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Kauranen Sinikka

Mihin tukea voidaan myöntää



Kenelle: L9/2014 6§
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▪ ELY-keskus voi myöntää yritysten 

kehittämisavustusta pk-yrityksille.

▪ Pienet ja keskisuuret yrityksiä ovat yritykset, 

joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 

työntekijää ja joiden joko vuosiliikevaihto on 

enintään 50 miljoonaan euroa tai taseen 

loppusumma on enintään 43 miljoonaan euroa.

▪ Pienessä yrityksessä on enintään 50 henkilöä

▪ Mikroyrityksessä enintään 10.

▪ Avustusta ei voida myöntää kalatalouteen, 

maatalouteen eikä metsätalouteen eikä 

maataloustuotteiden jalostukseen tai kauppaan



Mihin tukea voidaan myöntää
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▪ Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää 

aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä 

kehittämistoimenpiteisiin (L 9/2014 7 §)

▪ aineellisella investoinnilla tarkoitettaan (maa-

alueiden), rakennusten, koneiden, laitteiden ja 

kaluston hankintaa sekä koneiden ja laitteiden 

pitkäaikaista vuokraamista

▪ aineettomalla investoinnilla tarkoitetaan tekniikan 

siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, 

taitotiedon ja patentoimattoman teknisen 

tietämyksen hankintaa; (L9/2014 4 §)



kehittäminen
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▪ Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen 

liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, 

tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien 

kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta 

niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää 

kehittämistä. (L 9/2014 4 §)



Mutta ei kaikkeen tekemiseen
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▪ Avustus suunnataan hankkeisiin, joilla 

arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

▪ 1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai 

uudistamiseen;

▪ 2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen 

vahvistamiseen;

▪ 3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

▪ 4) tuottavuuteen; taikka

▪ 5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

▪ (VNA 714/2014 3 §)



Tuen myöntämisen ehdot:
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▪ 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.

▪ (L 9/2014 8 §)



Voidaan myöntää, mutta
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▪ Valtionavustuksesta yritystoiminnan 

kehittämiseksi annetussa laissa (9/2014)

tarkoitettua avustusta voidaan myöntää 

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 §)

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20140009


Tukiprosenteista:
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Investoinneissa III TUKIALUE:

▪ 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 %



Linjauksista: investoinnit
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▪ Lisäksi voi olla linjauksia, joilla rajoitetaan tuen 

käyttöä – yleensä lähinnä rahan riittävyyden 

turvaamiseksi. 

Investoinnit: rakennusinvestoinnit: uudet 

tuotannolliset tilat, mikäli niitä ei voi tukea 

Maaseuturahastosta. Uudellamaalla ei 

rakennusinvestointeja.

Kone- ja laiteinvestoinnit: tuotannolliset koneet ja 

laitteet, mutta on linjauspohjaisia rajauksia.

Aineettomat investoinnit lain määrittelemässä 

laajuudessa.



Linjauksista investointipoikkeukset:
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▪ 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



Linjauksista: muuta
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▪ 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)



Tuettavat kustannukset
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▪ 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

▪ Mutta lisäksi pitäisi olla se 

hanke: mitä ollaan 

tekemässä.



Tuen hakeminen
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▪ Hakemus tehdään sähköisesti: 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
Liitteet:

1.toimiva yritys, tarvitaan tilinpäätöstiedot liitetietoineen kahdelta 

edellisestä tilikaudelta (tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen 

liitetiedot, tilintarkastus- ja toimintakertomus) 

2. Konsernitilinpäätös liitetietoineen kahdelta edelliseltä tilikaudelta 

3. Tulossuunnitelma tai oheisena täytettävä Tulossuunnitelma (T2) 

4. Hankkeeseen liittyvät tarjoukset 

5. Muut liitteet, jotka hakija haluaa esittää

Lisätietoja: https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset1
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