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Team Finland on julkisten kansainvälistymispalveluja
tarjoavien organisaatioiden verkosto

Agenda:

▪

▪

Tuet kehittämishankkeille ja
kansainvälistymiseen

–
–
–
–
–

Business Finland -rahoitus
ELY:n yrityksen kehittämispalvelut
ELY:n yrityksen kehittämisavustus
Vinkkejä hakemusten tekoon
Maaseuturahaston investointituki

800 000 €:n ohjelma

– Valtiokonttorin kustannustuki
– Business Finlandin väliaikainen TKIlaina

Julkinen rahoitus
• Business Finlandin rahoituspolku
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50%

Avustus 50%

Avustus+laina,
max. 1,25m€

Julkinen rahoitus
• Business Finlandin ja ELY:n rahoituspolut
PK-YRITYS

Innovaatioseteli
Osta
innovaatioosaamista

Avustus
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Max. 50t€
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Avustus
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-mallia &
pilotoi,
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PK-YRITYS

Kehittämispalvelut

Kehittämisavustus
Erityisesti alle 5v. yritykset, ennen Tempo-kelpoisuutta,
Muutoin rahoitusehtojen mukaisesti per maakunta

Avustus 50%

Avustus+laina,
max. 1,25m€

ELY:n kehittämispalvelut
▪
▪

▪

▪
▪

Hyvä instrumentti ennen laajempaa kehittämishanketta
Tuettua konsultointia ja asiantuntijapalvelua:
– pk-yrityksen kehittämistarpeiden arvioimiseksi ja kehittämissuunnitelman
laatimiseksi = Analyysi 1-2 pv = 220 € + alv/pv
– pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen = Konsultointi = 300 € +
alv/pv
– Koulutus; kasvun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä
markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (10 koul.pv + 2 kons.pv =
1470 € + alv/osallistuja)
Kohteena esim. strategia kasvu- ja uudistuminen, talous ja tuottavuus,
markkinointi- ja asiakkuudet, johtaminen, innovaatiot
Yrityksille, joilla on jo vakiintunutta toimintaa (poikkeuksena innovaatioiden
kaupallistamiseen liittyvä konsultointi)
käytettävissä asiantuntijoita erikoistumisaloittain
– https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
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ELY:n kehittämispalvelut - yhteystiedot
Varsinais-Suomen ELY-keskus:

▪
▪

Pirkka Hyssälä, pirkka.hyssala@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 037
Jukka Ojala, jukka.ojala@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 204

Lisätietoja: www.yritystenkehittamispalvelut.fi
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ELY:n yrityksen kehittämisavustus
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Haku on jatkuvasti käynnissä
Tukea voidaan myöntää 800 000 €:n ohjelman mukaisena
30.6.2021 asti (”de minimiksen” ulkopuolella)
Kenelle? Pk-yritykset (ei midcap- tai suuryrityksille)
Kuinka paljon? Varsinais-Suomessa kehittämiseen 50 000 €,
investointeihin (koneet ja laitteet, aineettomat) 10-30% investoinnin
koosta.
Mihin? Kansainvälistymiseen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien
kehittämiseen, investointeihin. Ei pelkästään kotimarkkinoilla
toimiville (pl. vähähiilisyys ja kiertotalous)
Rahoitus kattaa kehittämisessä max. 50%, investoinneissa 10-30%.
Rahoitusta ei makseta ennakkoon, vaan kahdessa erässä
toteutuneiden kulujen perusteella.
Projektin kesto n. 12 kk
Elvytysrahat tulossa huhti-toukokuussa (?)

8

www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Hyvä tietää
▪
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ennen hakemista:
Selkeä tavallisesta liiketoiminnasta poikkeava kehittämishanke
Yrityksen talous kunnossa (edellytykset kannattavaan toimintaan)
Tähtäimessä kansainväliset markkinat
Tutustu rahoituslinjauksiin, www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
Keskustele ELY:n asiantuntijan (tai seudullisen asiantuntijan) kanssa
etukäteen
Valmistele hakemus huolella
Tarvittavat tarjoukset ja liitteet mukaan → nopeuttaa käsittelyä

▪

Kehittämisavustus EI ole:

×
×
×
×

Yleinen toimintatuki operatiiviseen liiketoimintaan
Myynti- tai markkinointituki
Palkkatuki
Henkilöstön kouluttamiseen

Linjaukset Varsinais-Suomessa
www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

▪

▪

Kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää

– Pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin.
– Poikkeuksellisesti myös pidempään toimineiden pkyritysten vastaaviin hankkeisiin. Tällöin edellytyksenä on,
että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai onnistumista
suunnitelmallisesta viennistä.
Investointeihin avustusta voidaan myöntää

– Kasvu- ja työllisyysvaikutuksiltaan merkittäviin pk-yritysten,
ja laajemmin yritysverkostojen kasvua ja
kansainvälistymistä oleellisesti tukeviin yli 300 000 €:n
kone- ja laitehankintoihin.
– Keskisuurille yrityksille vain täysin uuteen liiketoimintaan.
– Pienemmät investoinnit vain, jos investointi liittyy kiinteästi
vähähiilisyystavoitteeseen tai kiertotalouteen.

Projektityypit
Kehittämistoimenpiteet
1. Kehittämistoimenpiteiden valmistelu
–
–

Esiselvitys, EU-rahoitushaun valmistelu
Johtaa konkreettiseen strategiaan ja mahdollisesti laajempaan
kehittämishankkeeseen

2. Kansainvälistyminen
3. Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
4. Liiketoimintaosaamisen kehittäminen (muutostilanteissa)
Projekti voi myös yhdistellä erilaisia toimenpiteitä (1-4)

Investoinnit
1. Investointihankkeet (uudet tuotantovälineet; koneet, laitteet, ohjelmistot)
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Kehittämisavustus V-Suomessa

Kehittämistoimenpiteet
Hankkeet max. 100 000 €
Tuki 50%
Kansainvälistyminen,
vähähiilisyys, tuotteiden ja
tuotantomenetelmien
kehittäminen

Hankkeet max. 30 000 €
Tuki 50 %
Valmisteluvaihe, esiselvitys,
EU-puiteohjelmahakujen
suunnittelu

Investoinnit
Kone- ja laitehankinnat
> 300 000 €
Tuki 10-30%
Pääasiassa pienet yritykset,
keskisuuret jos täysin uutta
liiketoimintaa.

Kone- ja laitehankinnat
< 300 000 €
Tuki 10-30%
Vain vähähiilisyyteen tai
kiertotalouteen liittyvät.

Vinkkejä hakemusten tekoon
ELY-hakemus on vapaamuotoinen.
Suositeltavaa on kuitenkin
hankkeistaa & tehdä konkreettinen
projektisuunnitelma!
✓ Resurssit ja (mitattavat)
konkreettiset tavoitteet
✓ Kuka tekee, mitä tekee, milloin
tekee?
✓ Käytä selkeitä työpaketteja,
kuvaa työ & erittele
kustannukset
✓ Aikatauluta työpaketit ja
projekti (esim. Gantt-kaavio)

Vinkkejä hakemusten tekoon
Omarahoitusosuus

•
•
•
•
•

ELY rahoittaa max. 50% kuluista
Kerro, miten rahoitat oman osuutesi
projektista!
Pääomasijoitus, tulorahoitus, pankkilaina…
Rahoitus täytyy olla varmistettu
Dokumentaatio liitteeksi, esim. ajantasainen
kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase)

Hankkeen vaikutukset

•
•
•

Arvioi liikevaihdon kehittyminen, realistinen &
kunnianhimoinen ennuste
Viittaa liiketoimintasuunnitelmaan!
Avaa logiikka arvioiden takaa, esim. myydyt
tuotteet/palvelut/projektit ja keskimääräinen
myyntihinta (€), kerro mistä liikevaihto
syntyy!

Kehittämisavustus - yhteystiedot
Varsinais-Suomen ELY-keskus:

▪
▪

Leevi Törmäkangas, leevi.tormakangas@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 616
Marjo Vihervirta, marjo.vihervirta@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 691

Lisätietoja: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
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Maaseudun investointituki
▪ Tavoitteena edistää maatalousalan ja maaseutualueiden kehittymistä,
työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä
▪ Kenelle? Maaseutualueella toimiville Manner-Suomen maaseutuohjelman
tavoitteita edistäville pienille (alle 50 hlöä) yrityksille sekä
maataloustuotteita jalostavien osalta pienet ja keskisuuret sekä
maaseutualueella että kaupunkialueella.
▪ Kuinka paljon? Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin 20-35 %
tukikelpoisista kustannuksista. Pienin tukimäärä vähintään 2 000 € (ELY ja
Leader) ja minimikustannus vähintään 10 000 € (ELY)
▪ Mihin kustannuksiin?
Aineelliset investoinnit
- koneet ja laitteet sekä välineet ja kalusto; myös käytetyt tietyin edellytyksin
- tuotantotilat/rakennukset, ml. rakentaminen, kunnostaminen, ostaminen (myös
kiinteistöosakeyhtiön osakkeet)
Aineettomat investoinnit
- tietokoneohjelmistot
- patentit, käyttöluvat jne.
- investoinnin suunnittelun ja toteutuksen yleiskustannukset
Lisäksi investointien toteutettavuustutkimuksiin ja perustamiseen.

Maaseuturahoitus
▪ Maaseutualue Varsinais-Suomessa
- Varsinais-Suomessa tukialuetta eivät ole Naantalin, Raision, Turun, Liedon
ja Kaarinan sekä Salon kaupunkitaajama- ja teollisuusalueet (joitain
poikkeuksia kts. kartta)

Maaseuturahoitus - kontaktit

▪ Asiantuntijat Varsinais-Suomen ELY:llä

- Sirkka Rantala, sirkka.rantala@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 742
- Mia Vienne, mia.vienne@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 756
- Markku Alm, markku.alm@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 542
(energiahankkeet)
▪ Mikroyritykset (<10 työntekijää)

- Leader-ryhmät, https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat/

Kiertotalouden investointiavustus – uusi rahoitusinstrumentti auennut!
•

https://www.businessfinland.fi/suomalaisilleasiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-investointiavustus

•

2kk hakukierros

•

Investoinnit kiertotalouteen & korkeamman ympäristönsuojelun tason
saavuttamiseen

•

Kustannukset voivat sisältää seuraavia:

•

•

palkkakustannukset + henkilösivukustannukset

•

ulkopuolelta ostettavat palvelut

•

aineet ja tarvikkeet

•

laiteostot, -poistot ja -vuokrat

Kenelle? Pienet, keskisuuret & suuret yritykset (tuki 35-45%)

800 000 €:n ohjelma
▪
▪

▪
▪

Tilapäinen puitetukiohjelma (Komission päätös SA.56995 &
Valtioneuvoston asetus TEM/2020/141), 30.6.2021 asti
Kyseessä on väliaikaisen valtiontuen maksimimäärä, jota on korotettu
pandemian vuoksi
– Tavallisesti de minimis –lainsäädäntö: 200 000 €/3v/konserni.
– ”Komission tiedonannon mukaista väliaikaista tukea voidaan
yritykselle (konsernille) myöntää enintään 800 000 euroa. Tukien
enimmäismäärään lasketaan ne Suomessa myönnetyt tuet, jotka on
myönnetty saman konsernin muille suomalaisille yrityksille.”
Viestiä on tulkittu monesti väärin! Kyseessä EI ole uusi instrumentti, eikä
800 000 EUR:n suuruinen automaattinen tuki yrityksille.
Varsinais-Suomessa saatavilla olevan ELY:n yrityksen
kehittämisavustuksen määrä ja ehdot määritellään Länsi-Suomen
rahoituslinjauksissa.
– Ennen koronaa vaikeuksissa jo olleita pieniä yrityksiä on mahdollista
tukea, mutta hakevan yrityksen edellytyksiä kannattavaan
liiketoimintaan tarkastellaan silti rahoitusehtojen mukaisesti

Mitkä tuet kuuluvat 800 000 €:n ohjelmaan?
Valtiokonttori
ELY-keskus
Business Finland
KEHA-keskus

OKM

• Kustannustuki (1. kierros + mahdolliset uudet kierrokset, 2.
kierros avattu 12/2020)

• Kehittämisavustus 19.10 – 30.6.2020 (mikäli avustus
myönnetään puitetukiohjelmasta, ei EAKR-rahasta)
• TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin

• Ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tuki
• Toiminnan rajoittamisen hyvittämisen tuki (ei toistaiseksi
käytössä)
• Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai
ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille 2020
• Korona-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason
keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville
lajiliitoille

LVM/Traficom

• Journalismin koronatuki

Ahvenanmaa

• Tillfälligt utökat likviditetsstöd

TILAPÄINEN TKI-LAINA
HÄIRIÖTILANTEESSA
•
•
•
•

Haku auki 14.5.2021 asti
Kenelle? Vähintään 6 henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille
Hakukelpoisia ovat sekä kotimarkkinoilla että kv-markkinoilla toimivat yritykset, joiden
liiketoimintaan koronaviruksen aiheuttama epidemia on vaikuttanut.
Mihin? Toimenpiteisiin, jotka ratkaisevat koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan
aiheuttamaa liiketoimintauhkaa. Yritys voi:
✓
✓
✓

•
•
•
•

Uudistaa tuotteitaan, palvelujaan, tuotantomenetelmiään ja liiketoimintamallejaan
Kehittää toimialalleen uusia ratkaisuja
Pilotoida ja kokeilla uusia ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai
yhdessä asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön

Kuinka paljon? Max. 500 000 € kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Hakijan on esitettävä
väh. 150 000 € laajuinen kehitysprojekti. Laina kattaa 50% tai 70% projektin kuluista
30% myönnetystä lainasta voi saada ennakkona projektin alussa. Lainaan ei tarvita
vakuuksia, keskimääräinen laina-aika 7-10 vuotta, joista 3 lyhennysvapaata.
Ota yhteys omaan BF:n asiakas- tai hankevastaavaan
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tki-lainahairiotilanteisiin
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Yhteenveto

▪
▪
▪

Poikkeustilanteen myötä yrityksille on tarjolla
laaja valikoima erilaisia palveluita ja rahoitusta
Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja hyödyntää
olemassa olevat instrumentit & tavallista
paremmat rahoitusehdot kehittämiseen ja
investointeihin
Seuratkaa uutisointia & olkaa yhteyttä
seudullisiin ja kunnallisiin toimijoihin (esim.
Turku Science Park, YritysSalo, kunnalliset
toimijat…) – ELY tulee uutisoimaan ja
tiedottamaan elvytysrahoista
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Kysymyksiä liittyen
TF-rahoitukseen tai
palveluihin?

Ota yhteyttä!
Leevi Törmäkangas
Team Finland-koordinaattori
leevi.tormakangas@ely-keskus.fi
0295 022 616
www.linkedin.com/in/tormakangas

