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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman yritysrahoituksen käynnistyminen
Itä-Suomi
OHJELMA
Klo 13.00
Klo 13.10

Klo 13.15

Tervetuloa ja tilaisuuden avaus, Kalevi Pölönen
Tilaisuuden käytännön järjestelyt, Kirsi Wendelin-Arponen
- Chat-kenttään voi laittaa koko ajan kysymyksiä
- Kamerat ja mikrofonit pyydetään pitämään kiinni
- Sirpa Hautala, Pekka Pelkonen ja Kirsi Wendelin-Arponen vastaavat kysymyksiin
chatissa
Yrityksen kehittämisavustus EU-ohjelmakaudella 2021–2027, Kalevi Pölönen
- Yritysrahoituksen käynnistyminen
- Mikä muuttuu?
- Kehittämisavustus
- Avustuksen hakeminen
- Neuvontapalvelut seudullisten toimijoiden ja asiakkaiden tukena

Klo 14.00
Keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia
Esitys: https://www.ely-keskus.fi/tapahtumat-ja-koulutukset
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Monet asiat muuttuvat, mutta
tärkeimmät säilyvät
Yrityksen kehittämisavustus
• On harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää pääasiassa pk-yrityksille
innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin
kehittämistoimenpiteisiin sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin.
• Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen
tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan
kehittämiseen ja uudistamiseen.
• Kyseessä on hanke-/projektirahoitus, ei yritysrahoitus.
• Rahoittaessaan hanketta, ELY-keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle
aiheutuvaa riskiä.
• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä
ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta ja luo hyvinvointia.
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Esityksen sisältö
1. Muutosten taustalla olevat tekijät
•
•
•
•

Uusi ohjelma-asiakirja
Uusi yritystukilaki
Alueelliset uudet rahoitusstrategiat
Uusi hakujärjestelmä EURA

2. Mikä muuttuu?

3. Rakennerahastot ja suuralueet 2021
4. Toimintalinjat ja erityistavoitteet
•
•
•

Ohjelman toimintalinjat ja erityistavoitteet
RR-aluekohtaiset toimintalinjat ja erityistavoitteet
Ensimmäinen haun avautuminen

5. Yrityksen kehittämisavustus
•
•
•
•
•
•
•
•

Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?
Kenelle?
Myöntämisen edellytykset
Valintaperusteet, pisteytys ja rahoitus
Kustannusmallit
Kehittämisavustuksen piiriin hyväksyttävät tosiasialliset kustannukset sekä prosenttimääräisenä korvattavat kustannukset
Valmisteluhankkeet, kertakorvausmalli esimerkkejä
Avustuksen määrä

6. Haku ja avustuksen hakeminen

7. Neuvonta, ota yhteyttä
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1. Muutosten taustalla olevat tekijät
Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn merkitys tunnustetaan laajasti työllisyyden ja hyvinvoinnin perustana
Uusi ohjelma-asiakirja ohjaa huomattavasti aiempaa vahvemmin tuettavien hankkeiden sisältöä (vihreä
siirtymä, digitaalisuus)
Uusi yritystukisäädöspohja. Laki 758/2021 ja asetus 895/2021, jossa mm. uudet kustannusmallit ja
toimialalinjaukset.
Alueelliset uudet yritysrahoitusstrategiat, jotka hakijan tulee ottaa huomioon rahoitusta hakiessaan.

Pk-yritysten rahoitus, kysy neuvoa asiantuntijalta: 0295024800.

Hakujärjestelmä muuttuu, EURA2021
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2. Mikä muuttuu?
Uudistuva ja osaava
Suomi 2021-2027

Hakuprosessi
•

Painopisteitä ovat:
•
•
•
•

Pk-yritysten kasvu,
kansainvälistyminen ja
kilpailukyky
hiilineutraalisuuden,
energia- ja
materiaalitehokkuuden sekä
digitalisaation edistäminen

Ohjelman EAKR rahoituksesta
kohdennetaan ilmastonmuutoksen hillintää edistäviin
hankkeisiin vähintään 35 %
(kuluneella kaudella 25%).

Haut avautuvat uudessa
Eura2021 -järjestelmässä
ohjelman erityistavoite tasolla.

•

Hakuaika voi olla jatkuva tai
määräaikainen.

•

Yrityksen tulee itse valita
toimintalinja ja erityistavoite,
johon hanke sopii.

•

Tuettaville hankkeille
määritellään minimipisterajat ja
hakemukset pisteytetään.
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Kustannusmallit
•
•
•

Yritysten kehittämishankkeissa
flat rate 7 %
Investoinneissa flat rate 1,5 %
Kertakorvausmalli, jossa
hankkeen kustannukset voivat
olla korkeintaan 60 000 €.

Palkoissa käytetään
vakiosivukuluprosenttia 26,44 %.
Avustuksen ennakko on
harkinnanvarainen ja enintään 30
% tuesta.

Ennakkoa on haettava tuen
hakemisen yhteydessä.

3. Rakennerahasto suuralueet
2021+
• 4 rakennerahasto ELY- keskusta
PohjoisSuomi

• Etelä-Savon ELY- keskus myöntää rahoitusta
Itä-Suomen suuralueella
− EAKR-, JTF- ja kansalliset yritystuet ja ESR + kehittämishankkeet, yritysten kehittämispalvelut
• Itä-Suomen alueella 3 maakuntaa
− Pohjois-Savo
− Pohjois-Karjala
− Etelä-Savo

LänsiSuomi

ItäSuomi

EteläSuomi
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4. Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027 –ohjelma
Toimintalinjat ja erityistavoitteet
ESR

EAKR
TL1
Innovatiivinen
Suomi
(508,6 M€)

TL 2
Hiilineutraali
Suomi
(246,1 M€)

T&K&I

Energiatehokkuus ja päästövähennykset

Digitalisaatio

PK-yritykset

TL 3
Saavutettavampi Suomi
(65,6 M€)

Liikenne

TL 4
Työllistävä,
osaava ja
osallistava
Suomi
(521,2 M€)
Työllisyys

Ilmastonmuutos

Osaaminen

Kiertotalous

Yhdenvertaisuus ja
osallisuus

TL 5
Sosiaalisten
innovaatioiden Suomi
(29,0 M€)
Lastensuojelu
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Käynnistyvä erityistavoite
Myöhemmin käynnistyvä
erityistavoite
Ei sisälly pk-yritysten
kehittämiseen

JTF
TL 6
Aineellista
puutetta
torjuva
Suomi
(28,8 M€)
Ruoka-apu

Oikeudenmukaisen
siirtymän
Liiketoiminta
Suomi
(451,0 M€)
Liiketoiminta
ja työpaikat
T&K&I
Investoinnit ja
uudet ratkaisut
Turvetuoantoalueiden
kunnostus ja
muuttaminen

5. Yrityksen kehittämisavustus
Kehittämisavustuksen
myöntäminen on aina
harkinnanvaraista

Rahoitus kohdistuu aina
yrityksen erilliseen kehittämisja/tai investointihankkeeseen

Rahoitusta voidaan myöntää
käytettävissä
olevien maakunnallisten
määrärahojen puitteissa
Rahoittaessaan hanketta, ELYkeskus jakaa yritykselle
hankkeesta aiheutuvaa riskiä
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Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?
Avustusta voidaan myöntää yritysten merkittäviin ja vaikuttaviin
kehittämishankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus
• yrityksen kasvuun tai

• uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai
• osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai

• ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai
• energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Avustusta suunnataan ELY-keskusten rahoitusstrategioiden mukaisesti
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Kenelle?
Kehittämisavustus suunnataan pääosin pienille ja keskisuurille yrityksille
Mikroyritys
Alle 10 hlöä
Liikevaihto tai tase
alle 2 M€

Pienyritys
Alle 50 hlöä
Liikevaihto tai tase
alle 10 M€

Keskisuuri yritys
Alle 250 hlöä
Liikevaihto alle 50 M€
tai tase alle 43 M€

Yrityskoon määrittelyssä huomioidaan lisäksi yrityksen omistussuhteet
PK-yritysmääritelmä (http://publications.europa.eu)

Suuryrityksille
• Investointeihin Itä- ja Pohjois-Suomessa I ja II-tukialueella erityisten kriteereiden
perusteella (alueellinen rahoitusstrategia)
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Avustuksen myöntämisen
edellytykset
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Yrityksellä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan
toiminnan edellytykset.
Avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus
hankkeen toteuttamiseen.
Hankkeen arvioidaan olevan yrityksen kehittämisen
kannalta merkittävä.
Avustuksen myöntämisessä huomioidaan aina
kilpailutilanne.
Hankkeen vaikutukset kohdentuvat pääosin ItäSuomen alueelle.
Hankkeen tulee täyttää EU-ohjelman kriteerit.
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Valintaperusteet, pisteytys ja rahoitus
Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää yleiset valintaperusteet
Erityisiä valintaperusteita ovat horisontaaliset valintaperusteet sekä eritystavoitekohtaiset
valintaperusteet, joiden pohjalta hakemukset pisteytetään ja laitetaan etusijajärjestykseen
Hankkeen tulee saavuttaa haussa asetettu vähimmäispistemäärä tullakseen rahoitetuksi

Tämän jälkeen hankkeet arvioidaan yritystukisäädösten pohjalta, ml. yritysrahoitusstrategia

Päätös perustuu ohjelman mukaisuuden ja säädöstenmukaisuuden pohjalta tehtyyn harkintaan
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Kustannusmallit
1. Valmisteluhankkeet (esim. kv-selvitys, merkittävän kehittämisen ja
investoinnin suunnittelu)
• kertakorvaus (avustus enintään 36 000 € / 60 000 € kustannukset)

2. Kehittämishankkeet (hanke voi sisältää kehittämistoimenpiteitä ja
investointeja)

• Kehittämistoimenpiteet: tosiasialliset kehittämiskustannukset + 7 %:n

prosenttimääräinen korvaus
• Investoinnit: tosiasialliset investointikustannukset + 1,5 %:n
prosenttimääräinen korvaus
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Yrityksen kehittämisavustuksen
piiriin hyväksyttävät:
1. Tosiasialliset kustannukset sekä
2. Prosenttimääräisenä korvattavat
kustannukset (flat rate)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kehittämistoimenpiteet

Flat rate 7 % -malli

Hankkeen tosiasialliset kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:
Ulkopuoliset palvelut
ja asiantuntijakulut
Tuotteiden kehittämiseen
liittyvät raaka-aine- ja
puolivalmistekulut
Kansainvälistymistä edistävän
näyttelyn tai messuille
osallistumisen kulut

Flat rate 7 % laskettuna
kehittämistoimenpiteiden
kaikista välittömistä
kustannuksista

Ulkomaille suuntautuvien
matkojen kulut ja niiden
kotimaan matkaosuudet
Hankkeen
palkkakustannukset +
vakiosivukuluprosentti
= välittömät kustannukset
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Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 7 %
flat rate -osuudella
- Työterveyskustannukset
- Hallinnolliset menot
- Koneiden ja kaluston käytöstä
aih. menot, toimitilakulut
- Hankkeen tiedotus- ja
viestintämenot
- Suomessa tot. matkojen kulut
- Ulkomaanmatkojen kulut perillä
kohteessa: majoitus, päivärahat,
ateriat ja matkakohteen sisäiset
matkat
- Näyttelyyn/messuun liittyvät
vaate-, somistus- ja
markkinointikulut
- Rekrytoinnin kulut.

Palkkojen hyväksyminen
kehittämistoimenpiteissä 1/2
• Palkkakustannusten tukikelpoisuuden edellytyksenä on, että henkilöllä on kirjallinen
tehtävänkuvaus ja hän käyttää hankkeeseen vähintään 20 % työajasta.
• Hankkeelle osa-aikaisesti työtä tekevälle henkilölle vahvistetaan kiinteä prosenttiosuus
työajasta. Mikäli vahvistettu prosenttiosuus muuttuu hankkeen toteuttamisaikana, tuen
saajan tulee toimittaa etukäteen muutoshakemus.

• Korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin
perustuen (enintään 11 htkk/v). Lomapalkat hyväksytään siltä osin kuin ne on ansaittu ja
maksettu hankeaikana.
• Palkkakustannuksiin hyväksytään olemassa olevan tai palkattavan henkilöstön kulut, silloin
kun henkilön osaaminen ja työpanos on välttämätöntä hankkeen hyväksyttyjen tavoitteiden
saavuttamiseksi

• Palkan päälle 26,44 % vakiosivukuluna, sisältää lomarahan ja lakiin perustuvat
työnantajan sivukulut
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Palkkojen hyväksyminen
kehittämistoimenpiteissä 2/2
• Tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset ja muut niihin
rinnastettavat työnantajan vapaaehtoisesti maksamat tai
hanketyöhön liittymättömät erät eivät ole tukikelpoisia.
• Ei tuntikirjanpitovelvoitetta.
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Investoinnit Flat rate 1,5 % -malli

Hankkeen kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:
Kone- ja
kalustoinvestoinnit
(hankinta ja leasing)

Mahdollista yhdistää EURA 2021 järjestelmässä samalla hankekoodilla
flat rate 7 % -mallilla rahoitettaviin
kehittämistoimenpiteisiin.

Aineettomat investoinnit
Rakennuskustannukset
Maarakennuskustannukset

Flat rate 1,5 % laskettuna
investoinnin kaikista
välittömistä
kustannuksista

Hankkeen muut kuin välittömät
kustannukset korvataan 1,5 %
flat rate -osuudella
-

-

Rakentamiseen liittyvät
palkkakustannukset +
vakiosivukuluprosentti

-

= välittömät kustannukset
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Suunnittelukustannukset
Työterveyskustannukset
Hallinnolliset menot
Hankkeen tiedotus- ja viestintämenot
Matkakustannukset
Koneiden ja kaluston asentamiseen
sekä uudelleen sijoittamiseen liittyvät
palkkakustannukset
Koneiden ja laitteiden käyttöönottoon
liittyvät erilliset kustannukset
Pienhankinnoista aiheutuvat
kustannukset
Kiinteistön ostamisesta tai
vuokraamisesta aiheutuvat
kustannukset
Rakennusaikaisesta siivouksesta,
lämmityksestä sekä sähkön ja veden
käytöstä aiheutuvat erilliset
kustannukset.

Valmisteluhankkeet – Kertakorvausmalli - esimerkkejä
Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita/tuotoksia.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa.

Moduuli

Kustannukset
enintään / tuotos

Avustus 60 %

Tuotos

Uuden tuotteen tai palvelun
toteutettavuuden selvitys,
proto/demo

20 000 euroa / tuotos

12 000 euroa /
tuotos

Selvitys (raportti)
tai prototyyppi/demo (raportti +
kuva tai muu dokumentti protosta)

Kansainvälistymisselvitys

20 000 euroa / tuotos

12 000 euroa /
tuotos

Selvitys (raportti
markkinatutkimuksesta, tai messuista)

Suoraan komissiosta
haettavan merkittävän EUrahoitushakemuksen
valmistelu

10 000 euroa / tuotos

6000 euroa /
tuotos

Selvitys (raportti valmistelusta +
hakemus komission rahoitukseen)

Pilotointi kotimaassa tai
ulkomailla

20 000 euroa / tuotos

12 000 euroa /
tuotos

Selvitys (raportti pilotoinnista)
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Tulevan asetuksen mahdollistama
tuen enimmäismäärä, (muutosvarauksin)
Yrityksen kehittämisavustuksen tukitasot
- Vaihtelevat tukialueittain ja yrityskoon mukaan
Investoinnit
Suuryritys

Keskisuuri
yritys

Pienyritys

Mikroyritys

Tukialue 1

20 %

30 %

40 %

40 %

Tukialue 2

15 %

25 %

35 %

35 %

Tukialue 3

-

10 %

20 %

20 %

Alueellisilla rahoitusstrategioilla täsmennetään tukitasoja
Kehittäminen
Suuryritys

Keskisuuri yritys

Pienyritys

Mikroyritys

-

50 %

50 %

50 %
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Keskisuuri yritys
Alle 250 hlöä
Liikevaihto alle 50 M€
tai tase alle 43 M€
Pienyritys
Alle 50 hlöä
Liikevaihto tai tase
alle 10 M€

Mikroyritys
Alle 10 hlöä
Liikevaihto tai tase
alle 2 M€
Lisäksi omistussuhteet
vaikuttavat

6. Haku ja avustuksen hakeminen
ELY-keskus avaa haun määräajaksi tai jatkuvana hakuna esim. vuodeksi

Haussa määritellään auki olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet sekä kustannusmallit

Hakemus tulee kohdistaa aina tiettyyn hakuun ja erityistavoitteeseen. Kaikki haussa tulleet
hakemukset käsitellään ko. haussa eikä hakemuksia voi siirtää toiseen hakuun

Määräaikaisessa haussa kaikki hakemukset käsitellään haun päätyttyä, jatkuvassa haussa päätöksiä
tehdään esimerkiksi viikoittain
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Ensimmäinen haku avattaneen
Heti, kun hallintoviranomainen avaa hakumahdollisuuden EURA2021 järjestelmään
Tavoitteena on avata yksi yhteinen haku Itä-Suomeen (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)
helmikuussa 2022 (muutosvaraus), TL/Erityistavoitteet: TL1: 1.1, 1.2, 1.3, TL2: 2.1, 2.2, 2.3
Haku kestää näillä näkymin 31.12.2022 saakka. TL1/ET 1.1 TYT haku avataan myöhemmin.

Rahoituspäätöksiä päästään tekemään aikaisintaan huhtikuussa 2022
Hankkeet pisteytetään viikoittain pidettävissä rahoituskokouksissa, joissa myös tehdään
rahoituspäätökset
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Avustuksen hakeminen
• Tuki haetaan EURA2021 järjestelmästä

https://eura2021.fi/
• Yrityksen puolesta voi asioida suoraan
seuraavilla rooleilla:

− Henkilö, jolla on kaupparekisteriin merkitty
organisaation nimenkirjoitusoikeus

• Muut tarvitsevat Suomi.fi valtuuden
− Rakennerahastohankkeen asiakirjojen
valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja
tietojen hallinnointi

• Erillinen hankesuunnitelma on
pakollinen
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7. Neuvonta ja ohjeita
Ota yhteyttä
ELY-keskuksen ”Pkyritysten rahoitus - kysy
neuvoa asiantuntijalta”
-palveluun jo hankkeen
suunnitteluvaiheessa.

1

Panosta
laadukkaaseen
ja konkreettiseen
hankesuunnitelmaan.

2
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Jätä hakemus
ennen hankkeen
aloittamista.

3

Valtakunnallisen PK-yritysten rahoitus - kysy
neuvoa asiantuntijalta palvelun sisällöt
• EU:n uuden rakennerahastokauden
rahoitus (kehittämisavustus ja
toimintaympäristön kehittämisavustus)
Asiakkaan tarveanalyysi
Käynnissä olevat haut
Toimintalinjat ja erityistavoitteet
Kehittämistuen edellytykset
Sähköinen asiointi
Hakemusprosessi
Käsittelyajat, täydennyspyynnöt,
muutoshakemukset
• Maksatusprosessi
• Oikaisuvaatimukset
• Aluekohtaiset rahoituslinjaukset
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Uuden yritystukilain mukainen kehittämisavustus
(kansallisella rahoituksella)
Nykyisen koronaneuvonnan, maksatusprosessin
loppuneuvonta
ELYjen kehittämispalvelut ja jatko-ohjaus
Maaseuturahoituksen ohjaus
Ohjaus muihin ELYjen yrityspalveluihin tarvittaessa
Yhteensovitus BF:n EU-rahoituksen neuvonnan ja
Yritys-Suomi-neuvontapalvelun kanssa
Uusi Team Finland-ydintoimijoiden yhteisen
asiakasohjausmallin toteuttaminen.
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Ota yhteyttä
ELY-keskukset monipuolistavat
yritysasiakkaiden asiakaspalvelua.
Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa
asiantuntijalta -palvelu!
• arkisin 9–15
• 0295 024 800

Yritys-Suomi puhelinpalvelu
• Suomi.fi –valtuudet
• arkisin 9–16.15
• 0295 020 500
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ELY-keskuksen asiantuntijoiden yhteystiedot
Yritysrahoitus

ESR kehittämisrahoitus

Yksikön päällikkö
Kalevi Pölönen, p. 0295 026 091, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Rahoituspäällikkö
Timo Ollila, p. 029 502 6695, timo.ollila(at)ely-keskus.fi

Joensuu
Pekka Pelkonen, p. 0295 026 086, pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Sari Pikkarainen, p. 0295 026 089, sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi

Joensuu
Kimmo Kettunen, p. 029 502 6161, kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Päivi Vaarala, p. 0295 026 020, paivi.vaarala(at)ely-keskus.fi
Tuula Lehtonen, p., 0295 026 072, tuula.lehtonen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina, p. 029 502 4048, sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Yrityksille
Alueelliset infot yrityksen kehittämisavustuksesta
EU:n uudella ohjelmakaudella 2021 -2027
• 14.2. klo 10.00 – 11.30 Pohjois-Savo
• 18.2. klo 10.00 – 11.30 Pohjois-Karjala
Tapahtumatiedot: ely-keskus.fi
• 21.2. klo 10.00 – 11.30 Etelä-Savo

Linkit
• ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi)
• Rakennerahastot (rakennerahastot.fi)
• Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 ohjelma (tem.fi)
• Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028
(finlex.fi)
• Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
vuosina 2021-2028 (finlex.fi)

•
•
•
•

EURA 2021 (eura2021.fi)
PK-yritysmääritelmä (http://publications.europa.eu)
Pk-yrityksen rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta (ely-keskus.fi)
Suomi.fi -valtuudet neuvonta Yritys-Suomi puhelinpalvelu (suomi.fi)
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kestävää kilpailukykyä
meille ja maailmalle

Kalevi.polonen@ely-keskus.fi
p. 044-2464670

