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1 Ely-keskuksen rahoitus
1.1 Yleistä
ELY-keskuksesta voi hakea rahoitusta 
Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelman 2014–2020 (maaseu-
tuohjelman) mukaisiin toimenpiteisiin 
ja osaan Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 –Suomen rakennerahas-
to-ohjelman mukaisista toimenpiteistä. 
Molemmissa ohjelmissa rahoitettavat 
toimenpiteet ovat osittain hyvin sa-
manlaisia. 

Maaseutuohjelman rahoitus koh-
distuu nimensä mukaisesti maaseu-
tualueille. Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 –ohjelmassa painotetaan 
erityisesti vahvojen toimialojen kehittä-
mistä sekä muutos- ja murrosvaihees-
sa olevien toimialojen tunnistamista. 
Rahoituksen hakijan kannattaa olla 
yhteydessä Pohjois-Karjalan ELY-kes-
kukseen hänelle sopivan rahoituksen 
määrittämiseksi.

Maaseutuohjelmassa määritetään 
toimenpiteitä kestävän kasvun tur-
vaamiseksi, maaseutuelinkeinojen 
kehittämiseksi ja elämänlaadun pa-
rantamiseksi maaseudulla. Ohjelman 
toimenpiteitä rahoitetaan osittain kan-
sallisesti ja osittain Euroopan maaseu-
dun kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) kautta. Kansalli-
nen rahoitus sisältää valtion ja kuntien 
varoja. Lisäksi toimenpiteiden rahoi-

tukseen tarvitaan useimmiten yksityis-
tä omaa rahoitusta, joka koostuu esi-
merkiksi säästöistä tai pankkilainoista. 
Pohjois-Karjalassa maaseutuohjelmaa 
toimeenpannaan Pohjois-Karjalan 
maaseudun kehittämissuunnitelman 
2014–2020 mukaisesti.

Maaseutuohjelmassa pyritään edis-
tämään innovaatioiden syntymistä mo-
nella eri tavalla. Ohjelmassa tuetaan 
tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koske-
via toimia ja neuvontaa, jotka liittyvät 
innovaatioita koskevan tiedon levittä-
miseen. Ohjelman mukaiset investoin-
nit fyysiseen omaisuuteen edistävät 
maatalouden modernisointia ja uuden, 
nykyaikaisen teknologian käyttöönot-
toa. Innovaatioita pidetään ohjelmassa 
keskeisenä keinona kehittää maaseu-
dun yritystoimintaa.

Ohjelmassa kannustetaan myös 
kehittämään innovatiivisia ratkaisuja 
maaseudun palveluiden kehittämisek-
si. Lisäksi kaikki ohjelmassa määritel-
lyt yhteistyöhön liittyvä toimenpiteet 
edistävät uudistamista ja innovaatioi-
den syntymistä.

Maaseutuohjelma tarjoaa pääasi-
assa kahdenlaisia rahoituskeinoja 
innovaatiotoiminnan edistämiseen: 
hanketuet ja yritystuet. Lisäksi neuvon-
ta-toimenpiteessä tuki maksetaan kor-
vauksena neuvontatapahtumaa kohti 
ja tuen saajina ovat hyväksytyt neuvo-

jat ja neuvojaorganisaatiot. Leader-toi-
minnan kautta voidaan myöntää han-
ke- tai yritystukea yhteisölähtöiseen 
paikalliseen kehittämiseen.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 –Suomen rakennerahasto-ohjel-
man toimenpiteitä rahoitetaan Euroo-
pan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). 
Lisäksi toimenpiteiden julkinen rahoi-
tus koostuu kansallisesta vastinrahoi-
tuksesta.

Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat 
innovoinnin ja uuden luomisen edis-
täminen, työpaikkojen ja yritysten ke-
hittäminen sekä kasvun tukeminen, 
osaamisen ja ammattitaidon kehittämi-
nen sekä osallisuuden lisääntyminen. 
Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmas-
sa on määritetty vuosille 2014–2017 
maakunnan kehittämisen painopisteet, 
jotka otetaan huomioon Kestävää kas-
vua ja työtä 2014–2020 toteutuksessa 
Pohjois-Karjalan alueella. 

ELY-keskuksesta voi hakea myös 
energiatukea, jota Työ- ja elinkein-
oministeriö voi myöntää investointi- ja 
selvityshankkeisiin. Tuen erityisenä ta-
voitteena on parantaa ilmasto- ja ym-
päristömyönteisen energiainvestoinnin 
taloudellista kannattavuutta ja pienen-
tää uuden teknologian käyttöönottoon 
liittyviä riskejä.
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1.2 Manner-Suomen 
maaseudun 
kehittämisohjelma 
2014–2020

1.2.1 Mahdolliset 
rahoituksen saajat ja 
tuettavat toimenpiteet

Julkisoikeudelliset yhteisöt

Julkisoikeudellisille yhteisöille (esim. 
tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset, 
kehittämisorganisaatiot, kunnat) voi-
daan myöntää maaseudun hanketu-

kea kehittämishankkeisiin ja yleishyö-
dyllisiin investointihankkeisiin. 

Kehittämishankkeena hakijan on 
mahdollista toteuttaa sellaisia hakijan 
toimintaan liittyviä lisätehtäviä, joiden 
toteuttaminen ilman tukea ei olisi mah-
dollista.Yleishyödyllisessä investoin-
tihankkeessa investoinnista saatavan 
hyödyn tulee ohjautua alueen asuk-
kaille ja muille toimijoille.

Hanke voi olla paikallinen Leader-
hanke, alueellinen, alueiden välinen, 
valtakunnallinen tai kansainvälinen 
(yhteistyöhanke ja Leader-hanke). 
Hanke on mahdollista toteuttaa esitte-
lyhankkeena (demonstraatio). Hanke 
voidaan toteuttaa myös yhteistyöhank-
keena, jolloin hankkeeseen osallistuu 
vähintään kaksi yhteisöä.

Yhteistyöhanke voi olla 1) hanke, jo-
ka edistää elinkeinoja ja luo lisäarvoa, 
2) biotalouden hanke, jossa mukana 
on tutkimus/neuvonta ja alkutuotan-
to, tai 3) maaseudun innovaatioryhmä 
(EIP), joka maa- ja metsätalouden alal-
la kehittää innovaatiota. Yhteistyöhan-
ke on mahdollista toteuttaa pilottihank-
keena, jossa voidaan testata tuotteen 
tai menetelmän toimivuutta. 

Viereisen sivun taulukossa on esi-
tetty hanketuella tuettavat toimenpiteet 
ja tukimuodot eri toimenpiteissä.
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HANKETUKI

M01 Tietämyksen siirtoa ja tiedotusta koskevat 
 toimet

1.1 Ammatillinen koulutus ja pätevyyden hankkiminen
1.2 Esittely- ja tiedotustoiminta
Tukimuoto: Avustus kehittämishankkeeseen

M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutu- 
 alueilla

7.1 Maaseutualueiden kuntien ja kylien ja niiden 
 peruspalvelujen kehittämissuunnitelmien sekä 
 Natura2000 –alueiden ja muiden luontoarvoltaan 
 merkittävien alueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmien 
 laatiminen ja päivittäminen

7.2 Pieninfrastruktuurien luomiseksi, parantamiseksi  
 tai laajentamiseksi tehtävät investoinnit mukaan 
 luettuina uusiutuvia energianlähteitä ja energian- 
 säästöä koskevat investoinnit 

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja passiivinen laaja- 
 kaistainfrastruktuuri sekä laajakaistan ja julkisten 
 sähköisen hallinnon ratkaisujen saatavuus

7.4 Maaseutuväestölle suunnatut paikalliset perus- 
 palvelut ja niihin liittyvät infrastruktuurin perustami- 
 seen, parantamiseen ja laajentamiseen tehtävät 
 investoinnit

 7.5 Vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, 
 matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailu- 
 infrastruktuuriin tehtävät investoinnit

 7.6 Kylien, maaseutumaiseman ja luonnonarvoltaan 
 merkittävien alueiden kulttuuri- ja luonnonperinnön 
 säilyttämiseen ennallistamiseen ja kohentamiseen 
 liittyvät selvitykset ja investoinnit, niihin liittyvät sosio- 
 ekonomiset näkökohdat mukaan luettuina, sekä ympä- 
 ristöalan tiedotustoimenpiteet

Tukimuoto: Avustus yleishyödylliseen kehittämis- 
 hankkeeseen (muut paitsi 7.2 ja 7.5), avustus yleis- 
 hyödylliseen investointiin (muut paitsi 7.1)

M16 Yhteistyö
16.0 Muut ohjelman prioriteetteja tukevat toimet
16.1 Maaseudun innovaatioryhmien perustaminen ja 

 toiminta (EIP)
16.2 Pilottihankkeet ja uusien tuotteiden, käytäntöjen, 

 menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen maataloudessa, 
 elintarvikealalla ja metsätaloudessa

16.3 Yhteistyö pienten toimijoiden välillä yhteisten työpro- 
 sessien järjestämisessä sekä tilojen ja resurssien jakami- 

sessa sekä maaseutumatkailuun liittyvien matkailupalvelun 
 kehittäminen ja/tai saattaminen markkinoille

16.4 Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö toimitusketjun 
 toimijoiden välillä lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten 
 markkinoiden perustamiseksi ja kehittämiseksi sekä paikalli- 
 set menekinedistämistoimet lyhyiden toimitusketjujen ja 
 paikallisten markkinoiden kehittämiseksi

16.5 Yhteiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
 siihen sopeutumiseksi sekä ympäristöhankkeita ja nykyisiä 
 ympäristökäytäntöjä koskevat yhteiset lähestymistavat

16.6 Yhteistyö toimitusketjun toimijoiden välillä elintarvik- 
 keissa, energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa 
 käytettävän biomassan tarjoamiseksi kestävällä tavalla

16.9 Maataloustoiminnan monipuolistaminen, yhteisön 
 tukema maatalous sekä ympäristöä ja elintarvikkeita 
 koskevat koulutustoimet

Tukimuoto: Avustus kehittämishankkeeseen
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Luonnolliset henkilöt ja yksityis- 
oikeudelliset yhteisöt

Edellä esiteltyä maaseudun hanke-
tukea voidaan myöntää myös yksi-
tyisoikeudellisille yhteisöille (esim. 
pk-yritykset, yhdistykset, säätiöt) ke-
hittämishankkeisiin ja yleishyödyllisiin 
investointihankkeisiin. Hanketukien 
lisäksi yksityisoikeudelliset yhteisöt 
voivat saada yritystukia. Yritystukien 
mahdollisia saajia voivat olla myös 
luonnolliset henkilöt.

Yritystuki voidaan jakaa perusta-
mistukeen ja investointitukeen. Perus-
tamistukea voidaan myöntää maatalo-
usalan ja metsätalouden ulkopuolisen 
yritystoiminnan aloittamiseen ja aloit-
tamista edistävien kokeilujen toteut-
tamiseen uudelle yritykselle ja liike-
toimintaansa uudistavalle toimivalle 
yritykselle maaseutualueella. Inves-
tointitukea voidaan myöntää sellai-
seen yrityksen investointiin, jolla on 
olennaista merkitystä yritysten perus-
tamiselle, kasvulle ja kehittymiselle. In-
vestointituen piiriin kuuluu tuki toteutet-
tavuustutkimuksen tekemiseen ennen 
investointia. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty 
yritystuella tuettavat toimenpiteet ja tu-
kimuodot eri toimenpiteissä.

YRITYSTUKI

M04 Investoinnit fyysiseen omaisuuteen
4.1 Maatalouden investoinnit
4.2 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille 

 saattaminen ja kehittäminen
4.4 Ei-tuotannolliset investoinnit
Tukimuoto: Investointituki myönnetään avustuksena (4.1 ja 4.2), 

 investointituki voidaan myöntää myös korkotukena ja valtion tai 
 muun julkisen tahon myöntämänä lainan takauksena (4.1), 
 korvaus €/ha (4.4)

M06 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen
6.1 Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustuki
6.2 Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritys- 

 toimintaan maaseutualueilla
6.4 Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan tehtävät investoinnit 

 maaseutualueilla
Tukimuoto: Avustus (kaikki), laina (6.1), varainsiirtoverovapaus 

 (6.1)
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1.2.2 Tuen määrä

Tuen määrä vaihtelee toimenpiteittäin. 
Kehittämishankkeisiin tukea voi saada 
jopa 100 % ja yleishyödyllisiin inves-
tointihankkeisiin enintään 75 % hyväk-
syttävistä, kohtuullisista kustannuksis-
ta. Yritysten investointituessa julkisen 
tuen maksimimäärä on 35 % hyväk-
syttävistä kustannuksista. Kuitenkin 
toteutettavuustutkimuksen tekemiseen 
on tukea mahdollista saada jopa 50 % 
hyväksyttävistä kustannuksista. Inves-
tointitukea voidaan korottaa, jos ky-
seessä on maaseudun innovaatioryh-
män (edellä kohta 16.1) hankkeeseen 
liittyvä maatalouden investointi, jonka 
toteuttajana on kyseisen ryhmän jä-
sen. Tukitaso voi tällöin olla enintään 
20 % korkeampi kuin jos hankkeella ei 
ole kytkentää maaseudun innovaatio-
ryhmän toimintaan. Perustamistukea 
voidaan myöntää korkeintaan 35 000 
euroa. Leader-hankkeeseen tukea voi-
daan myöntää enintään 180 000 eu-
roa.

1.2.3 Haku- ja valinta- 
menettely

Maaseutuohjelman mukaisiin toimen-
piteisiin voidaan hakea rahoitusta 
milloin tahansa. Tukihakemus teh-
dään sähköisen asiointipalvelu Hyr-
rän kautta (https://hyrra.mavi.fi/login.
html). Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
ja maakunnan kolme Leader-ryhmää, 

Vaara-Karjalan Leader, Joensuun seu-
tu ja Keski-Karjalan Jetina, neuvovat 
hakemusten tekemisessä ja myöntä-
vät rahoitusta omien kehittämispaino-
tusten mukaisesti. Rahoituspäätökset 
tehdään useamman kerran vuodessa. 
Leader-hankkeissa jaksotusta ei ole. 
Lisäksi poikkeuksena ovat valtakun-
nalliset hankkeet, joita haetaan erik-
seen määriteltävänä hakujaksona. 

Tuet maksetaan maaseutuviraston 
kautta.

Rahoitettavat kohteet valitaan toi-
menpidekohtaisten valintakriteereiden 
perusteella. Valtakunnallisille hankkeil-
le on määritelty omat valintakriteerin-
sä. Myös jokaisella Leader-ryhmällä 
on omat, paikalliset valintaperusteen-
sa.

https://hyrra.mavi.fi/login.html
https://hyrra.mavi.fi/login.html
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1.3 Kestävää 
kasvua ja työtä 
2014–2020 
– Suomen rakenne-
rahasto-ohjelma

1.3.1 Mahdolliset 
rahoituksen saajat ja 
tuettavat toimenpiteet

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 
-ohjelmassa on kaksi toimintalinjaa, 
joilla on selkeä yhteys myös biotalou- 
teen liittyvän innovaatiotoiminnan edis-
tämiseen. Molempia näitä toimintalin-
joja tuetaan Euroopan aluekehitysra-
haston (EAKR) rahoituksella.

Toisessa näistä toimintalinjoista 
mm. parannetaan pk-yritysten kilpailu-
kykyä tukemalla uusien yritysten käyn-
nistymistä ja uuden liiketoiminnan ke-
hittämistä sekä pk-yritysten ideoiden, 
tuotteiden ja palveluiden tuotteistamis-
ta ja kaupallistamista sekä markkinoille 
pääsyä. Toimintalinjassa painotetaan 
alueiden vahvojen toimialojen kehittä-
mistä sekä muutos- ja murrosvaihees-
sa olevien toimialojen tunnistamista.

Toisessa toimintalinjassa tuote-
taan ja hyödynnetään uusinta tietoa ja 
osaamista. Toimintalinjalla on kolme 
erityistavoitetta: tutkimus-, osaamis- ja 
innovaatiokeskittymien kehittäminen 
alueellisten vahvuuksien pohjalta, yri-
tysten innovaatiotoiminnan vahvistami-

nen ja uusiutuvan energian ja energia-
tehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. 
Molemmissa toimintalinjoissa keskei-
siä tuensaajia ovat yritykset, elinkei-
nojen kehittämisorganisaatiot, tutki-
mus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat 
ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset 
ja osuuskunnat. 

Molempia edellä esiteltyjä toiminta-
linjoja tukee Euroopan sosiaalirahas-
tosta (ESR) osarahoitettava Koulutus, 
ammattitaito ja elinikäinen oppiminen 
–toimintalinja, jossa tavoitteena on li-
sätä korkeakoulujen ja oppilaitosten 
valmiuksia ammattitaitoisen työvoi-
man kouluttamiseen, parantaa op-
pilaitosten työelämäyhteyksiä, lisätä 
opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyttä ja 
yrittäjäosaamista sekä vahvistaa työn-
tekijöiden innovaatiokykyä ja ener-
giaosaamista koulutuksen keinoin. 
Tuensaajina toimintalinjassa voivat ol-
la tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, 
kunnat ja kuntayhtymät, sosiaalipart-
nerit ja muut toimintaan liittyvät järjes-
töt, säätiöt ja yritykset.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 –ohjelman yhtenä erityisteema-
na on vähähiilisyys. Niinpä EAKR:n 
rahoituksella tuetaan puhtaampiin tuo-
tantotapoihin tähtäävien tekniikoiden 
ja tuotteiden kehittämistä ja kaupallis-
tamista. 

Erityisesti energia- ja materiaalite-
hokkuuden puolella on uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia. Ohjelmakaudel-
la 2014–2020 EAKR-rahoituksesta 25 
% kohdistuu vähähiilisyyteen. 

Ohjelmasta myönnetään rahoitus-
ta yritysten erilaisiin kehittämis- ja in-
vestointihankkeisiin, alueellisiin hank-
keisiin ja valtakunnallisten teemojen 
mukaisiin hankkeisiin. Kehittämis- ja 
investointihankkeilla on oltava mer-
kittävä vaikutus yrityksen toimintaan, 
uusiutumiseen, kasvuun ja kilpailu-
kykyyn, ja ne voivat liittyä esimerkiksi 
tuotantoon, kansainvälistymiseen tai 
osaamiseen. Rahoitusta myönnettäes-
sä otetaan huomioon myös hankkeen 
työllisyys- ja ympäristövaikutukset.

Alueellisen hankkeen on ohjelman 
tavoitteiden lisäksi tuettava jotakin 
toiminta-alueensa maakuntaohjelman 
painotuksista. Pohjois-Karjalassa ke-
hittämisen painopisteitä ovat yritys-
toiminnan kilpailukyvyn tukeminen, 
osaamisen vahvistaminen, kansainvä-
lisyyden vahvistaminen, Venäjän lähei-
syyden hyödyntäminen sekä resurssi-
viisaus. 

Valtakunnalliset teemat ovat mi-
nisteriöjohtoisesti valmisteltuja kehit-
tämiskokonaisuuksia, joiden toteutta-
minen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa 
määritellyn toiminnan puitteissa. Val-
takunnallisista teemoista voi hakea ra-
hoitusta hankkeeseen, jonka toiminta 
ja hyödyt ovat laajennettavissa valta-
kunnallisiksi. Yhtenä valtakunnallisena 
teemana on osaamis- ja innovaatio-
verkostojen kehittäminen. Tässä tee-
massa keskeistä on tutkimuslaitosten, 
muiden julkisten toimijoiden ja elinkei-
noelämän yhteistyönä synnytettävät 
uudet toimintamallit ja kehitysympäris-
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töt. Teemaan liittyvät erityiset painopis-
teet määritetään valtakunnallisten ha-
kujen yhteydessä erikseen.

1.3.2 Rahoituksen määrä

Enimmäistukitaso yritysrahoituksessa 
on 50 % hyväksyttävistä kustannuksis-
ta. Kehittämishankkeissa tuen määrä 
voi olla enintään 80 % hyväksyttävis-
tä kustannuksista. Investointien osuus 
voi olla enintään puolet kehittämis-
hankkeen kokonaiskustannuksista. 
Kehittämishankkeisiin sisältyvissä in-
vestoinneissa tukitaso on enintään 70 
% hyväksyttävistä kustannuksista.

1.3.3 Haku- ja valinta- 
menettely

Rahoitusta haetaan ELY-keskuksesta. 
EAKR-hankkeille rahoitusta myöntää 
myös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 
Rahoittavat viranomaiset käynnistävät 
avoimia hakuja ja tarkemmin määritel-
tyihin teemoihin liittyviä hakuja. Usein 
hauille on asetettu tietty määräaika, 
johon mennessä hankehakemus on 
jätettävä sähköisesti EURA 2014 –jär-
jestelmän (https://www.eura2014.fi/ha-
kija/hanke) kautta rahoittavalle viran-
omaiselle. Työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan yritystukia (yritysten ke-
hittämisavustus, yritysten toimintaym-
päristön kehittämisavustus, alueellinen 
kuljetustuki) haetaan ELY-keskusten 

yritystukien sähköisessä asiointipal-
velussa. Ennen rahoitushakemuksen 
jättämistä hakijan on hyvä olla yhtey-
dessä rahoittavaan viranomaiseen, jo-
ka auttaa ohjelma-asiakirjan mukaisen 
hakemuksen laatimisessa.

Valittavien hankkeiden määrään 
vaikuttaa haussa käytettävissä oleva 
rahoitus ja saapuneiden hakemusten 
laatu. Rahoittava viranomainen arvioi 
hakemukset yleisten ja erityistavoite-
kohtaisten sekä aluekohtaisten arvioin-
tiperusteiden ja hakukohtaisten paino-
tusten perusteella. Valtakunnallisista 
teemoista rahoitettavilla hankkeilla on 
omat käsittelyprosessinsa.

1.4 Työ- ja elinkeino- 
ministeriön energia-
tuki

1.4.1 Mahdolliset 
rahoituksen saajat ja 
tuettavat toimenpiteet
Yritykset, kunnat ja muut yhteisöt voi-
vat saada hankekohtaisen harkinnan 
perusteella energiatukea ilmasto- ja 
ympäristömyönteisiin investointi- ja 
selvityshankkeisiin. Hankkeiden on 
edistettävä energian tuotantoa ja käyt-
töä, energiansäästöä tai energian-
tuotannon tai käytön tehostamista tai 
niiden tulee vähentää energian tuo-
tannon tai käytön ympäristöhaittoja. 

Innovatiiviset ja uuden teknologian 
energiainvestointihankkeet ovat erityi-
sen kiinnostavia uusiksi rahoitettaviksi 
hankkeiksi. Uuden teknologian hank-
keilla tarkoitetaan sellaisia teknisiä tai 
muita ratkaisuja, joita ei ole aikaisem-
min sovellettu kaupallisessa mittakaa-
vassa Suomessa. Uusiutuvan ener-
gian käyttöön liittyvä investointi, jota 
voidaan tukea, on mm. uuden teknolo-
gian demonstraatiohanke.

1.4.2 Rahoituksen määrä

Uusiutuviin energianlähteisiin ja ener-
giatehokkuuteen liittyvissä investoin-
neissa energiatuen määrä voi olla 
enintään 40 %. Muissa energiantuo-
tannon ympäristöhaittoja vähentävissä 
investoinneissa tuen määrä on enin-
tään 30 %. Selvityshankkeissa tuki voi 
olla enintään 60 %.

1.4.3 Hakumenettely ja 
tuen myöntäminen

Tukea haetaan siitä ELY-keskuksesta, 
jonka toiminta-alueella investointi tai 
selvityshanke toteutetaan. Toteutetta-
essa hanketta usealla paikkakunnalla 
tukea haetaan siitä ELY-keskuksesta, 
jonka toiminta-alueella hakijan koti-
paikka sijaitsee. Tukea haetaan ennen 
hankkeen aloittamista Työ- ja elinkein-
oministeriön vahvistamalla lomakkeel-
la. 

https://www.eura2014.fi/hakija/hanke
https://www.eura2014.fi/hakija/hanke
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2.1 Yleistä

Tekes tarjoaa innovaatiorahoitusta 
yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja 
julkisten palvelujen tuottajille. Tekes 
rahoittaa kehittämistoimintaa, mutta 
ei investointeja. Rahoituksen tärkein 
kohderyhmä ovat kansainvälistyvät ja 
kasvua hakevat pienet ja keskisuuret 
yritykset. Tutkimusorganisaatiot voivat 
saada rahoitusta tutkimustyöhön, jon-
ka tuloksista syntyy uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia suomalaisiin yrityk-
siin.

Tekesin rahoitus voi olla lainaa, 
avustusta ja rahastosijoituksia. Rahoi-
tus voi perustua asiakkaiden aloittei-
siin, jolloin painotetaan liiketoimintaa 
uudistavia edelläkävijähankkeita. Ra-
hoitusta kohdennetaan myös tiettyihin 
sisällöllisiin painopisteisiin strategisten 
ohjelmien kautta. Ohjelmien avulla voi-
daan esimerkiksi verkottaa toimijoi-
ta keskenään, tuottaa uutta tietoa ja 
osaamista, tukea yrityksiä niiden kan-
sainvälistymisessä tai antaa mahdolli-
suus vaikuttaa tietyn alan kehityssuun-
tiin. Osa yrityksille ja muille toimijoille 
suunnatusta rahoituksesta on kohdis-
tettu ohjelmiin sopiviin hankkeisiin.

2 Tekesin rahoitus
2.2 Mahdolliset 
rahoituksen saajat 
ja tuettavat 
toimenpiteet

Yritykset

Tekesin rahoituksen avulla pk-yritys 
voi selvittää edellytyksiään nopeaan 
kansainväliseen kasvuun. Rahoitusta 
voi hakea esimerkiksi uuden konseptin 
tai tuotteen testaamiseen potentiaali-
silla asiakkailla. Lisäksi rahoitusta voi 
käyttää markkinointistrategian kehittä-
miseen sekä immateriaalioikeuksiin ja 
niiden suojauksiin liittyviin selvityksiin. 

Tekesistä on mahdollista saada ra-
hoitusta myös yritysten tutkimuspai-
notteisille hankkeille. Näissä hankkeis-
sa pääpaino on uuden osaamisen ja 
tiedon luomisessa. Rahoitusta voivat 
saada sekä pk-yritykset että suuret yri-
tykset. Suurten yritysten on kuitenkin 
tehtävä hankkeessaan yhteistyötä pk-
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden 
kanssa.

Tekesin lainarahoituksen avulla yri-
tys voi kehittää uusia tai jo olemassa 
olevia tuotteita tai palveluja, tuotan-
tomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. 
Yritys voi saada lainaa myös uuden, 
innovatiivisen, kaupallistamisvaiheen 

kynnyksellä olevan ratkaisun toimin-
nan testaamiseen ja hyötyjen arvioimi-
seen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Nuorille innovatiivisille yrityksille 
Tekes tarjoaa rahoitusta liiketoimin-
nan kehittämiseen. Rahoituksen avul-
la pyritään nopeuttamaan kaikkein lu-
paavimpien pienten yritysten kasvua 
ja kansainvälistymistä. Rahoitusta voi 
hakea nopeaa kansainvälistä kasvua 
tavoitteleva yritys, joka on toiminut jo 
muutaman vuoden ajan ja todentanut 
liiketoimintamallinsa siten, että yrityk-
sellä on jo asiakkaita. Lisäksi yrityksen 
tulee panostaa merkittävästi tutkimus- 
ja kehittämistoimintaan.

Tutkimusorganisaatiot

Tekes myöntää rahoitusta elinkeino-
elämän kanssa verkottuneille tutkimus-
hankkeille. Näiden hankkeiden tulee 
luoda uutta osaamista ja ratkaisuja yri-
tysten tunnistamiin tarpeisiin. Yritysten 
on sitouduttava hankkeen sisältöön ja 
tulosten hyödyntämiseen.

Tekes rahoittaa myös hankkeita, jot-
ka tuottavat tutkimusidean hyödyntä-
misen kannalta merkityksellistä tietoa 
ja osaamista ja tähtäävät tutkimuside-
an kaupallistamiseen. Hankkeiden ai-
kana selvitetään mahdolliset hyödyn-
tämispolut sekä lupaavin etenemisreitti 
ja –tapa sekä idean hyödyntämistä yri-
tysten liiketoiminnassa.

Strategiset tutkimusavaukset ovat 
tutkimushankkeita, jotka luovat uutta 
huippuosaamista ja tavoittelevat uusi-
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en kasvualojen syntymistä Suomeen. 
Niiden lähtökohtana on visio uudesta 
haastavasta ratkaisusta, joka toteu-
tuessaan loisi merkittäviä uusia mah-
dollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja 
tärkeää osaamista Suomeen. Vuonna 
2015 strategisiin tutkimusavauksiin ei 
voi hakea rahoitusta. 

Näiden lisäksi rahoitusta voi saada 
innovaatiotutkimukseen, joka tuottaa 
tietoa siitä, miten innovaatiot syntyvät 
ja miten ne uudistavat elinkeinoelä-
mää ja yhteiskuntaa. Tekesin kautta 
voi saada myös EAKR:n rahoitusta tut-
kimustoimintaan. Tekes tarjoaa myös 
tietoa kansainvälisistä rahoitusmah-
dollisuuksista, kuten Horisontti 2020 
–ohjelmasta.

Julkisten palvelujen tuottajat

Tekes edistää innovaatioiden kehittä-
mistä julkisissa hankinnoissa. Julki-
nen hankinta voi olla uuden tuotteen 
tai palvelun ostaminen, esikaupallinen 
hankinta tai katalyyttihankinta. Uuden 
tuotteen tai palvelun hankinta edel-
lyttää olemassa olevien tuotteiden tai 
palveluiden selkeää parantamista tai 
kokonaan uuden tai parannetun ver-
sion kehittämistä. Hankinta kohdistuu 
kehitettävän tuotteen tai palvelun osta-
miseen. 

Esikaupallisessa hankinnassa os-
tetaan tutkimus- ja kehitystyötä han-
kintatarpeen mukaisen tuotteen tai 
palvelun aikaansaamiseksi. Katalyyt-
tihankinnassa julkinen toimija voi toi-

mia kehitteillä olevien tuotteiden ja pal-
velujen testaajana ja testiympäristön 
tarjoajana, ja siten se voi pienentää 
yritysten markkinariskiä ja nopeuttaa 
yritysten markkinoille pääsyä. 

2.3 Rahoituksen 
määrä

Tutkimuspainotteisiin hankkeisiin voi-
daan pk-yrityksille myöntää avustus-
ta enintään 50 % ja suurille yrityksille 
enintään 40 % hyväksyttävistä kustan-
nuksista. Kehittämiseen ja pilotointiin 
painottuviin hankkeisiin pk-yritykset 
voivat saada lainaa 50–70 % ja suuret 
yritykset 25–35 % hyväksyttävistä kus-
tannuksista. 

Lainasta on mahdollista saada 30 
% ennakkona ja loput toteutuneiden 
kustannusten mukaisesti jälkikäteen. 
Lainasta ei vaadita vakuuksia ja lainan 
korko on matala. Laina-aika on enim-
millään 10 vuotta, josta viisi on lyhen-
nysvapaita.

Jos hanke epäonnistuu, osa lainas-
ta voidaan muuttaa jälkeenpäin avus-
tukseksi ja jättää perimättä. Alle 5-vuo-
tiaiden kasvuyritysten liiketoiminnan 
ja kansainvälistymisen kehittämiseen 
myönnettävien avustusten tai lainojen 
osuudet voivat olla edellä mainittuja ra-
hoitusosuuksia suurempia.

Tutkimusorganisaatioille myönnet-
tävä rahoitus on yleensä 60–70 % 
hankkeen kokonaiskustannuksista. 

Julkisiin hankintoihin myönnettävän 
rahoituksen määrä on tyypillisesti 50 
% hankkeen kokonaiskustannuksista.

2.4 Haku- ja 
valintamenettely

Hakemuksen valmistelu kannattaa 
aloittaa Tekesin tunnustelupalvelun 
kautta (http://www.tekes.fi/rahoitus/
tunnustelu/), jonka avulla voi testata 
mahdollisuuksia rahoituksen saami-
selle. Lisäksi ennen hakemuksen jät-
tämistä on hyvä keskustella Tekesin 
asiantuntijan kanssa rahoituksen so-
veltumisesta hankkeelle. Pohjois-Kar-
jalassa Tekesin rahoituksesta saa tie-
toa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. 

Rahoitushakemus jätetään Tekesin 
sähköisessä asiointipalvelussa (http://
www.tekes.fi/asiointi/). Tutkimusrahoi-
tukselle on määritelty tietty hakuaika. 
Yrityksille suunnattua t&k -rahoitusta 
voidaan hakea ilman erillisiä hakuai-
koja. Tekes myöntää EAKR-rahoitusta 
toistaiseksi vain julkisen tutkimuksen 
projekteihin. 

Hakemuksen käsittelee hakemuk-
selle nimetty hankevastaava. Hanke-
vastaavaa avustaa hanketiimi, jossa 
on muita asiantuntijoita, rahoitustar-
kastaja tilitysten käsittelyä varten ja 
projektisihteeri. Hakemukset arvioi-
daan ennalta määritettyjen arviointikri-
teereiden perusteella.

http://www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu/
http://www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu/
http://www.tekes.fi/asiointi/
http://www.tekes.fi/asiointi/
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