
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Koulutus EU:n hankerahoituksesta ja sen 
hakemisesta Keski-Pohjanmaalla 12.1.2022

Hankkeiden toteuttamisesta yleisesti



Yleistä 
kehittämisavustuksista

• Haut avautuvat maakuntakohtaisilla ilmoituksilla 
tammikuussa 2022 rakennerahastot.fi –sivustolla

• Haut avataan uuteen EURA 2021–järjestelmään 
toimintalinjoittain ja erityistavoitteittain, joista 
hakijan on valittava mihin jättää hakemuksen

• Hankkeet pisteytetään ja hankkeille tulee 
minimipistemäärä/erityistavoite

• Yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustuksissa erilliset hakuajat
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Yleistä 
kehittämisavustuksista

• Tärkeimpinä painopisteinä hiilineutraaliuden, 
energia- ja materiaalitehokkuuden ja 
digitaalisuuden edistäminen.

• 35% EAKR- rahoituksesta kohdennuttava 
ilmastotoimiin (materiaalitehokkuus, kiertotalous, 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät 
toimet)

• Do no significant harm –periaate, toimenpiteet 
eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää 
haittaa

• Uusia toimialoja: kalanjalostus, metsätaloutta 
palveleva toiminta, jatkojalostus (sienet, marjat..)
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Yleistä 
kehittämisavustuksista

• Hakemus kannattaa valmistella huolellisesti. 
Panosta konkreettiseen ja laadukkaaseen 
hakemukseen. Jätä hakemus ennen hankkeen 
aloitusta.

• Hyödynnä alueellisten yrityspalveluiden, 
kehittämisyhtiöiden palveluja, hyödynnä oppi- ja 
tutkimuslaitosyhteistyötä

• Tutustu rakennerahaston ohjelman sisältöön, 
maakunnan strategioihin (ÄES) ja Länsi-Suomen 
Yritysrahoitusstrategiaan

• Pk-yrityksen rahoitusneuvonta ma-pe klo 9-15 
puh. 0295 024 800
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Yleistä 
kehittämisavustuksista

• Yritystukien avustustasot: kehittäminen max
50%, investointien tuki% vahvistuu myöhemmin 
HUOM! Tukialuekartta vahvistamatta

• Suositus odottaa myös päätös ennen hankkeen 
käynnistymistä

• Aluekehitystukien avustustasot: kehittäminen 
max 80%, investointihanke max 70%

• HUOM! Kansalliset yritystukien haut edelleen 
aluehallinnon sähköisen asioinnin kautta; 
yrityksen kehittämispalvelut, kuljetustuki ja 
valtakunnallinen turvealan yritysten uuden 
liiketoiminnan kehittämishankkeet/avustukset

• JTF valmistelussa, arvioitu hakuun kesällä 2022
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Yleistä 
kehittämisavustuksista

• Uudistuneet kustannusmallit 

• Flat rate (40%, 7% ja 1.5%)

• Yksikkökustannukset per palkkatunti

• Tosiasialliset palkkakulut (vakiosivukulu%)

• Kertakorvaus kehittämishankkeissa esim. 
toteutettavuusselvitys uuden 
kasvuliiketoiminnan käynnistämisessä, 
proto/demo

• Palkkakustannusten osalta edellytetään 
tehtävänkuvausta
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Yritysten toimintaympäristön 
kehittämisavustus

• Ei muutoksia edelliseen rahoituskauteen

• Hankkeen arvioidaan edistävän merkittävästi 
alueen pienten ja keskisuurten yritysten 
käynnistämistä, kasvua tai kehittymistä taikka 
verkostoitumista yritysten välillä tai yritysten ja 
korkeakoulujen sekä yritysten ja 
tutkimuslaitosten välillä

• Tuki kehittäminen 80%, investointien tuki% 
vahvistuu myöhemmin

• Erilliset haut, rahoituskehys huomioiden
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Ryhmähankkeet

• Jokaisella osahankkeella oma osuus 
hakemuksella, oma rahoituspäätös ja omat 
maksatushakemukset

• Päätoteuttajalla edelleen vahva rooli: aloittaa 
ryhmähakemuksen ja tarkastaa ja valvoo 
osahankkeiden osuudet hakemuksessa.

• Yhteinen hankesuunnitelma ja sopimus

• Osahankkeet voivat olla eri tyyppisiä, painotus 
esim.  omat palkat tai ostopalvelut tai investointi  
-> eri kustannusmallit, erillinen maksatus

• Ryhmähanke arvioidaan ja pisteytetään 
kokonaisuutena
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Ryhmähankkeet
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Miten liikkeelle yrityshankkeen kanssa?

10 12.1.2022  |   Irma Liedes



Lisätietoa:

• Länsi-Suomen rakennerahastot (rakennerahastot.fi)

• Yritysrahoitus (ely-keskus.fi)

• Kiertotalous – kysymyksiä ja vastauksia (sitra.fi)

• KIERTO-hanke (kiertotaloudestakasvua.fi)

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelma edistää alueiden 

elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia (tem.fi)

• Keski-Pohjanmaan Liitto Älykkään erikoistumisen strategia

• Länsi-Suomen Yritysrahoitusstrategia (julkaisu 1/2022)
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https://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue
https://www.ely-keskus.fi/yritysrahoitus
https://www.sitra.fi/artikkelit/kysymyksia-ja-vastauksia-kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-listasta/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/
https://tem.fi/-/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-ohjelma-edistaa-alueiden-elinvoimaa-tyollisyytta-ja-hyvinvointia
https://www.keski-pohjanmaa.fi/dl/740/38bcd4/Kansainv%26auml%3Blisyysstrategia AES K-P 2020-2027 .pdf


Kiitos!

Irma Liedes, yritysasiantuntija

Keski-Suomen ELY-Keskus

Keskipohjanmaa

puh. 0295 024 530

e-mail: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

