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1 Johdanto
Tähän listaan on koottu yrityksille suunnattuja tukia ym. rahoitusta, mitä Uudenmaan ELYkeskuksen alueen yritykset voivat hakea. Lista on tehty 7.12.2020 ja täydennetty
16.2.2020, 8.3.2021 ja 4.6.2021

2 Koronatuet, Uusimaa
2.1 Maaseudun ja kalatalouden koronatuet
Maaseudun yrityksille, alkutuotantoon ja kalatalousyrityksille avautuivat omat tukimuodot
18.5.2020.
•
•
•

Alkutuotannon väliaikainen tuki, hakuaika 30.6.2021 saakka, Lue lisää:
https://www.ely-keskus.fi/alkutuotannon-valiaikainen-tuki
Maaseudun yritysten väliaikainen tuki, hakuaika 30.6.2021 asti. Lue lisää:
https://www.ely-keskus.fi/maaseudun-yritysten-valiaikainen-tuki
Kalatalouden väliaikainen tuki, Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/kalatalouden-

valiaikainen-tuki
2.2 Kustannustuki
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi
COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia palkka- ja muita
kuluja.
•

Tietoa kustannustuesta löytyy tältä sivulta (linkki) >.

3 Kehittämispalvelut, Uusimaa
•
•
•
•

PK-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja
kansainvälistyä.
Suomen johtavien asiantuntijoiden apua sekä räätälöityjä ja kustannustehokkaita
palveluita
Palveluina mm. analyysipalvelu, konsultointi ja koulutus.
Lue lisää https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut

4 Yrityksen kehittämisavustus, Uusimaa
Uudenmaan alueella yrityksille voidaan myöntää kehittämisavustusta. Hämeen ELYkeskus myöntää tuet.
Kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin,
kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii
kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.
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Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää:
•
•
•

normaalina kehittämisavustuksena myös vuonna 2021
väliaikaisena valtiontukena, jonka yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000
euroa 30.6.2021 asti
pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen 1.1.2020 tukea voidaan
myöntää 30.6.2021 asti

Lue lisää (linkit):
• Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti
(30.12.2020)
• Väliaikaisia muutoksia yrityksen kehittämisavustukseen (15.10.2020)

4.1 Tuensaajat
•
•

PK-yritykset
EI seuraaville: kalatalous, maatalous eikä metsätalous eikä maataloustuotteiden
jalostus tai kauppa

4.2 Tukikohteet
•

voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä
kehittämistoimenpiteisiin (L 9/2014 7 §), (L9/2014 4 §), (L 9/2014 4 §)
▪
▪
▪

aineellisella investoinnilla tarkoitettaan (maa-alueiden), rakennusten,
koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa sekä koneiden ja laitteiden
pitkäaikaista vuokraamista
investoinnilla tarkoitetaan tekniikan siirtoon liittyvien patenttioikeuksien,
käyttölupien, taitotiedon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen
hankintaa; (L9/2014 4 §)
Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen,
kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa
yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. (L 9/2014 4 §

4.3 Ehdot
(L 9/2014 8 §) Avustusta voidaan myöntää, jos:
•
•
•
•
•
•
•

1) yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;
2) avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen; ja
3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.
hankkeisiin, joita ei toteutettaisi ilman myönnettävää avustusta tai joissa avustuksella
arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen:
1) nopeammassa aikataulussa;
2) korkeatasoisempana; tai
3) laajempana. (VNA 714/2020 2 §)
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4.4 Tukitasot
Investoinneissa III TUKIALUE -> Uusimaa:
• Pieni yritys enintään 20 %
• Keskisuuri yritys enintään 10 %
Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi
luettavan tuen yhteismäärä voi olla enintään edellä mainittu + julkisen rahan osuus
tai tuetun rahan osuus ei saa ylitää 75 %. VNA 716/2014: 5–7 §
• Kehittämishankkeissa tuki on enintään 50 %

4.5 Linjaukset
Investoinnit:
•
•
•

Kehittämistuesta ei tueta Uudellamaalla rakennusinvestointeja.
Kone- ja laiteinvestoinnit tuettavissa: tuotannollisiin koneisiin ja laitteisiin on
linjauspohjaisia rajauksia.
Aineettomat investoinnit lain määrittelemässä laajuudessa.
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
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 (REACT EU kyllä)
korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin (REACT EU ehkä)
ravitsemistoimintaan (pl. toiminta osana laajempaa matkailuhanketta) (REACT EU
kyllä)
kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin
käytettyjen koneiden hankkimiseen
Paikallisesti voimakkaasti kilpailluille toimialoille (henkilökohtaiset palvelut)
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Tuettavat investoinnit muuta huomioitavaa:
•
•
•
•
•
•

Asiantuntijapalkkiot (edellytetään tarjouksia, joista ilmenee sisältö)
Messuosallistuminen – vain osallistuminen ulkomailla siihen liittyvine kustannuksiin
Ulkomaan matkat, tutustumismatkat yms.
Palkat, kuitenkin vain maksetut bruttopalkat ilman lisiä projektiin käytetyltä ajalta
(max. 4 500 euroa/kk) – yleensä 1 htv 12 kk.
15 % flat rate
Investoinneissa tarjousten perusteella

4.6 Hakeminen
Yrityksen kehittämisavustusta koskevia hakemuksia voi jättää jatkuvasti.
Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Avustus maksetaan
erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Maksua haetaan jälkikäteen 1–2
kertaa hankkeen koko ja kesto huomioiden. Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksen
hakemisesta ja rahoituksesta: Kehittämisavustuksen täyttöohje (pdf)
•
•
•

Sähköinen asiointi: Aluehallinnon asiointipalveluun (valitse Yritysrahoitus) >>>
Lue lisää tuesta: ELY-keskuksen sivuilta Yrityksen kehittämisavustus
Lue lisää Uudenmaan alueen rahoituslinjauksista 20.10 2020 alkaen: Uudet
linjaukset

4.7 Asiantuntijat: yritysten kehittämisavustus
Hämeen ELY-keskus myöntää kehittämisavustuksen ja Hämeen ELY-keskuksen
asiantuntijoihin voi olla tarvittaessa tuesta yhteydessä.
sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
• 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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5 Yrityksen kehittämisavustus (EAKR)
•

Haku 26.2.2021-31.8.2021

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset.

5.1. Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•
•
•
•
•

kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita,
palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden
teknologian käyttöönottoa
kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn
hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä
yritysekosysteemejä
Lue lisää: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

6 Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (EAKR)
•

Haku 26.2.2021-31.8.2021

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa
tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden
tarkoituksena on yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten
parantaminen.

6.1 Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?
•

•
•
•

kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään
käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja
osaamislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja
kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden
osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta
kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista,
liiketoimintaa ja testialustoja
Lue lisää: Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä

7 Kansainvälistymisen tukeminen
-

ELY-keskuksesta yritysten kansainvälistymishankkeisiin on haettavissa yrityksen
kehittämisavustusta.
Kansainvälistymiseen on haettavissa rahoitusta ELY-keskusten lisäksi mm.
seuraavista Team Finland -organisaatioista: Finnvera, Business Finland, Finnfund,
Nopef, Finnpartnership ja Suomen Teollisuussijoitus Oy.
ELY-keskusten asiantuntijat auttavat löytämään sopivia tapoja kansainvälistyä ja
neuvovat rahoitusmahdollisuuksista. Lue lisää Yrityksen kansainvälistyminen
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8 Toimintaympäristön kehittämisavustus

Tuki ELY-keskuksesta
• Toimintaympäristön kehittämisavustus
Toimintaympäristön kehittämisavustusta ei tällä hetkellä myönnetä Uudellamaalla.

9 Maaseutuohjelman yritystuet
9.1 Tuenhakijat ja aluerajaukset
-

Maaseudun yrityksille
katso tarkemmin tuen myöntämisen edellytykset
Määritetty tukikelpoinen alue pois lukien keskusta-alueet. Lisäksi huomioidaan
yrityksen kaupunki-maaseutuluokituksen (SYKE 2014 mukainen sijainti.
Maaseudun yrityksiä priorisoidaan. Katso www.uusimaaseutu.fi -sivuilta.
Haku joko ELY-keskus tai Leader. Lue lisää Leader-rahoituksesta

9.2 Tukimuodot
9.2.1 Investointituki
-

alkavalle tai toimivalle yritykselle
aineettomat ja aineelliset investoinnit
alle 2000 € tukea ei myönnetä
Lue lisää: investointituet

9.2.2 Investoinnin toteutettavuustutkimus
-

Voi selvittää investoinnin toteuttamisen taloudelliset ja tekniset edellytykset
Ulkopuolisen asiantuntijapalveluiden hankkimiseen
Lue lisää: toteutettavuustutkimus

9.2.3 Perustamistuki
-

aloittavalle yrittäjälle
toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan käynnistämistä varten
asiantuntija tai neuvontapalveluihin
Maaseutualueilla sijaitseville yrityksille pl. maa- ja metsätalous

-

Uuteen toimintaan liittyvän tuotteen tai palvelun kokeiluun
Lue lisää: perustamistuki

9.2.4 Yritysryhmän kehittämishanke
-

3–10 yritystä voi kehittää toimintaansa 75 % avustukselle
hankkeen hallinnoija esim. kehittämisyhtiö
Yritykset sitoutuvat maksamaan 25 % jyvitetystä kustannuksesta hallinnoijalle
Lue lisää: Yritysryhmän kehittämishanke
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10 Business Finland – rahoitus yrityksille
Startup- yritykset
Startupit ovat nuoria, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä pk-yrityksiä. Business
Finlandin startupeille suunnatut palvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 5 vuotta
toimineille nuorille kasvuyrityksille. Katso palvelut startupeille.
Suuret yritykset
Suuret yritykset ovat yli 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 300 miljoona
euroa. Katso palvelut suurille yrityksille.
PK- JA MIDCAP-yritykset

10.1 Rahoitus
Innovaatioseteli ‒ Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi
Exhibition Explorer ‒ Osallistu kansainvälisille messuille
Talent Explorer ‒ Hanki kansainvälistymisen osaaja yritykseesi
Market Explorer ‒ Tee markkinaselvitys
Group Explorer ‒ Selvitä vientimarkkinoiden mahdollisuuksia toisten yritysten kanssa
Tempo ‒ Valmistaudu kasvamaan vientimarkkinoille
Tutkimus- ja kehitysrahoitus ‒ Kehitä palvelua, tuotetta, prosessia tai liiketoimintamallia
Co-innovation ‒ Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöhön
EU-rahoitus ‒ Hyödynnä eurooppalaiset rahoitusmahdollisuudet
Into ‒ Innovaatiotoimintaa vahvistavan asiantuntijapalvelun hankkimiseen
Materiaalikatselmus ‒ Materiaalihävikin selvittämiseen
Energiatuki ‒ Investointi- ja selvityshankkeisiin
Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin ‒ Suomessa toteutetun tuotannon
kustannusten hyvittämiseen

10.2 Vienti ja kansainvälistyminen
Kansainvälistymisneuvonta ‒ Asiantuntijamme Suomessa ja maailmalla neuvovat
kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa
Market Access -ohjelmat: USA ja Kiina ‒ Lähde testaamaan bisnesideasi potentiaalia
Soft landing -palvelut: Aasia ja USA ‒ Kehitä liiketoimintaasi kohdemarkkinoilla ilman
että sinun tarvitsee perustaa paikallista yritystä
Team Finland -vierailut kohdemarkkinoille ‒ Maailmalle ministereiden kanssa
Enterprise Europe Network ‒ Tietoa markkinoista ja kansainvälisiä kontakteja
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10.3 Digipalvelut
Team Finland Market Opportunities ‒ Markkinamahdollisuuksia, myyntiliidejä ja
maaraportteja
Expert Search ‒ Löydä yrityksellesi sopiva konsultti
Laivauskäsikirja ‒ 190 maan tiedot tuontirajoituksista
Finnish Suppliers ‒ Rekisteröidy viejätietokantaan ja esittele yrityksesi potentiaalisille
ostajille
Ohjelmat ja verkostot
Business Finlandin ohjelmat keskittyvät tiettyyn teemaan tai toimialaan ja tarjoavat
yrityksille tietoa ja kontakteja tältä toimialalta. Ohjelmia on käynnissä monilla eri aloilla:
cleantech, bio- ja kiertotalous, digitalisaatio, kuluttajasektori sekä terveys hyvinvointi.

11 Muut yritysrahoittajat
Finnvera: lainat ja takaukset https://www.finnvera.fi/
AVEK: Luovien alojen kehittämiseen liittyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön yritystuet
https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/avekin-tuet-ja-hakuohjeet/creademo-cremadigidemo/

12 Muut pk-yrityksille palveluita tarjoavat tahot
Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimisto)
TE-toimisto palvelee työnantajia rekrytoinneissa, henkilöstön kehittämisessä. Lisätietoja
TE-toimistojen palveluista työnantajalle.
•

Palvelut työnantajalle (te-palvelut.fi)

