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▪ REACT-EU on osa Euroopan unionin elpymispakettia. 

▪ ELY-keskus on avannut REACT-EU-rahoitushaun, joka on käynnissä 31.5.2021 asti. 

ELY-keskus myöntää rahoitusta yrityksille ELY:n yritysten kehittämisavustuksina.

▪ Kenelle? Kasvua tavoitteleville pk-yrityksille. Kohderyhmänä ovat erityisesti teollisuuden 

alalla toimivat, kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailu- ja palvelualan yritykset 

sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamallejaan radikaalisti 

uudistavat pk-yritykset.

▪ Mihin? Kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin (investoinneissa vain koneet ja laitteet 

sekä aineettomat investoinnit)

▪ Kuinka paljon? Investoinneissa tukitaso on 10-30% ja kehittämistoimenpiteissä 50%. 

Kehittämistoimenpiteissä avustus voi olla kuitenkin enintään 50 000 EUR per hanke.

▪ Mistä? ELY-keskus arvioi hakemukset ja tekee rahoituspäätökset. Haku tapahtuu 

sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelusta, yrityksen kehittämisavustuksen haun kautta.

▪ Mitä tavoitellaan? Pk-yritysten tukemista ja uusiutumista COVID19-kriisistä 

selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja 

palautumiskykyä tukevalle elpymiselle sekä pyritään vauhdittamaan yritysten merkittäviä 

investointi- ja kehittämishankkeita.
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▪ Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, 

palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida 

tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

▪ Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä 

painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, 

merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja 

palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja 

toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

▪ Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään?

– kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, 

palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä

– kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden 

teknologian käyttöönottoa

– kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, 

tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa

– kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä 

yritysekosysteemejä.
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▪ ReactEU-haussa arviointi tulee perustumaan:

– Ensisijaisesti alueen omiin rahoituslinjauksiin: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

– Hankkeilta edellytetään merkittäviä vaikutuksia joko yrityksen kansainväliseen 

kasvuun tai merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia (esim. vähähiilisyys ja 

kiertotaloudelliset ratkaisut)

– Rahoituslinjausten ohella painopisteinä ovat:

▪ 1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden 

näkökulmasta

▪ 2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation 

edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen 

näkökulmasta

Nämä ovat kaksi uutta toimintalinjaa olemassa olevaan rakennerahasto-ohjelmaan 

(EAKR-rahoitus, ks. seuraavat diat)

▪ Rahoituspäätöksiä voidaan alkaa tehdä loppukeväästä 2021 eduskunnan ja 

valtioneuvoston päätösten jälkeen. ELY-keskus tekee REACT-EU -rahoitusehtoihin 

pohjautuvat päätökset käytettävissä olevien määrärahojen antamissa rajoissa.

▪ Hanketta voi alkaa toteuttamaan omalla riskillä hakemuksen jättämisen jälkeen, mutta 

avustuksella täytyy olla vaikutus hankkeen toteuttamiseen. Koko hanketta ei voi siis viedä 

loppuun ennen päätöksen saamista.

Arviointi ja päätöksenteko

http://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset


Hankkeella tuetaan koronapandemiasta kärsivien yritysten uudistumista ja 
kehittymistä.

Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan liiketoimintamalleja ja –prosesseja, 
palveluja ja tuotteita ja/tai pyritään tavoittamaan uusia asiakasryhmiä. 

Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. 

Hanke tukee vähähiilisten ja kiertotaloutta edistävien liiketoimintojen ja prosessien 
kehittämistä.

Hanke edistää kasvua ja työllisyyttä. 

Hanke tukee pk-yritysten tiivistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden kanssa. 

Hanke edistää kyberturvallisuutta ja digitaalisuuden hyödyntämistä pk-yritysten 
toiminnassa.

Hanke tukee hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä tuotteiden ja 
palvelujen kehittämisprosessissa. 

Hanke tukee energia- tai materiaalitehokkuuden lisäämiseen liittyvää TKI-toimintaa 
uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. 

Hanke tukee alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia 
verkostoja ja yhteistyömuotoja. 

Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri 
osaamisalueita. 

Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Toimintalinja: Pk-yritystoiminnan 

vahvistaminen erityisesti 

digitalisaation ja vihreän talouden 

näkökulmasta

– Erityiset valintaperusteet ovat 

painopisteitä. Ne eivät rajaa 

hankkeiden tukikelpoisuutta, 

vaan pyrkivät nostamaan esille 

parhaita hankkeita.

– Yli puolet perusteista tulisi 

täyttyä, jotta hanke on 

tukikelpoinen

ReactEU-haun 

erityiset valintaperusteet



ReactEU-haun 

erityiset valintaperusteet

Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen 
näkökulmasta.

Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino ja 

osaamislähtöistä TKI toimintaa.

Hanke tukee yritysten ja tutkimus ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä 
kumppanuudessa.

Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.

Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation 
kehittämistä.

Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa 
kehittämistä ja validointia ml. kansainvälinen yhteistyö.

Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa

Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista. 

Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri 
osaamisalueita. 

Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Hanke tukee yhdenvertaisuutta. 

Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

Toimintalinja: TKI-toiminnan 

kehittäminen erityisesti 

digitalisaation edistämisen ja 

yhteiskunnan hiilineutraalisuus-

tavoitteen toteutumisen 

näkökulmasta

– Erityiset valintaperusteet ovat 

painopisteitä. Ne eivät rajaa 

hankkeiden tukikelpoisuutta, 

vaan pyrkivät nostamaan esille 

parhaita hankkeita

– Yli puolet perusteista tulisi 

täyttyä, jotta hanke on 

tukikelpoinen



Yleistä tietoa yrityksen 

kehittämisavustuksesta

(pätee myös REACT-EU-hakuun)
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ELY:n yrityksen kehittämisavustus
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▪ Kenelle? 

– Pk-yrityksille (ei midcap- tai suuryrityksille)

▪ Kuinka paljon? Varsinais-Suomessa:

– Kehittämistoimenpiteisiin: 50 000 € (50% tuki)

– Investointeihin 10-30% tuki (koneet ja laitteet + aineettomat investoinnit) 

▪ Mihin? 

– Uuden kasvun luomiseen

– Kansainvälistymiseen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien 
kehittämiseen, investointeihin. 

– Ei pelkästään kotimarkkinoilla toimiville (pl. vähähiilisyys- ja 
kiertotaloushankkeet)

▪ Rahoitusta ei makseta ennakkoon, vaan kahdessa erässä toteutuneiden 
kulujen perusteella.

▪ Projektin kesto on tyypillisesti n. 12 kk (REACT-EU-hankkeet on toteutettava 
viimeistään 30.8.2023 mennessä)

▪ Tukea voidaan myöntää 800 000 €:n ohjelman mukaisena eli käytännössä 
”de minimiksen” ulkopuolella ainakin 30.6.2021 asti

– Tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa on jatkettu vuoden 2021 
loppuun asti



Hyvä tietää

▪ Ennen hakemista:

✓ Selkeä tavallisesta liiketoiminnasta poikkeava, merkittävä kehittämishanke

✓ Yrityksen talous kunnossa (edellytykset kannattavaan toimintaan)

✓ Tähtäimessä kansainväliset markkinat tai merkittävä positiivinen 
ympäristövaikutus

✓ 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

× Tarkoitettu henkilöstön kouluttamiseen

www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

http://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
http://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset


Linjaukset Varsinais-Suomessa

▪ Kehittämistoimenpiteisiin avustusta voidaan myöntää

– Pääasiassa alle 5 vuotta toimineiden yritysten hankkeisiin.

– Poikkeuksellisesti myös pidempään toimineiden pk-
yritysten 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.

– Alle 300 000€:n investoinnit vain, jos investointi liittyy 
kiinteästi vähähiilisyystavoitteeseen tai kiertotalouteen.



Julkinen rahoitus

Laina/avustus 
50%

Avustus+laina, 
max. 1,25m€

Avustus 50%

PK-YRITYS PK-YRITYS JA MIDCAP KAIKKI, ML. ISOT STARTUPITPK-YRITYKSET

Innovaatio-
seteli

Osta 
innovaatio-
osaamista

Talent
Explorer

Palkkaa 
kv-osaaja, 

6-12kk
Max. 20t€ 

/yritys

Tempo

Kansain-
välistymis-
projektiin

Max. 50t€ 
/yritys

Avustus 
5000€

Avustus 
50%

Avustus 
50%

Avustus 
50%

Avustus 
75%

T&K

Kehitä 
palvelua, 
tuotetta, 
prosessia, 

liiketoiminta
-mallia & 
pilotoi, 

todenna

NIY

< 5v nopean
kasvun

start-upeille, 
3-vaiheinen 

rahoitus,
Globaali
skaalaus, 
myynti

Into

Lisää 
innovaatio
-osaamista 

kasvun 
pohjaksi, 
IPR-osto-
palvelut

• Business Finlandin ja ELY:n rahoituspolut

Kehittämisavustus
Kehittämis-

palvelut

Market ja 
Group 

Explorer
Markki-
noiden 
selvitys, 

strategiatyö

Max. 20t€ 
/yritys

Exhibition
Explorer

Kv-messu-
avustus

Max. 30t€ 
/yritys

PK-YRITYS

Kehittämisavustuksella voi tehdä erilaisia toimenpiteitä, ml.
TK-työ, kansainvälistyminen, messut, IPR-selvitykset..



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)

Hanke voi myös yhdistellä eri toimenpiteitä (esim. kansainvälistyminen + 

tuotekehitys)

Investoinnit

5. Investointihankkeet (tuotantovälineen hankinta)
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Hyväksyttävät kustannukset
▪ Rahapalkat (ilman työnantajamaksuja)

– Uuden palkattavan avainhenkilön palkkakulut

– Olemassa oleva henkilöstö; vain keskeisten henkilöiden työpanos liittyen tuotteiden ja 

tuotantomenetelmien kehitykseen, erityisellä perusteella

– Hyväksytään työajanseurannan perusteella!

▪ Ostettavat palvelut

– Asiantuntijapalvelut, konsultointi jne.

– TK-hankkeissa laitteiden vuokraus hyväksyttävää

– Hyväksytään vain kirjallisten tarjousten perusteella!

▪ Raaka-aineet ja puolivalmisteet

– Vain prototyyppien kehittämiseen liittyvät materiaalit ja valmisteet

▪ Osallistuminen ulkomailla messuille tai näyttelyyn

▪ Ulkomaan matkat ml. niiden kotimaan matkaosuudet

– Vain ulkomaan matkoihin liittyvät (kansainvälistyminen ja tuotekehitys), ei kotimaan 

matkoja muutoin

▪ Välilliset kustannukset

– Kaikki muut projektista aiheutuvat kustannukset

– Lasketaan prosentuaalisesti hyväksytyistä rahapalkoista (15%)

▪ Investoinnit

– Koneet, laitteet ja näihin rinnastettavat aineettomat inv., ei tuotanto- tai toimitiloihin

– Hyväksytään kirjallisten tarjousten perusteella
13



Kehittämis-
toimenpiteet

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.



Investointien tukiprosentti

▪ Investointien tukiprosentti riippuu yrityksen koosta ja 
tukialueesta. Varsinais-Suomi on III-tukialuetta, pois lukien 
Salon seutu, joka on tällä hetkellä luokiteltu II-tukialueeksi.

▪ Yrityskoko: Euroopan komission ja Tilastokeskuksen 
määritelmä.
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Yrityksen

koko

Henkilöstö Vuosiliikevaihto Taseen

loppusumma

PK-yritys < 250 ja joko ≤ 50 M€ tai ≤ 43 M€

Pieni yritys < 50 ja joko ≤ 10 M€ tai ≤ 10 M€

Mikroyritys < 10 ja joko ≤ 2 M€ tai ≤ 2 M€

II-tukialue III-tukialue

Pieni yritys 30 20

Keskisuuri yritys 20 10

Suuri yritys 10 -



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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Vinkkejä hakemusten tekoon

ELY-hakemus on vapaamuotoinen. 

Suositeltavaa on kuitenkin 

hankkeistaa huolella & 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 & viennin kehittyminen, 

realistinen ja tavoitteellinen ennuste

• Viittaa liiketoimintasuunnitelmaan!

• Avaa logiikka arvioiden takaa, esim. myydyt 

tuotteet/palvelut/projektit ja keskimääräinen 

myyntihinta (€), kerro mistä liikevaihto 

syntyy!



Yhteydenotot kehittämisavustukseen ja 

ReactEU-hakuun liittyen Varsinais-Suomessa

Leevi Törmäkangas

Team Finland-koordinaattori

ELY-keskus

leevi.tormakangas@ely-keskus.fi

0295 022 616

www.linkedin.com/in/tormakangas

mailto:leevi.tormakangas@ely-keskus.fi
http://www.linkedin.com/in/tormakangas

