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ESR ja EAKR -rahoitus
1) Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) keskittyy erityisesti pk-yritysten kasvuun ja
kansainvälistymiseen, sekä elinkeinolähtöiseen tutkimus- kehitys- ja
innovaatiotoimintaan. Vähintään 35 % EAKR-toimista tulee kohdistua ilmastotoimiin.

2) Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) toimilla mm. kehitetään työllisyyttä, jatkuvaa
oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja. Tavoitteena on myös parantaa koulutuksen
laatua ja tarjontaa, osaamisen ennakointia, sekä työelämän laatua. Rahastossa
painotetaan aiempaa enemmän sosiaalista osallisuutta.
3) Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet kytkeytyvät hallittuun
luopumiseen energiaturpeen käytöstä. JTF:n tuella luodaan uusia ja korvaavia
työpaikkoja ja monipuolistetaan alueen elinkeinorakennetta. Lisäksi sillä voidaan tukea
turvesoiden jälkikäyttöä ja ehkäistä ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. JTF-toimet
perustuvat 14 alueella valmisteltaviin alueellisiin siirtymäsuunnitelmiin.

Toimeenpanojärjestelmä 2021–2027

EAKR

Rahastot

Toimintalinjat

Erityistavoitteet

Innovatiivinen
Suomi

Hiilineutraali
Suomi

TKI

Energiatehokkuus ja
päästövähennykset

Digitalisaatio

Pk-yritykset

ESR+
Saavutettavampi Suomi
(vain Itä- ja
Pohjois-Suomi)

Tieliikenne

Ilmastonmuutos

Kiertotalous

EAKR-rahoituksesta 35% kohdennetaan ilmastotoimiin

Työllistävä,
osaava ja
osallistava
Suomi

Sosiaalisten
innovaatioiden
Suomi

Työllisyys

Sosiaaliset
innovaatiot
(nuoret)

Osaaminen

Yhdenvertaisuus ja
osallisuus

JTF

Aineellista
puutetta
torjuva Suomi

Ruoka-apu

Oikeudenmukaisen
siirtymän
Suomi

Liiketoiminta ja
työpaikat

TKI
investoinnit ja
uudet ratkaisut

Turvetuotantoalueiden
kunnostus ja
muuttaminen

EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa
• Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
− Toimilla tuetaan kansallista tavoitetta nostaa T&K-investointien osuus bkt:sta 4 %
− Kansallisilla strategiatoimilla ja erityisesti maakuntien älykkään erikoistumisen strategioilla on tärkeä rooli
elinkeinoelämän muutosprosessissa ja alueellisen innovaatiokapasiteetin kehittämisessä.
− TKI-toiminnassa keskeistä on monialainen yhteistyö kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden välillä.
− Toimia ohjaavat ilmasto ja kestävän kehityksen tavoitteet.

• Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

− Digitalisoituminen on Suomelle keskeinen mahdollisuus tuottavuuden lisäämiseen.
− Uuden teknologian ratkaisut, digitalisaatio, automaatio ja esim. robotiikka luovat mahdollisuuksia kehittää yritysten
tuotantoprosesseja ja palveluja avaten samalla myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
− Digitaaliset innovaatiokeskittymät tukevat yrityksiä ja julkisia organisaatioita uusien teknologioiden käyttöönotossa.

• Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
−
−
−
−

Yritysten TKI-toiminnan menot supistuivat 2010-luvulla Suomessa jyrkemmin kuin missään muussa EU-maassa.
Innovaatioilla on huomattava vaikutus yritysten toimintaan, uusiutumiskykyyn ja menestykseen.
Korkeaan arvonlisäykseen tähtäävää innovaatiotoimintaa ja sitä tukevia kyvykkyyksiä tulee lisätä.
verkottuneet liiketoimintaekosysteemit toimivat talouskasvun moottoreina luomalla uusia kasvualoja ja uudistamalla
elinkeinorakennetta.

EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa
• Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

− Suomi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
− Tavoitteena on edistää energiajärjestelmän muutosta, mikä tähtää kasvihuonekaasupäästöjen määrän nopeaan ja
merkittävään vähenemiseen
− Tavoitteena on parantaa erityisesti pk-yritysten toiminnan, tuotteiden ja palveluiden energia- ja resurssitehokkuutta sekä
edistää rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää TKI-toimintaa

• Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden
edistäminen

− Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on aktiivista varautumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, kielteisten vaikutusten
ennakointia ja vähentämistä sekä myönteisten vaikutusten luomiin mahdollisuuksiin tarttumista
− Ilmastonmuutos asettaa aivan erityisiä haasteita ja ennakointitarpeita esimerkiksi luontomatkailulle ja
kulttuuriperintökohteille
− Sopeutumisstrategiassa on myös päämääränä lisätä tutkimus‐ ja kehitystyöllä sekä viestinnällä yhteiskunnan
sopeutumiskykyä sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja joista voi kehittyä myös liiketoimintaa ja vientimahdollisuuksia.

• Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

− Kiertotalouden tavoitteena on tehostaa resurssien ja materiaalien käyttöä niin, että niiden arvo ja raaka-aineet säilyvät
kierrossa entistä paremmin.
− Hiilineutraali kiertotalous vähentää materiaalihävikkiä, päästöjä ja kuljetustarpeita sekä parantaa yritysten
kilpailukykyä ja vastaa kuluttajien tarpeisiin
− Teollisissa symbiooseissa yritykset tuottavat lisäarvoa toisilleen kierrättämällä raaka-aineita, teknologiaa, osaamista,
palveluja ja energiaa.

Yritystuet
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Yrityksen kehittämisavustus
• ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus on harkinnanvaraista avustusta
pk-yritysten kehittämiseen
• Avustuksen myönnetään yritystukilain mukaisina avustuksina.
− laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (758/2021)
− valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan edistämiseksi (895/2021)

• Avustusta voidaan myöntää investointeihin sekä muihin kehittämistoimenpiteisiin
− Kehittämistoimenpiteellä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen,
tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden valmistelua sekä muuta
niihin rinnastettavaa merkittävää yritystoiminnan kehittämistä.

• Hakijan on huomioitava hakemusta laatiessaan myös alue- ja rakennepoliittisen ohjelman
sisällöt
− Rahoitettavien yrityksen kehittämisavustushankkeiden valintaperusteina käytetään ohjelman
eritystavoitekohtaisia valintaperusteita.
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Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
Pk- yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
• parannetaan pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia
• tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevia, toimintaa uudistavia ja tuottavuutta lisääviä investointeja
• parannetaan pk-yritysten teknistä osaamista (esim. laiteinvestointien yhteydessä) osana liiketoiminnan kehittämistä

Pk-yritysten TKI-toiminta
• tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä innovatiivisten
liiketoimintakonseptien syntymistä huomioiden ilmastokestävyys
• tuetaan aktiivista innovaatiotoimintaa edistävien prosessien käyttöönottoa yrityksissä

• kehitetään kestävien uusien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä sekä datan hyödyntämistä ja
edistetään niihin liittyvää yritystoimintaa
• vahvistetaan hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehitetään uusia tuote- ja palvelukonsepteja
• vahvistetaan pk-yritysten valmiuksia luovan osaamisen hyödyntämiseen (esim. uudet digitaaliset tuotteet, palvelut ja
liiketoimintamallit, muotoiluosaaminen)
• tuetaan hiilineutraalisuus/vähähiilisyystavoitteiden mukaista toimintaa (ml. cleantech)

Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
Energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen yritystoiminnassa
• kehitetään uusien energiatehokkuutta ja siihen kytkeytyvää materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja
ratkaisujen soveltamista yrityksissä sekä edistetään niihin liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista

• tuetaan pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä,
pilotointia ja kaupallistamista (esim. rakentaminen ja kiinteistöjen hallinta, uudet energiaratkaisut
• edistetään teollisuuden prosessien ja koneiden sähköistämisen energiatehokkuutta ja energiaomavaraisuuden parantamista, sekä
digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa
• lisätään alueiden ja elinkeinoelämän tietämystä energiaratkaisuista ja -tehokkuudesta

Yrityksen kehittämisavustus
• Hakuilmoituksen julkaistaan EURA2021 –järjestelmässä

− Hakemus kehittämisavustuksesta on kohdistettava järjestelmässä avoinna olevaan hakuun.
− Yrityksen kehittämisavustushakuja avataan tämän hetkisen tiedon mukaan kolme vuonna 2022.
− Ensimmäiset haut pyritään avaamaan helmikuun 2022 aikana.

• Tukitasot
− Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista.
− Investointeihin myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 10–20 % (vuosi 2021)

• Kertakorvauksena pk-yrityksille maksettavan yrityksen kehittämisavustushankkeen
kokonaiskustannukset voivat olla enintään 60 000 euroa, tukitaso on enintään 60 % ja toteutusaika
enintään 6 kuukautta.
• EU-ohjelmakauden haun kriteereistä kerrotaan mm hakuilmoituksen yhteydessä haun avautuessa.
• Valtakunnallinen asioinnin tuki

− Pk-yrityksen rahoitus − kysy asiantuntijalta: 0295 024 800
Aukioloaika ma-pe klo 9−15

ESR+ -ohjelmasisällöt
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ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa
• Polkuja töihin

− Osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä yritysten kasvun este.
− Työn murros, digitaalisuuden lisääntyminen ja ekologiset haasteet edellyttävät tarvetta osaamisen
päivittämiseen kohtaannon parantamiseksi.
− Suomen eri alueiden ja yritysten elinvoimaisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi on koko
työvoimapotentiaali saatava käyttöön.
− Työttömille, työvoiman ulkopuolella oleville ja työmarkkinoille heikosti integroituneille tarvitaan monialaisia
palveluita.

• Uutta osaamista työelämään

− Vaikka Suomessa on toimiva koulutusjärjestelmä, ovat koulutustulokset heikentyneet, osaamistaso on
laskenut, erot eri ryhmien välillä ovat kasvaneet, koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus on noussut ja monilla
on puutteita perustaidoissa.
− Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät jokaisen oman osaamisen päivittämisen ja olemassa olevan
osaamisen todentamisen merkitystä.
− Jatkuva oppiminen helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta, lisää työvoiman tuottavuutta ja parantaa
organisaatioiden johtamista ja työelämän kehittämistä.

ESR+ Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelmassa
• Yhdenvertaiseen osallisuuteen

− Suomen väestön keskuudessa tapahtuu polarisaatiota, huono-osaisuus ja köyhyys kasautuu ja
periytyy.
− Köyhyys kytkeytyy nuorten erilaisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen sekä 16-24- vuotiaiden
työkyvyttömyyseläkkeisiin.
− Työllisyysasteen nostamisen ja ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien
edistämisen kannalta on tärkeää saada työelämän ulkopuolella olevia työelämään ja parantaa heikossa
työmarkkina-asemassa olevien työllistymisedellytyksiä.

• Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen

− tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien sekä erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten
elämäntilannetta ja pärjäämistä
− Monet sijaishuollossa olevista lapsista ja nuorista eivät saa suoritetuksi peruskoulua loppuun tai hankituksi
toisen asteen tutkintoa, eivätkä kaikki sijoitettuna olevat lapset ja nuoret saa tarvitsemaansa tukea tai hoitoa
− Lisää oikea-aikaisia, huostaanottoja ennaltaehkäiseviä palveluja tarvitaan.
− Toimilla tuetaan komission vuonna 2021 hyväksymää lasten oikeuksia koskevaa EU-strategian toimeenpanoa
erityisesti edistämällä vaikeassa asemassa olevien lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen
(13,6 milj. €)
Teeman hankkeilla
•

vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana
parantamalla liiketoimintaosaamista, vahvistamalla monialaisia toimintamalleja eri
toimialojen kesken ja lisäämällä matkailullisia valmiuksia sekä kehittämällä kykyä toimia
erilaisina innovaatioalustoina.

•

vahvistetaan taide- ja kulttuurialan tuotanto-osaamista kehittämällä kykyä tuottaa
uusia taide- ja kulttuuripalveluita mm. palveluiden laadun ja vaikuttavuuden sekä
saatavuuden kehittämisessä, tukemalla kulttuuriympäristön kestävään kehittämiseen
edistävien ratkaisujen hyödyntämistä sekä vahvistamalla kulttuuriseen moninaisuuteen
liittyvää osaamista.

Toiminnan kohderyhmät
Kohderyhmänä on luovilla ja kulttuurialoilla toimiva työikäinen väestö,
itsensätyöllistäjät, yrittäjiksi aikovat, yksinyrittäjät, maahanmuuttajat, yrityksissä ja
organisaatioissa työskentelevät työntekijät ja johtajat yksityisellä ja julkisella
sektorilla, ml. luovaa osaamista hyödyntävät toimijat.
Kohderyhmään kuuluvat myös luovan ja kulttuurialan järjestöt, yhdistykset, säätiöt,
kunnat, kasvatus- ja koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, taide- ja
kulttuurilaitokset sekä muut työelämän ja palveluiden kehittäjät ja niiden
henkilökunta. Kohderyhmänä ovat erilaisissa muutostilanteissa olevat työnantajat
ja työntekijät. Kohderyhmiä ovat myös sellaiset työssä olevat henkilöt, joiden
tämän hetkinen osaaminen tarvitsee päivitystä tai joiden työelämässä pitempään
pysymistä turvataan.

Uutta osaamista työelämään -erityistavoite
-> toimenpiteet
• Jatkuva oppiminen ja joustavat koulutuspolut
• Palveluiden kehittäminen
• Muutostarpeiden ja osaamisen ennakointi työmarkkinoiden tarpeiden
pohjalta
• Työelämän kehittäminen

Hankkeiden valintaperusteet
Hankkeet arvioidaan ja pisteytetään Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Alue- ja
rakennepolitiikan -ohjelman seurantakomitean hyväksymien yleisten valintaperusteiden ja
toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, Erityistavoitteen 4g Uutta osaamista
työelämään mukaan.

• Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta koskevat yleiset
valintaperusteet. Yleiset valintaperusteet perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön
(rahoituslaki2 37 §).
• Erityisten valintaperusteiden pisteyttäminen asettaa hakemukset etusijajärjestykseen.
• Pisteskaala on 0-5 pistettä / erityinen valintaperuste.

• Horisontaalisten valintaperusteiden (tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys,
Itämeri-strategia) pisteskaala on 0-3 pistettä / valintaperuste.

ESR -rahoitus
• Hakuilmoituksen julkaistaan EURA2021 –järjestelmässä
− Hakemus on kohdistettava järjestelmässä avoinna olevaan hakuun.
− Ensimmäiset haut pyritään avaamaan helmikuun 2022 aikana.
• Tukitasot
− Kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää avustusta enintään 80 % hyväksytyistä
kustannuksista.
− Hakijan tulee osoittaa omarahoitusta hankkeelle. Lisäksi voi olla ulkopuolista rahoitusta.
• Hakuilmoituksissa ja -infoissa tullaan kertomaan mm. haun valintakriteerit sekä käytössä olevat
kustannusmallit.
• Kannattaa tutustua EURA2021 –järjestelmään https://eura2021.fi/ (vahva suomi.fi tunnistautuminen)

• Seuratkaa myös Rakennerahastot.fi sivustoa https://www.rakennerahastot.fi/

Yritysten
kehittämispalvelut
Kansallista rahoitusta
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Analyysi

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan
nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.
Kartoitat kokeneen liikkeenjohdon
asiantuntijan kanssa liiketoiminnan osaalueet ja laadit kehittämis-suunnitelman
2-3 vuodelle.
Palvelut ja tuotteet
Asiakkaat, markkinointi ja myynti
Talous
Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit
Tuotanto, prosessit ja digitalisointi
IPR

•
•
•
•
•
•

Koulutus

Konsultointi

Kehitä yritystäsi kokeneen
liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja
verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

Palvelu räätälöidään yrityksesi
tarpeisiin. Konsultoinnin teemana voi
yrityksen tarpeesta riippuen olla olla:

Koulutusohjelmat pk-yritysten
johdolle ja avainhenkilöille.
Teemoina:

•

Kasvu ja kansainvälistyminen

•

Kasvuun johtaminen

•

Tuottavuus ja digitalisointi

•

•

Markkinointi ja asiakkuudet

Talouden ja tuottavuuden
johtaminen

•

Johtaminen ja henkilöstö

•

•

Innovaatioiden kaupallistaminen

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen

Kesto 1-2 päivää

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15
päivää kolmessa vuodessa.

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja
2 yrityskohtaista konsultointipäivää

Hinta 260 € + alv/päivä

Hinta 325 € + alv/päivä

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja
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Kiitos!
minna.taipale@ely-keskus.fi

