
 

 

 
 
  
 
Yritysten kehittämishankkeisiin  
haettavissa REACT-EU-rahoitusta 
31.8.2021 saakka 
 

Suomi on saanut lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen Euroopan komission 
toukokuussa 2020 antamien maakohtaisten suositusten mukaisesti. Ensisijaisena painopis-
teenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituk-
sella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymi-
selle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä 
sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian 
johdosta toteuttamia toimia. 

Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakua jatketaan 
31.8.2021 asti  

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin 
vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka seuraa-
vasti.   
 

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:  

• Hämeen ELY-keskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Uu-
simaa) 

• Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, 
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)  

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)  

• Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo)    

 



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 painopis-
teenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kan-
sainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, 
sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.  

EU- ohjelmakauden päättymisen vaikutukset hankehakemuksiin 

Haku nykyisen ohjelmakauden yritystukien osalta päättyy 31.8.2021. Uuden EU-ohjelmakau-
den (2021-2027) varojen haku on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Nykyisen EU-ohjelmakau-
den varat eivät välttämättä riitä kaikkiin rahoituskelpoisiin yritysten investointi- ja kehittämis-
avustushakemuksiin. Saapuneiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko on käynnissä 
ELY-keskuksissa. 

Hakijan tulee huomioida, että mikäli hanke on käynnistynyt ennen 1.9.2021 eli ennen uuden 
EU-ohjelmakauden haun alkamista eikä siihen ole voitu tehdä myönteistä päätöstä varojen 
riittämättömyyden takia, ei sitä voida enää rahoittaa uuden EU-ohjelman varoista. Hankkeen 
aloittaminen ennen päätöksen saamista tapahtuu hakijan omalla riskillä.  

Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi EU-ohjelmakausien vaihtuessa 
on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijaan ennen hake-
muksen jättämistä!  

 

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 teknolo-
gian käyttöönottoa 

• kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyö-
dyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa   

• kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yri-
tysekosysteemejä 

 

Hankkeiden tukitasot 

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja 
investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10 %-35 % hyväk-
syttävistä kustannuksista.  

  



ELY-keskuksen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavus-
tus (EAKR) hakuaika  

Hakuaikaa jatketaan 31.8.2021 asti seuraavilla alueilla:  

• Keski-Suomen ELY-keskus (Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, 
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)  

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelematto-
mille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on yri-
tysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan kehittymisedellytysten parantaminen. Pandemia 
mahdollistaa monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarvioinnin ja ko-
ronakriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamisen ja pysy-
vämmän hyödyntämisen yritysten liiketoiminnassa. 

Rahoitusta suunnataan erityisesti TKI-toimintaa mahdollistaviin ja tukeviin hankkeisiin. Toi-
mintaympäristön kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on se, että pk-yritykset 
voivat hyödyntää hankkeessa syntyviä tuotoksia laajasti. ELY-keskus voi rahoittaa hanketta 
toimintaympäristön kehittämisavustuksella, kun hankkeessa toteutetaan alla mainittuja sisäl-
töjä. 

Mitä rahoitettavissa hankkeissa kehitetään? 

• kehitetään teolliseen digitalisaatioon, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään 
käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaa-
mislähtöisiä ratkaisuja, käytänteitä, toimintamalleja ja testialustoja 

• kehitetään yritysten digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden 
osaamista ja testialustoja erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta 

• kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää osaamista, liike-
toimintaa ja testialustoja 

Hankkeiden tukitasot 

Yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeessa tukitaso voi olla enintään 80 % ja inves-
tointien osalta 45 %.  

Hakemusten toimitustapa:  

Käytössä on sähköinen haku. Toimintaympäristö kehittämisavustuksen sähköinen hakemus-
lomake on auennut 8.3.2021 aluehallinnon asiointipalvelussa. 

Toimitusosoite:  

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.8.2021 sähköiseen järjestelmään osoitteessa:  
Palvelut – Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi) 

  

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut


Lisätiedot:  

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoiden tulee olla yhteydessä yritysasiantuntijoihimme ja 
tutustua toteutettuun hanketoimintaan: 

• Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu (eura2014.fi) 

Asiantuntijoiden yhteystiedot:  

• Asiantuntijahaku, yrityksen kehittämisavustukset (ahtp.fi) 

ELY-keskusten nettisivut ja rahoitusstrategiat 

• Yrityksen kehittämisavustus 
• Toimintaympäristön kehittämisavustus  
• Rahoituslinjaukset 

 YHTEYSTIEDOT 

• Alueelliset asiantuntijat Länsi-Suomessa  
• http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely 

•  

• Alueelliset asiantuntijat Etelä-Suomessa   
• https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/ely-keskus 

•  
• Alueelliset asiantuntijat Pohjois-Suomessa  

• https://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/yhteystiedot-elyt 

•  

• Alueelliset asiantuntijat Itä-Suomessa 

• https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/ely-keskus#.YLDxeo1xc2w 
 

 

https://www.eura2014.fi/rrtiepa
https://asiantuntijahaku.ahtp.fi/?search=yrityksen+kehitt%u00e4misavustukset
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
https://www.ely-keskus.fi/toimintaympariston-kehittamisavustus
https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
http://www.rakennerahastot.fi/web/lansi-suomen-suuralue/ely
https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/ely-keskus
https://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/yhteystiedot-elyt
https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/ely-keskus#.YLDxeo1xc2w

