
                                                

 www.ely-keskus.fi 

 
Kehittämisavustuksella yrityksesi suunta kasvuun! 

 

 

Kehittämisavustus on ELY-keskuksen tarjoama  
tukimuoto yritysten kasvuun. ELY-keskus voi  
myöntää yrityksille kehittämisavustusta merkit- 
täviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.  

 

Yritys voi kehittää esimerkiksi  

 liiketoiminta- ja markkinointiosaamista 

 tuotteita ja palveluja 

 tuotantomenetelmiä tai -prosesseja 

 kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiedellytyksiä. 

 

Yritys voi myös  

 selvittää uusia markkinoita ja liiketoimintamahdolli-

suuksia 

 hakea kasvua kone-, laite- tai rakennus- 

investoinneilla. 

 

 

Itä-Suomessa suuntaamme  
rahoitusta 
 
 merkittävään tuotannon, kilpailukykyisten tuotteiden 

tai palveluiden kehittämiseen kasvaville markkinoille 

 yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan  

kehittämiseen 

 uusia työpaikkoja synnyttäviin hankkeisiin 

 aluetalouteen positiivisesti vaikuttaviin hankkeisiin 

 ympäristöä vähemmän kuormittavan ja/tai materiaa-

litehokkaamman teknologian käyttöönottoon. 

 

 

Millaisille yrityksille? 
 

Kehittämisavustus on tarkoitettu erityisesti aloittaville ja 
kehittyville pienille ja keskisuurille yrityksille.  

 

Yrityksellä tulee olla 

 edellytykset kannattavaan toimintaan 

 riittävästi omaa halua ja kykyä kehittää toimintaansa 

 innovatiivista osaamista 

 kiinteä toimipiste Itä-Suomessa, jossa harjoittaa  

toimintaansa. 

 

Avustuksen enimmäismäärä  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustusta myönnettäessä käytetään harkintaa.  

Tuen määrään vaikuttaa mm. hankkeen sisältö ja  

yrityksen koko.  

 

 

Kehittämishanke 
 

Kehittämishankkeen tulee olla merkittävä suhteessa  

yrityksen toiminnan volyymiin. 

 Investointi vähintään 10 % vuosiliikevaihdosta,  

kuitenkin vähintään 10 000 € 

 Muu kehittäminen vähintään 5 % vuosiliike- 

vaihdosta, kuitenkin vähintään 10 000 € 

Merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan myös  

hankkeen ulkopuoliset kehittämistoimet yrityksessä. 

Mikroyritys 
 
Alle 10 työntekijää, liikevaihto tai tase enintään  
2 milj. € 
 
 Tuki investointeihin 35 % 
 Tuki kehittämiseen 50 % 

 

 

 

Pieni yritys 
 
Alle 50 työntekijää, liikevaihto tai tase enintään  
10 milj. € 
 
 Tuki investointeihin 35 % 
 Tuki kehittämiseen 50 % 

 

Keskisuuri yritys 
 
Alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 milj. € 
tai tase enintään 43 milj. € 
 
 Tuki investointeihin 25 % 
 Tuki kehittämiseen 50 % 

 



 www.ely-keskus.fi 

Hakeminen 

 

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti sähköisessä aluehallin-

non asiointipalvelussa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi. 

 

 

 
 

 

Hakemuksen liitteiksi 

 liiketoimintasuunnitelma 

 hankesuunnitelma 

 kahden edellisen tilikauden tilinpäätökset 

 tarjoukset kehittämistoimenpiteiden asiantuntija- 

palveluista 

 dokumentit hankkeen muusta rahoituksesta 

 

Esitä hankesuunnitelmassa seuraavat asiat: 

 hankkeen tavoitteet 

 hankkeen sisältö, toimenpiteet 

 kustannusarvio 

 rahoitus 

 aikataulu. 

 

            

Itä-Suomen toimialue 
 

      

          

  

Ota yhteyttä! 
 

        
 

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yritysasiantunti-
jamme neuvovat mm. hankesuunnitelman valmistelussa. 
 

  

Lisätietoja 

www.ely-keskus.fi > Aiheet > Elinkeinot > Yritysrahoitus 
www.rakennerahastot.fi > Itä-Suomi > Rahoituksen hakeminen 
> Yritysrahoitus  
Blogi Puhetta rahasta: www.puhettarahasta.com  
Puhetta rahasta Facebook: https://www.facebook.com/puhetta-
rahasta   

Yritysasiantuntija Puhelin 

  
Mikkeli  

Outi Kaihola 040 837 2225 

Jukka Kotro 040 521 7056 

Kristiina Laatikainen 050 350 8702 

Jarkko Rautio 0400 426 366 

Antti Räsänen 050 396 0127 

  
Joensuu  

Tuula Lehtonen 044 246 4653 

Pekka Pelkonen 044 246 4691 

Sari Pikkarainen 040 180 0763 

Päivi Vaarala 050 351 2169 

  
Kuopio  

Kaisa Hakala 040 509 3373 

Marko Hämäläinen 050 396 1349 

Sari Marttila 040 820 4162 

Eija Pihlaja 040 537 1659 

  
Team Finland kasvu- ja kansainvälistymis- 

koordinaattori 

Kirsi Kosunen 040 564 4993, Mikkeli 

Markku Koponen 050 390 2731, Kuopio 

Tapio Kinnunen 044 246 4660, Joensuu 

  Yksikön päällikkö 

Kalevi Pölönen 044 246 4670, Joensuu 

 Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Tärkeää! 

Hakemus tulee jättää ennen hankkeen aloittamista 

Yrityksen kehittämis- ja investointirahoitus tulee 

pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). 

     Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Itä-Suomen rakennerahoitus 

     Mikkeli: Jääkärinkatu 14   |   Kuopio: Kallanranta 11   |  Joensuu: Kauppakatu 40 B 
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