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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rahoitusyksikkö



JTF-ohjelma tukee pk-yritystoiminnan
uudistamista, uusien yritysten perustamista
sekä innovaatiotoimintaa

Pohjois-Pohjanmaalla n. 36 milj. € 
vuonna 2023!

• Pääasiassa suoriin yritystukiin.

• Yrityksen kehittämisavustus myönnetään pk-

yrityksille normaalin yritystukilainsäädännön

mukaisesti!

• Yritystukien haku käynnistyy EURA 2021 –

järjestelmässä vuoden 2023 alussa heti, kun se on 

mahdollista.



Yrityksen kehittämisavustus antaa 

mahdollisuuden luoda yrityksellesi kilpailuetua 

Harkinnanvarainen valtionavustus, jolla 

vahvistamme elinkeinoelämän kilpailukykyä, vauhditamme yritysten investointeja ja  

edistämme innovaatioita sekä tutkimusta ja kehitystä

▪ Myönnämme avustusta pk-yrityksille, joilla on rohkeutta ja riittävästi resursseja - kykyä ja halua 
kasvaa sekä toimia kansainvälisillä markkinoilla

▪ Hankkeiden myötävaikutuksella yritysten liikevaihto kasvaa, vienti kasvaa ja syntyy uusia työpaikkoja



Tavoitteenasi voi olla

▪ uuden liiketoiminnan luominen tai uusille 

kansainvälisille markkinoille laajentuminen

▪ uusien innovatiivisten tuotteiden tai palvelujen 

kehittäminen

▪ tuotantomenetelmien uudistaminen vihreä siirtymä 

huomioiden

▪ kilpailukyvyn kasvattaminen uuden teknologian, 

digitalisaation tai automaation kautta

Tartu mahdollisuuteen uudistua ja kasvaa

Tuen avulla yritys voi käynnistää merkittäviä 

kehittämistoimenpiteitä sekä toteuttaa 

aineellisia ja aineettomia investointeja



Kenelle?

Pääasialliset avustuksen saajat:

• kansainvälistyvät yritykset

• tuotannolliset yritykset 

• matkailu- alan yritykset

• ict -alan yritykset

Avustusta ei myönnetä:

• kala-, maa- eikä metsätalouden alkutuotannon harjoittamiseen.

• maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen (Annex I)

• kuljetusala, laivanrakennusala, hiiliala, terästeollisuus, synteettikuituteollisuus, 
energiantuotanto tai -jakelu tai energiainfrastruktuurit

• hankkeille, joilla häiritään vähäistä enempää kilpailua



Kannustavat tukitasot

• Investoinnit: aineelliset ja aineettomat

• Pieni yritys, max. 40 %

• Keskisuuri yritys, max. 30 %

• (Suuri yritys, max. 20 % - erityisin perustein, ei JTF)

• Kehittäminen: tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys, kansainvälistyminen sekä 
muu merkittävä kehittäminen

• Pieni- ja keskisuuri yritys, max. 50 %, pääasiassa de minimis -ehtoinen

• Kertakorvaushanke: uuden kasvuliiketoiminnan selvitys, jossa avustus maksetaan 
tuotosten perusteella

• Pieni- ja keskisuuri yritys, max. 60 % ja 60 t€, de minimis -ehtoinen

• Mahdollisuus saada 30 % ennakkoa!



Toimintaympäristön kehittämisavustuksella 

pk-yritysten toimintaedellytykset kuntoon

Hakijana voittoa tavoittelemattomat julkiset ja yksityiset yhteisöt sekä säätiöt

Kehitetään pk-yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä esimerkiksi
▪ selvityksillä
▪ yritysten tarvitsemien palvelujen kehittämisellä
▪ yhteistyön edistämisellä

Hanke edistää merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, 
kasvua tai kehittymistä tai verkostoitumista

Tulokset ovat avoimesti saatavilla. 



Avustuksella
▪ nopeutetaan innovaatioiden ja tutkimustiedon 

hyödyntämistä pk-yritysten toiminnassa
▪ edistetään tutkimustiedon kaupallista 

hyödynnettävyyttä

ELY -keskukset voivat rahoittaa tutkimushankkeessa 
kehitettävän innovaation soveltamiseen liittyviä pk-
yritysten rinnakkaisia kehityshankkeita yrityksen 
kehittämisavustuksella 

Tutkimuksesta hyötyä elinkeinoelämälle

Hakijana voittoa tavoittelematon tutkimusta 
harjoittava julkinen tai yksityinen yhteisö tai 
säätiö

Tulosten hyödyntäjinä alueen pk-yritykset



Seuraa haun käynnistymistä 

Huolellisesti täytetty hakemus ja 
kattavat liitteet nopeuttavat 

hankkeen käsittelyä.

Lisätietoa:
https://rakennerahastot.fi/pohjois-

suomi/yritysrahoitus

https://rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus
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ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustus

ELY-keskuksen yritysasiantuntijat

Pohjois-Suomen rahoituslinjaukset
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Yritysasiantuntijat:

Anna Palinsaari, 0295 038 029

Matkailu- ja elintarvikeala

Gitte Meriläinen, 0295 038 118

Ict, bio- ja terveysteknologia-alat sekä

tyt-hankkeet

Janne Ranta, 0295 038 234

Valmistava teollisuus ja tyt- hankkeet

Jouko Hanhela, 0295 038 043

Puutuoteteollisuus

Sari Turtiainen, 0295 038 121

Ict-ala

Ota yhteyttä!

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


