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kehittämisessä
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Yritystoiminnan rahoitus
•

Yrityksen kehittämisavustus (TEM): Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen
pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeeseen, jolla on merkittävä vaikutus
yrityksen käynnistämiseen, uudistamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan,
osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen. (PohjoisPohjanmaan ELY)
•
Maaseudun yritystoiminnan tukeminen (MMM): Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
keskeisenä tavoitteena on mm. maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen ja palvelujen
parantaminen. (Lapin ELY ja Leader-ryhmät)
•
Kuljetustuki: Kuljetustuen tarkoituksena on vähentää yrityksen syrjäisestä sijainnista ja pitkistä
matkoista aiheutuvia lisäkuljetuskustannuksia. Kuljetustukea maksetaan pk-yritysten valmistamien
tuotteiden kuljetuksille. (Pohjois-Pohjanmaan ELY, 2018-2019)
•
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten
myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden
yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. (Lapin ELY)
•
Business Finlandin rahoitus: Innovaatiorahoitusta yrityksille esimerkiksi tutkimukseen ja
tuotekehitykseen, liiketoiminnan ja organisaation kehitykseen ja kansainvälisen kasvun
suunnitteluun (Tempo, Kiito, Into, NIY, messuavustus, explorer, innovaatioseteli).
•
Energiatuki: Energiatukea voidaan myöntää yritysten energiansäästöselvityksiin sekä energian
säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin
investointeihin. (Business Finland, Mikko Tapojärvi)
PALVELUKARTTA
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Yritystoiminnan kehittämispalvelut
•

•
•

•
•
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Tavoitteena on tukea pk-yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä ja
työllisyyttä. Palveluilla tuetaan myös pk-yritysten varautumista
toimintaympäristöstä ja yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja
murrostilanteisiin
Perusanalyysi on määrämuotoinen palvelu, kesto 1-2 päivää, hinta
asiakkaalle 220 €/päivä + alv. Lopputuloksena kehittämissuunnitelma.
Palvelukokonaisuudet: pk-yrityksen kasvuvalmiuksien kehittäminen, pkyrityksen liiketoiminnan uudistaminen, pk-yrityksen tuottavuuden, talouden
ja teknologian kehittäminen, markkinoinnin kehittäminen, pk-yrityksen
johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä pk-yrityksen
innovaatioiden kehittäminen liiketoimintalähtöisesti. Minimi 2 päivää, max 15
päivää/3 vuotta. Hinta asiakkaalle 300 /päivä + alv.
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Yhteyshenkilö: Jari Uusinarkaus
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Yhteishankintakoulutus
RekryKoulutus

•

•

Uuden työvoiman
palkkaamiseen koulutuksen
kautta, kun ammattitaitoisia
työntekijöitä ei löydy
Työnantajan maksuosuus
30% koulutuksen
kokonaishinnasta

Työnantajan esitys

Lapin ELY-keskus
Minna Uusihanni 0295 037 139
Satu Tervasmäki 0295 037 134
Lapin TE-toimisto
0295 039 500

TäsmäKoulutus

•
•
•

Työntekijöiden osaamisen
päivittäminen yrityksen
muutostilanteissa
Myös määräaikaisesti
lomautetuille
Työnantajan maksuosuus
30-50%

Koulutuksen
suunnittelu ja
kilpailuttaminen

MuutosKoulutus

•

Irtisanotuille uuden
ammatin opiskeluun

•

Myös toistaiseksi
lomautetuille

•

Työnantajan
maksuosuus 20%

Koulutuksen
hankinta ja
toteutus

Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta -lomake löytyy
osoitteesta www.yrityssuomi.fi hakusanalla TEM607.
Esitys toimitetaan sille ELY-keskukselle, jonka alueella työpaikat
sijaitsevat tai tulevat sijaitsemaan.

Yrityksen kehittämisavustus
•

Tukea myönnetty eniten seuraaville toimialoille: matkailu, puutavara- ja
puutuoteteollisuus, metallituotteiden valmistus, ict ja terveysteknologia.

Tukea suunnataan 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, pääpaino
kehittämistoimenpiteissä
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Yritysrahoitusstrategia ja -linjaus
•

•

•
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Kasvukykyisten ja –haluisten aloittavien sekä toimivien yritysten
kehittämishankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan,
kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville markkinoille.
ELY-keskus jakaa osan yritysten tuotekehitysriskistä, kannustaa yrityksiä
uudistumaan, tukee yrityksiä kansainvälistymisessä sekä korkean
teknologian hankinnassa. Tavoitteena on, että alueen yrityksille syntyisi
kehittämistyön tuloksena uusia tuotteita ja palveluita, yritysten tuottavuus
paranisi ja yritykset pystyisivät toimintatapoja kehittämällä löytämään uusia
ansaintamalleja.
Myönnettävällä tuella tavoitellaan uusien työpaikkojen luomista ja
säilyttämistä sekä liikevaihdon ja viennin kasvua ja positiivista vaikutusta
aluetalouteen.
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Investoinnit
•

•
•
•
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Koko Lappi kuuluu tavoitealueeseen I, maksimituki %
– Pienet yritykset 35 %
– Keskisuuret yritykset 25 %
– Suuryritykset 15 %
Aineelliset ja aineettomat investoinnit hyväksyttäviä.
Koneiden ja laitteiden vuokrakulut max. 3 v. de minimis –ehtoisena
Suuryrityksille voidaan myöntää tukea
1. kun on kyse investoinnista uuteen toimintayksikköön tai uuteen
liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen/palveluun (eri tilastollisen
toimialaluokituksen 4-numerotaso) JA
2. kun on kyse on tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin
investointiprioriteetista tai vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukemisen
investointiprioriteetista. Ts. suuryrityksiä voidaan tukea vain
poikkeustapauksessa.
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Kehittämistoimenpiteet
•

•
•

•

•
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Kehittämistoimenpiteet voivat olla liiketoimintaosaamisen,
kansainvälistymisen, tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien
kehittämistä ja hankkeiden valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa
merkittävää kehittämistä.
Tukea voidaan myöntää vain pk-yrityksille
Hyväksyttävät kulut: ulkopuoliset asiantuntijakulut, hankkeeseen
palkattavan henkilön palkat (ei työnantajamaksuja), kv-matkat, kv-messut,
tuotekehityshankkeissa raaka-aineet.
15 % palkoista laskennallisena korvauksena kattaa kotimaan matkat,
työnantajamaksut, työterveysmenot, kirjanpito-, tilintarkastus- ja
toimistomenot sekä hankkeen käyttöön varatuista rakennuksista, koneista ja
laitteista aiheutuvat menot.
Tuki 50 % ja de minimis –ehtoista. Ulkopuolisiin asiantuntijakuluihin voidaan
myöntää tukea myös ilman de minimistä.
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Yleisiä ehtoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Tuki on harkinnanvarainen.
Tuella ei saa vääristää kilpailua.
Hankkeen minimikoko 10 000 euroa (kokonaiskustannukset).
Yrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan toimintaan ja tukea ei voida
myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle (komission määritelmä)
Hankkeen kokonaisrahoitus on oltava kunnossa päätöstä tehtäessä.
Verorästejä tai maksuhäiriöitä ei pääsääntöisesti saa olla.
Ostoja lähipiiriltä ei voi tukea.
Tukea ei myönnetä sivutoimiseen tai harrastusluonteiseen yritystoimintaan
Tuetaan yrityksen tavanomaisesta toiminnasta selkeästi erottuvaa
hankemuotoista kehittämistä, suunnitelmallisuus (!), ei tueta vähäiseksi
katsottavaa kehittämistä tai esim. korvausinvestointeja
Hakemus lähetettävä ennen hankkeen aloittamista.
25 % EAKR-ohjelmasta vähähiilisyyden edistämiseen
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Rahoituslinjaukset verkossa:
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Tukea ei myönnetä:
•

•

•
•
•
•
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maahantuonti-, agentuuri-, vähittäis- ja tukkukaupoille eikä em. toimialojen Internetpohjaisille verkkokaupoille. Verkkokauppojen kehittämistä rahoitetaan pääsääntöisesti
vain silloin, kun verkkokaupassa myydään yrityksen oman tuotannon tuotteita.
yksityishenkilöille ja kotitalouksille kuluttajapalveluita tarjoaville, paikallisilla
markkinoilla toimiville yrityksille (esim. ravitsemistoiminta, kauneudenhoito-,
kuntosali-, hieronta- ja fysioterapiapalvelut, huolto- ja korjaamotoiminta,
vähittäistavarakauppa).
maa-, metsä- ja rakennusurakointitoimintaan
myyntiin ja markkinointiin (esim. mainoskampanjat, yritysilmeen suunnittelu,
verkkosivujen tekeminen)
Avustusta ei myönnetä sellaisten tuotteiden kehittämiseen, joiden suunnittelu
tapahtuu tarjous- tai tilauskohtaisesti.
Asiantuntijapalveluyritysten (mm. liikkeenjohto, markkinointi, yms. konsultointi ja
koulutus) kehittämishankkeisiin ei myönnetä tukea, ellei niillä ole merkittävä, toimialan
tavanomaisia palvelumalleja uudistava vaikutus tai kansainvälistymiseen tähtäävä
tavoite.
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Investointien osalta avustusta ei myönnetä:
•

•
•
•

•
•

sosiaali- ja terveysalan tavanomaisiin kalusto- tai kiinteistöinvestointeihin (mm. päiväja hoivakodit, lääkäriasemat, vanhuspalvelut)
korvausinvestointeihin
valmiiden rakennusten tai maa-alueiden ostoon
tavanomaisiin tietotekniikkahankintoihin (tietokoneet, puhelimet, tulostimet,
ohjelmistopäivitykset). Projektihenkilöiden työvälineitä voidaan kuitenkin hyväksyä
välillisinä menoina palkkakustannuksista (flat rate)
liikuteltavan tai vuokrattavan kaluston hankintaan
muiden kuin tuotantotiloiksi tarkoitettujen rakennusten tukemiseen

Myönnettäessä tukea investointeihin, tukiprosenttiin voi vaikuttaa alentavasti investoinnin
tavanomaisuus, yrityksen aiemmin saamat julkiset tuet tai alueella sijaitsevat vastaavat
palvelut tai tuotantolaitokset sekä käytettävissä olevan määrärahan niukkuus.
Yrityksen kehittämisavustusta ei voida myöntää hankkeisiin, joissa kunnat tai kuntien
omistamat kiinteistöyhtiöt rakentavat toimitiloja yritysten käyttöön. Kuntien kiinteistöyhtiöt
luokitellaan kunnan omistuksen perusteella pääsääntöisesti suuriksi yrityksiksi.
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Matkailuinvestointien linjauksia
•

•

•
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Matkailukeskusten ja -alueiden yritysten investointihankkeisiin rahoitusta
voidaan myöntää, mikäli hankkeen avulla monipuolistetaan alueen
palvelutarjontaa ja hankkeen avulla voidaan saada alueelle uutta
kansainvälistä kysyntää.
Avustusta ei myönnetä kiinteistösijoitustoimintaan (ml. viikko- ja
lomaosakkeet tms.) tai pelkästään majoitustilojen rakentamiseen ilman
vahvaa kytkentää yrityksen muuhun kansainväliseen
matkailupalvelutarjontaan.
Avustusta ei myöskään myönnetä kaupunkikeskustojen
majoituskapasiteetin lisäämiseen.
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Itä-Lappi - rahoitetut hankkeet
yrityksen kehittämisavustus 2014Kpl
9

KEMIJÄRVI

Arctic 8 Seasons - Travel Oy

1

15 600

Boreal Bioref Oy

1

199 980

Koillis-Teräs Oy

1

30 860

LapMek Oy

1

12 420

Ovin Oy

1

53 200

Polarcomp Finland Oy

1

55 330

Puusepänliike Peltoniemi Ky

1

95 550

Storage IT Oy

1

78 730

Suomu-Rinteet Oy

1

191 570

12

696 874

AM Laatu Oy

1

103 600

Bliss Adventure Oy

1

15 604

Kaivosyhtiö Arctic Ametisti Oy

1

91 050

KT Company

1

3 930

Lapin Lumo ja Löyly Oy

1

21 530

Pera Hussi Oy

1

21 000

Pyhän Paroni Oy

2

119 960

Pyhän Sportti Oy

1

7 530

Pyhätunturi Oy

1

274 750

Pyhätunturin Ravintolat Oy

1

15 870

TT Haikoset Oy

1

22 050

1

7 560

PELKOSENNIEMI

SALLA
Salla Holidays & Services Oy

1

7 560

2

58 700

Naltio Oy

1

27 400

Samperi Oy

1

31 300

24

1 496 374

SAVUKOSKI
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Kaikki yhteensä

euro
733 240

Painopisteet 2018 yrityksen kehittämisavustus
•
•

•
•
•
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Tuotannolliset yritykset (aktivointia niille, joilla ei ole tällä ohjelmakaudella
ollut hankkeita)
Tuotekehityshankkeet, TL2, erityistavoite 5.1: mm.
– tuetaan yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien
kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa,
kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden
– tuetaan uusien tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien
prototyyppejä ja pilotointeja
Kansainvälistymisen edistäminen 
Digitalisaation vahvistaminen
Vähähiilisyys, materiaalitehokkuus (erityistavoitteet 3.1 ja 3.2)
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Esimerkit
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?
Case 3.
- Toimintansa käynnistävän yrityksen aloitusinvestoinnit ja kehittäminen
- Pitkäaikainen tuotantokalusto (ei: tietokoneet, puhelimet, toimistokalust. yms.)
- Asiantuntijapalvelua ensimmäisen tuotteen/malliston kehittämiseen ja
liiketoiminnan kehittämiskonsultointia (ei: markkinointia, nettisivuja)
- Vaikuttavuus: uusi yritys, uudet työpaikat, liikevaihdon kasvu?
16
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Esimerkit
Case 4.
- Yritys kehittää sähköistä liiketoimintaa, ns. digihanke
- Toiminnanohjausjärjestelmän ja verkkokaupan investointi,
- Asiantuntijapalvelut sähköisen liiketoiminnan edistämiseksi
- Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu, vähähiilisyys?
Case 5.
- Yritys haluaa lähteä uudelle kv-markkina-alueelle
- Kansainvälistymissuunnitelma, markkinaselvitykset, potentiaalisten kvkumppaneiden kartoitus
- Kv-asiantuntijapalvelut, kv-messuosallistumiset ja -matkat, palkattavan
projektihenkilön palkka max. 12 kk ja matkat.
- Vaikuttavuus: uudet työpaikat, liikevaihdon ja viennin kasvu?
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Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
•
•
•
•
•
•

•
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Voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille
yhteisöille sekä säätiöille
Kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen
pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.
Yritystoiminnan kannalta tarpeelliset selvitykset, yritysten tarvitsemien
palvelujen kehittäminen ja yritysten yhteistyön edistäminen.
Toiminnan jatkuvuus hankkeen toteuttamisen jälkeen yksi arviointikriteeri
hankkeen luonteen sitä edellyttäessä.
Kun tukea myönnetään pk-yrityksille tarjottavan palvelun kehittämiseen,
avustus myönnetään de minimis –ehtoisena.
Avustusta ei voi myöntää sellaisiin hankkeisiin, joihin sisältyy yrityskohtaista
konsultointia. Kehitettävän palvelun tulee olla avoin kaikille tarvitseville pkyrityksille.
Tuki maksimissaan 80 % ja investoinneissa 45 %.
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Yhteyshenkilöt Lapissa
Kemi:
Syväjärvi Anne, 0295 037 578
Rovaniemi:
Marski Lea, 0295 037 090
Skyttä Kari, 0295 037 128
Jänkälä Susanna, 0295 037 056
Virtasalo Eija, 0295 037 150, rahoitusyksikön päällikkö

19

Lea Marski

7.5.2018

