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yrityksen perustaminen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu kansainvälinen liiketoiminta

ELYjen rooli osana julkista yrityspalvelua
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Yrityksen kehittämisavustus
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▪ EU-osarahoitteista valtionavustusta - Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Pohjois- ja Itä-Suomen 

EAKR-ohjelmasta

▪ Lappi kuuluu I-tukialueeseen yhdessä muiden Itä- ja 

Pohjois-Suomen maakuntien kanssa.

▪ Tukea myönnetään Lapissa n. 10 miljoonaa € 

vuosittain. 

▪ Tukea suunnataan merkittäviin hankkeisiin, joilla on 

aluetaloudellista vaikuttavuutta (liikevaihdon kasvu, 

viennin kasvu, uudet työpaikat) 

▪ Harkinnan varaista tukea, jonka myöntämistä 

säädellään mm. yritystukilailla, asetuksella ja 

alueellisilla rahoituslinjauksilla



Tukea suunnataan
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▪ Hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen 

käynnistämiseen, laajentamiseen tai uudistamiseen

▪ Innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen

▪ Kasvuun tai kansainvälistymiseen

▪ Tuottavuuteen tai energia- ja materiaalitehokkuuteen

▪ Tavoitteena riskipitoisemmat ja vaikuttavammat 

kehittämishankkeet

Tukea myönnetty eniten seuraaville toimialoille: matkailu, 

puutavara- ja puutuoteteollisuus, metallituotteiden 

valmistus, ict ja terveysteknologia.



Tukitaso
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Investoinnit:

▪ Pienille yrityksille max. 35 %, 

keskisuurille yrityksille max. 25 %

▪ Tukitasoon vaikuttaa mm. toimialan kilpailutilanne, 

määrärahatilanne, hakijan aiemmat tuet

Kehittämistoimenpiteet:

▪ Kehittämistoimenpiteet voivat olla 

liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, 

tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien 

kehittämistä ja hankkeiden valmistelua sekä muuta 

niihin rinnastettavaa merkittävää kehittämistä.

▪ Tuki 50 % ja pääsääntöisesti de minimis –ehtoista. 



Esimerkit
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Case 1. 

▪ Tuotannollinen yritys tarvitsee lisäkapasiteettia ja laajentaa 

tuotevalikoimaa

▪ Rakennus- ja laiteinvestoinnit

▪ Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu, 

uusi teknologia?

Case 2.

▪ Matkailuyritys kehittää uusia ohjelmapalveluotteita

▪ Investoinnit ohjelmapalveluissa tarvittavaan pitkäaikaiseen 

kalustoon 

▪ Asiantuntijapalveluja tuotteistamiseen

▪ Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu, 

vähähiilisyys?
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Case 3. 

▪ Yritys kehittää sähköistä liiketoimintaa

▪ Asiantuntijapalvelut sähköisen liiketoiminnan edistämiseksi

▪ Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu, 

vähähiilisyys?

Case 4.

▪ Yritys haluaa lähteä uudelle kv-markkina-alueelle

▪ Kansainvälistymissuunnitelma, markkinaselvitykset, 

potentiaalisten kv-kumppaneiden kartoitus

▪ Kv-asiantuntijapalvelut, kv-messuosallistumiset ja -matkat, 

palkattavan projektihenkilön palkka max. 12 kk ja matkat.

▪ Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu?



Ideasta hankkeeksi
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1. Hankeidea  tai -suunnitelma

2. Yhteys ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan

3. Hakemuksen valmistelu ja jättäminen (sähköinen asiointi). Hanke 

tulee aloittaa vasta avustushakemuksen jättämisen jälkeen. 

Esimerkiksi sopimus, tilaus, hankinnan toimitus tai maksu katsotaan 

hankkeen aloittamiseksi. Hankkeen voi siis aloittaa hakemuksen 

jättämisen jälkeen omalla riskillä.

4. ELY-keskus: hakemuksen käsittely, yrityskäynti tarvittaessa

5. Rahoituspäätös

6. Hankkeen toteuttaminen

7. Avustuksen hakeminen maksuun toteutuneiden kustannusten 

perusteella

8. Seuranta: Toiminnan jatkuvuus 3 (5) vuoden ajan viimeisestä 

maksatuksesta! 

Sähköinen hakemus: www.ely-keskus.fi/lappi/ ->Asioi verkossa -> 

Yritystukien sähköinen asiointi

http://www.ely-keskus.fi/lappi/


Tunturi-Lappiin myönnetyt hankkeet 

2014-2019, yrityksen kehittämisavustus
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Kunta kpl euro

ENONTEKIÖ 2 23 064

KITTILÄ 23 2 789 630

KOLARI 8 525 780

MUONIO 2 205 440

Kaikki yhteensä 35 3 543 914

Poimintaehto: 

Päätöspäivä: 1.1.2014 - 4.11.2019

Tulostettu: 5.11.2019

Lähde: Yrtti2-raportointijärjestelmä

Raportin tietosisältö päivitetty: 5.11.2019  3:16

Yrityksen kehittämisavustus



• Virtasalo Eija, 0295 037 150, Rahoitusyksikön päällikkö, ROVANIEMI

• Syväjärvi Anne, 0295 037 578, yritysasiantuntija , KEMI

• Marski Lea, 0295 037 090, yritysasiantuntija, ROVANIEMI

• Skyttä Kari, 0295 037 128, yritysasiantuntija, ROVANIEMI

• Uusinarkaus Jari, yrityskehitysasiantuntija, ROVANIEMI

Yhteyshenkilöt Lapissa

Kiitos!


