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Yritysten kehittämisavustus

 TEM ohjeet ja ELY-keskuksen rahoituslinjaus

 Suorat yritystuet eivät ole mahdollisia 

henkilökohtaisia palveluja tarjoaville yrityksille

 Paikalliset markkinat, yksityishenkilöt ja 

kotitaloudet asiakkaina

 Hoivakodit, hieronta- ja fysioterapiapalvelut

 Sosiaali- ja terveysalan tavanomaiset 

investoinnit eivät ole mahdollisia

 Kilpailutekijöiden huomioiminen alueella

 Mitä uusi maakunta tuo tullessaan ?
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Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

 Tuensaajina julkiset ja yksityiset voittoa 

tavoittelemattomat yhteisöt ja säätiöt

 Avustuksen tarkoituksena on aikaansaada välittömiä 

vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai 

yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin 

 Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan 

perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, 

jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen 

pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua 

tai kehittämistä.
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Kainuun Etu Oy

 ICT ja HYPAKE-hanke 2013-15

 Kainuun ICT- ja hyvinvointipalvelujen 

kehittäminen ja mallinnus

 Hankkeessa kehitettiin yhteistyömalli ICT- ja 

hyvinvointialan yritysten liiketoiminnan 

kehittämiseen, malli Pohjois-Karjalasta

 Yhteistyön mallintaminen ICT- ja hoiva-alan 

toimijoiden välille, uudet palvelutarjoamat

 Projektipäällikkö Timo Pekkonen

 Kustannukset 481.150€

 Avustus 80% eli 384.920€
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Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

 Tulevaisuuden teknologiat matkailussa

 Esiselvitysprojektin tavoitteena on lisätä 

matkailuyritysten osaamista ja tietoisuutta 

erilaisista teknologiaratkaisuista, jotka voivat 

nopeuttaa niiden työtä ja parantaa sekä 

asiakaskokemusta että liikevaihtoa. 

 Toteutus 1.1.-31.12.2018

 Kustannukset 71.504€

 Avustus 80% eli 57.200€
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Mitä uusi hanke voisi olla?

Uudet toimintamallit ja palvelut sote-alan 

muuttuvassa toimintaympäristössä

 Esiselvitys ja kartoitus maakuntauudistukseen 

liittyen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

 Uusi liiketoimintakonsepti pk-yrityksille

 Hyvät ja toimivat käytännöt muualla

 Uusien palveluyritysten syntyminen alueelle

 Toimialan kehittymisen esteet ja haasteet

 Liiketoiminnan kannattavuus, markkinat € ?

 Henkilökohtainen budjetti, asiakas päättää

 Sote Noste Koillismaa, Kajaanin AMK
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Mitä uusi hanke voisi olla?

 Verkostoituminen, alihankinta

 Eri toimijoiden roolit, maakunta/yritykset

 Kolmannen sektorin osallistuminen

 Suuret yritykset osana palveluketjua

 Muuta ?
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Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

SISÄLTÖ JA TAVOITTEET 

 Yritysten toimintaympäristön tai yritystoiminnan 

kehittymisedellytysten parantaminen

 Yritystoiminnan kannalta tarpeelliset selvitykset

 Yritysten tarvitsemien palvelujen kehittäminen

 Yritysten yhteistyön ja verkottumisen kehittäminen

 Hankkeella tulee olla välittömät vaikutukset alueen 

pk-yritysten toimintaan

 Avustus enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista

 Investoinneissa avustus enintään 45 %
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Hyväksyttävät kustannukset

Kehittämistoimenpiteissä hyväksyttävät kustannukset

Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käyttö

Hankkeen toteuttamiseen tarvittavien tilojen vuokrat

Hankkeen toteuttamiseen tarvittavien koneiden ja laitteiden vuokrat

Henkilöstön palkat sisältäen lakisääteiset työnantajamaksut

Välilliset menot 24 % hyväksytyistä palkkamenoista

Avustus on enintään 80 % hyväksytyistä kustannuksista 

Investoinneissa hyväksyttävät kustannukset

Aineettomat investoinnit

Koneet ja laitteet

Rakennukset

Maa-alueet

Avustus on enintään 45% hyväksytyistä kustannuksista
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Kiitos!

 Yhteyshenkilöt ELY-keskuksella

Sanna Karjalainen, puh. 0295 023 548,

sanna.karjalainen@ely-keskus.fi

Eija Tabell-Jokelainen, puh. 0295 023 546, 

eija.tabell-jokelainen@ely-keskus.fi

Jarmo Jokinen, puh. 0295 023 544,

jarmo.jokinen@ely-keskus.fi
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