin:
•

yritystoiminnan toimintaympäristön kannalta tarpeellisiin selvityksiin

•

pk-yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämiseen

•

yritysten yhteistyön edistämiseen

•

muihin pk-yritysten kehittymisedellytyksiä merkittävästi parantaviin hankkeisiin.

Tukitaso voi olla enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.
(sovellettava lainsäädäntö: Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 ja
asetus 716/2014)

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus ei ole
haettavissa.
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5. MAASEUDUN YRITYSRAHOITUS
Alueen maakunnissa (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Uusimaa)
yritysrahoitusta on mahdollista hakea myös Euroopan maaseuturahastosta, jossa rahoittajina
toimivat alueelliset ELY-keskukset sekä paikalliset Leader-ryhmät. Maaseudun yritystukea
voidaan myöntää maaseutualueella toimiville pienille yrityksille ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittaville keskisuurille yrityksille. Suuri osa Etelä-Suomesta on maaseutualuetta. Maaseudun yritystuen tukimuodot ovat investointituki, tuki investoinnin toteutettavuustutkimukseen ja yrityksen perustamistuki.
Investointitukea voidaan myöntää toimitilojen hankkimiseen, rakentamiseen tai laajentamiseen, uusien tai käytettyjen koneiden ja laitteiden hankkimiseen sekä aineettomiin investointeihin. Tukiprosentti on Etelä-Suomen alueella pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä kustannuksista ja pienin myönnettävä tuki on 2 000 euroa. Investoinnin toteutettavuusselvityksiin
voidaan myöntää tukea 40–50 % hyväksyttävistä kustannuksista.
Lisäksi maaseutualueen pienille yrityksille voidaan myöntää perustamistukea. Alkava yritys
voi saada tukea yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvittaviin asiantuntijapalveluihin ja toimiva
yritys puolestaan silloin, kun se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Perustamistukea voi saada 5 000–35 000 euroa ja lisäksi lyhytkestoisempiin kokeiluihin voi saada
tukea 2 000–10 000 euroa.
Maaseutuohjelman tukimuodot on määritelty maaseudun kehittämislaissa (28/2014) sekä
valtioneuvoston asetuksessa maaseudun yritystuesta (80/2015). Järjestelmä pohjautuu Manner-Suomen maaseutuohjelman ja sen alueellisten osioiden painotuksiin ja valintakriteereihin. Lisätietoa maaseudun yritystuesta saa ELY-keskuksen asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot ovat tämän julkaisun lopussa. Kannattaa tutustua myös Ruokaviraston www-sivuihin.
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6. TUEN HAKEMINEN JA LISÄTIEDOT
Kehittämispalveluiden, yritysten kehittämisavustuksen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku tapahtuu sähköisen hakupalvelun kautta aluehallinnon asiointipalvelussa.
Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi -tunnistamisen avulla.
Suomi.fi on julkishallinnon tunnistuspalvelu, jossa tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella.
Tarkemmat hakemuksen täyttöohjeet ovat saatavilla hakupalvelussa.
Maaseutuyritysten yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.
Yhteydenottoa ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemusten jättämistä on toivottavaa.
Kaikissa alueen ELY-keskusten toimipaikoissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin
ajanvarauksella.
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7. YHTEYSTIEDOT
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelinvaihde 0295 025 000
kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
Käynti- ja postiosoitteet:
•

Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 LAHTI

•

Birger Jaarlinkatu 15, 13100 HÄMEENLINNA

•

Opastinsilta 12 B, PL 36, 00521 HELSINKI

•

Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 KOUVOLA

•

Villimiehenkatu 2 B, 53100 LAPPEENRANTA

ELY-keskus on avoinna arkisin klo 8–16.15
Asiantuntijat ovat tavattavissa kaikissa ELY-keskusten toimipaikoissa ajanvarauksella.

7.1. ASIANTUNTIJAT ELY-KESKUKSESSA
sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
•

Sinikka Kauranen, yksikön päällikkö, p. 0295 025 151

•

Valtteri Karhu, rahoituspäällikkö, p. 0295 025 149

YRITYSTEN KEHITTÄMISAVUSTUS
•

Miia Forsström, p. 0295 025 040

•

Jari Kekki, p. 0295 025 055

•

Jere Auvinen, p. 0295 025 201

•

Ossi Paanala, p. 0295 025 015

•

Päivi Niiles p. 0295 021 113

•

Sasu Pajala p. 0295 021120

•

Ville Pernaa p. 0295 021 210
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS
•

Valtteri Karhu, p. 0295 025 149

•

Riikka Huhtanen-Pitkänen, p. 0295 029 123

•

Päivi Niiles, p. 0295 021 113

KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA JA KV-RAHOITUS (ELY, Business Finland, Finnvera
ja Ulkoministeriö)
•

Matti Nykänen, p. 0295 025 079, Päijät-Häme

•

Tuomo Kauha, p. 0295 025 147, Kanta-Häme

•

Asko Jaakkola, p. 0295 029 055, Kymenlaakso

•

Juha Linden, p. 0295 029 069, Etelä-Karjala

•

Henri Molander, p. 0295 021 106, Uusimaa

MAASEUTUOHJELMA
•

Jukka Saarni, p. 0295 029 085, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

•

Leena Hyrylä, p. 0295 029 047, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

•

Tarja Taipale, p. 0295 029 167, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

•

Kari Palvaila, p. 0295 025 082, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

•

Olli Löyttyniemi, p. 0295 025 074, Päijät-Häme ja Kanta-Häme

•

Tony Lassas, p. 0295 021 091, Uusimaa

•

Siina Viskari p. 0295 021 178, Uusimaa

•

Juha-Pekka Nikkola p. 0295 021 115, Uusimaa

KEHITTÄMISPALVELUT
•

Riikka Huhtanen-Pitkänen, p. 0295 029 123

•

Juha A. Seppälä, p. 0295 020 955

•

Pirjo Karlsson, p. 0295 021 066

•

Sasu Pajala, p. 0295 021 120

•

Timo Hakala, p. 0295 025 105

•

Katja Halle p. 0295 025108

YRITYSTEN AVAINHENKILÖIDEN KOULUTUSOHJELMAT (kehittämispalvelut)
•

Päivi Niiles, p. 0295 021 113

•

Johanna Jalonen, p. 0295 025 154
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