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Yritysrahoitus
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Elpymisvarat 

• ESITYS elvytysvarojen käytöstä yrityksiä koskien
• Yritysten perustaminen

• Ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkiminen sukupolven- ja omistajanvaihdosten 
valmistelua varten. Tuki enintään 10 000 euroa mikro- ja pienyrityksille harvaan asutulla ja 
ydinmaaseudulla.  

• Yritysinvestoinnit

• Uuden, ympäristöystävällisemmän ja tehokkaamman teknologian tai toimintatavan 
käyttöönottaminen, digitaalisuuden lisääminen, energiamuodon vaihtaminen uusiutuvaan energiaan, 
uusiutuvan energian käytön lisääminen ja tuotanto yrityksen omaan käyttöön, energia- ja 
materiaalitehokkuuden parantaminen ja ruokahävikin vähentäminen sekä uusiutuvaa energiaa 
tuottavien, olemassa olevien laitosten uudistaminen.

• Tuki 30 % mikroyritykset ja pienet yritykset

• Tuki 50 % biokaasun tuotantoa ja jakelua harjoittava uusi laitos

• Tuki 35 % maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville mikro ja pienille 
yrityksille

• Haut eivät vielä käynnissä, haun avautumisesta tiedotetaan erikseen

• Hyrrä ei ole vielä valmis, mutta valmistelu kannattaa aloittaa

• Päätökset 2021 ja 2022 aikana, toteutusaikaa enemmän

• Valintakriteerit, BAT-teknologia, ympäristön suojelun kannalta paras 
käyttökelpoinen tekniikka tai menetelmä



Tulevat valintajaksot

• Elpymisvarojen hausta tiedotetaan erikseen

• Jatkuva haku, päätökset tehdään valintajaksoittain

• Yritys- ja yritysryhmähankkeiden vuoden 2021 valintajaksot ovat 
seuraavat

a) 1.11.2020 - 22.1.2021

b) 23.1. – 31.3.2021

c) 1.4. – 31.5.2021

d) 1.6. – 31.7.2021

e) 1.8. – 30.9.2021

f) 1.10. – 30.11.2021

• Siirtymäkausivuosien (2021 ja 2022) vuoksi myöntöjä voidaan tehdä 
”tauotta”. Uusi rahoituskausi alkaa 1.1.2023ahoituskausi alkaa 



Valintakriteerit

• Hakijan ja hankkeen tulee täyttää tukikelpoisuusehdot

• Rahoitettavien hankkeiden valinnoissa käytetään valintakriteereitä
• Yritystukien valintakriteerit

• ELY-keskus arvioi ja pisteyttää hankkeet (Leader-ryhmillä omat 
valintamenettelyt), parhaat hakemukset rahoitetaan

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/16411058/Yritystukien+valintakriteerit+2019.pdf/8ba15644-532d-4155-b950-3ddc31549844


Mahdollisuuksia on monia! 

• Seuraa meitä myös Facebookissa: 
Mahdollisuuksien maaseutu ELY-Kaakkois-
Suomi

• Lisää yritys- ja kehitystarinoita: 

www.kaakonkantri.fi

www.maaseutu.fi

http://www.kaakonkantri.fi/
http://www.maaseutu.fi/


Lisätietoa rahoituksesta

• ELY-keskuksesta haettavista maaseuturahoituksesta

• www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot

• Kehittämisrahoitus: Leena Hyrylä ja Jukka Penttilä

• Yritysrahoitus: Eija Harju, Tarja Taipale ja Kirsi Hyrkäs

• Maatilarahoitus: Henna Aapro
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

• Leader -ryhmien kautta haettavista hanke- ja yritystuista

• www.pohjois-kymenkasvu.fi/ (Kouvolan seutukunta)

• www.sepra.fi/ (Kotka-Haminan seutukunta)

• www.karkileader.fi/ (Imatran seutukunta)

• www.leaderlansisaimaa.fi/ (Lappeenrannan seutukunta)

http://www.ely-keskus.fi/maaseutuelinkeinot
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.pohjois-kymenkasvu.fi/
http://www.sepra.fi/
http://www.karkileader.fi/
http://www.leaderlansisaimaa.fi/

