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Millaisia yritystukia 2022?
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Maaseudun yritysrahoitus



Ajankohtaista maaseudun yritystuesta

• Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämät maaseuturahaston yritystuet ovat lähes käytetty vuodelta 2022. 

• Jäljellä olevia yritystukia ja EU:n elpymisvaroja voi hakea 15.8. mennessä. 

• Maaseutuohjelman tuissa on ollut jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain (16.3.-15.8.).

• Vuoden 2023 alusta alkaa maaseuturahaston uusi kausi osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP 2023-
2027).

• https://uusimaaseutu.fi/
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Kasvun kiihdytysohjelmasta 
rahoitettavat 
kehittämisavustukset

Tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen



Rahoitus kasvun 
kiihdytysohjelmassa
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• Pääpaino on yrityksen valmiuksien 

kehittämisessä (hankerahoitus).

• Rahoitusta myönnetään kehittämistoimenpiteisiin

(ei investointeja). 

• Hankkeen kustannukset voivat olla enintään 

100.000 euroa.

• Avustus on 50% hyväksyttävistä kustannuksista 

(enintään 50.000 euroa).

• 10.000 euroa pienempiä avustuksia ei myönnetä.



Kasvun kiihdytysohjelma

Kenelle rahoitusta myönnetään?

• Haku on tarkoitettu ensisijaisesti mikro- ja pienyrityksille (alle 50 henkilöä 
työllistävät yritykset), jotka suunnittelevat kansainvälistymistä

• Suomeen rekisteröity toimiva yritys, talous kunnossa (OPO) ja velvoitteet 
suoritettu (mm. verot)

• Yrityksellä on resurssit hankkeen omarahoitusosuuteen ja toteutukseen

• ”1. vientimaa”



Kasvun kiihdytysohjelma

Mihin rahoitusta myönnetään?

• Pääpaino on yrityksen kansainvälistymisen valmiuksien kehittämisessä

• Kv-strategia, markkinatieto, jakelukanavaselvitys, IPR-selvitykset

• Pilotointi ja testaus, kv-messut tai matkat, (TK)

• Kustannuslajit

• Uuden avainhenkilön palkkaus max 12kk, sivukulu 26,44%

• Asiantuntijapalveluiden hankkiminen

• Ulkomaan matkakulut tai messukulut

• Lisätietoa: Etusivu - Kasvun kiihdyttämisohjelma - ELY-keskus

https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma


Rahoitusstrategian painotukset Uudellamaalla

• Uudellamaalla rahoitetaan erityisesti pk-yritysten kasvua ja 

kilpailukykyä parantavia sekä energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä 

edistäviä yritystukihankkeita. 

• Yritystukihankkeilla tavoitellaan lähtökohtaisesti nopeita, mittavia 

ja vaikuttavia tuloksia voimakkaasti kasvuvaiheessa olevilta 

markkinoilta. 

• Lisäksi yritystukihankkeilla tavoitellaan digitalisaation 

hyödyntämistä kasvun ja kansainvälistymisen edistämisessä 

etenkin toimialarajoja ylittävissä hankkeissa.



Euroopan 
Aluekehitysrahastosta 
rahoitettvat
kehittämisavustukset



Uudenmaan hakuaikataulu 2022

ET 1.iii (1.3) Pk-yritysten kasvun 
ja kilpailukyvyn parantaminen

14.3.-29.4.2022

ET 1.iii (1.3) Pk-yritysten kasvun 
ja kilpailukyvyn parantaminen

2.5.-15.8.2022 (arvioitu 
ajankohta)

ET 1.iii (1.3) Pk-yritysten kasvun 
ja kilpailukyvyn parantaminen

16.8.-14.11.2022 (arvioitu 
ajankohta)

2.i (2.1)  Energiatehokkuus 
toimenpiteiden edistäminen
15.8.-14.11.2022 (arvioitu 

ajankohta)



Valintaperusteet 1. hakujaksolla (ET 1.3)

• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa. 

• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita.

• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa. 

• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa. 

• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja 

kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa.

• Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa sekä yritysten jatkuvuutta.

• Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa (sisältää myös alkavat 

yritykset).

• Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä.



Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja 
kilpailukyvyn parantaminen (14.3.-29.4.2022)

Tavoitteena PK-yritysten:

- resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla

- toiminnan uudistuminen tukemalla PK-yritysten

- kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksia,

- liiketoimintaosaamista, 

- digitalisaatiota sekä 

- kasvua, uudistumista ja tuottavuutta edistäviä 

investointeja 

- TKI-toimintaa. 

Tavoitteena on myös uudistaa liiketoimintamalleja esim. 

jakamis- ja alustataloudessa sekä datapohjaisissa 

palveluissa.

Uudellamaalla rahoitusta suunnataan erityisesti:

- yritysten kasvua ja kilpailukykyä edistäviin 

kehittämistoimiin, 

- ohjelmistoalan kaupallistamiseen ja kansainväliseen 

lanseeraamiseen liittyviin toimiin ja 

- digitalisaation hyödyntämiseen yritysten kasvun ja 

kansainvälistymisen välineenä (toimialarajat ylittävät 

hankkeet).
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Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai 

ympäristötavoitteille (do no significant harm -periaate). 



Kustannuslajit avoinna olevassa EAKR-haussa:
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/3da05043-0f24-4d3f-a732-db2e1f9ee2cb/

Kehittämishankkeiden välittömiä kustannuksia voivat olla: 

• palkkakulut, 

• ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö, 

• kansainvälistymistä edistävään näyttelyyn tai messuille 

osallistuminen (myös virtuaaliset),

• matkakustannukset ulkomaille suuntautuvista matkoista

• tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja 

puolivalmisteiden kustannukset.

Lisäksi flat rate –kustannusmalli:

• Flat rate 7 % kehittäminen

• Flat rate 1,5 % investointi 

• kertakorvaus.

• Palkkakustannukset hyväksytään hakemuksella 

esitettyjen kirjallisten tehtävänkuvausten mukaan ja 

ne perustuvat tosiasiallisiin palkkakustannuksiin, 

joihin lisätään vakiosivukuluprosentti 26,44 %. 

• Osa-aikaisesti hankkeessa työskenteleville 

ilmoitetaan kiinteä prosenttiosuus työajasta, jonka 

tulee olla vähintään 20 % vuotuisesta työajasta.

• Investointien välittömiä kustannuksia voivat olla mm. 

koneiden ja kaluston hankintakustannukset sekä 

aineettomien investointien kustannukset.

• Myönnetty avustus maksetaan pääsääntöisesti 

jälkikäteen toteutuneita ja hyväksyttyjä kustannuksia 

vastaan. 
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Valmisteluhankkeet – Kertakorvausmalli - esimerkkejä

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 EU-

rahoitushakemuksen 

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)

Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tavoitteita/tuotoksia.

Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa.



EAKR-hakemusten käsittely

Yleiset 
valintaperusteet 
- tukikelpoisuus

•Valinta 
pisteytykseen

Erityiset 
valintaperusteet 

- pisteytys

Pisteytyksen 
mukainen 

etusijajärjestys

•Kuinka hyvin 
hanke edistää 
ohjelman 
toteutusta? Min. 
pisteraja 16 
pistettä
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- Hakemukset tullaan arvioimaan yleisten 

valintaperusteiden ja pisteyttämään erityisten 

valintaperusteiden osalta. Molemmat tapahtuvat 

valintakokouksissa.

- Yleiset valintaperusteet rajaavat hakemusten 

tukikelpoisuutta eikä niitä pisteytetä. Jos hakemus 

ei täytä yleisiä valintaperusteita se ei etene 

pisteytykseen. 

- Erityiset valintaperusteet tullaan pisteyttämään ja 

ne asettavat hakemukset etusijajärjestykseen 

annettujen pisteiden perusteella. 

Pisteytyksellä arvioidaan sitä, kuinka hyvin hanke 

edistää ohjelman toteutusta.

- Rahoituksen piiriin hyväksyttävien hankkeiden 

tulee saavuttaa minimipisteraja 16 pistettä 

(maksimi 32 pistettä) ja rahoitettavat hankkeet 

valitaan pisteytyksen asettaman 

etusijajärjestyksen perusteella.



Kehittämisavustus, hankesuunnitelman sisältö
• Kuvaa tiiviisti yrityksen tausta, nykytila, sen tuotteet ja palvelut

• Taloudellinen tilanne ja resurssit
Yrityksen tausta ja nykytilan kuvaus

• Yrityksen kilpailutilanne kotimaassa ja ulkomailla, 
jos on kyse kv. hankkeesta

Toimiala- ja markkinatarkastelu

• Mitä asioita yrityksessä pitää kehittää, että pitkän aikavälin kilpailukyky 
paranee?Kehittämisen kohde

• Mitkä ovat kehittämistoimenpiteillä tavoiteltavat kasvutavoitteet 
henkilöstön, liikevaihdon, kannattavuuden ja viennin kannalta?Kasvutavoitteet

• Millä konkreettisilla toimenpiteillä kehittyminen saadaan käyntiin? Kehittämistoimenpiteet

• Erittele kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta aiheutuvat 
kustannuserät kuten investoinnit (koneet- ja laitteet, rakentaminen ym.), 
palkat ja ostopalvelut 

Kustannusarvio

• Ulkomaan matkat voivat liittyä esim. kohdemarkkinoiden selvittämiseen 
tai messuihin silloin kun niillä on oleellinen merkitys hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseen.

Matkasuunnitelma (kv-hankkeet)

• Mieti hankkeen toteutuksen kannalta realistinen aikataulu. Tyypillinen 
hankkeen toteutusaika on n. 1 vuosi. Aikataulu

18




