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Yritystukilaki (TEM)







edistetään taloudellista kasvua, työllisyyttä sekä muita
elinkeinopoliittisia tavoitteita kohdistamalla avustuksia erityisesti pienten
ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua ja kehittämistä
edistäviin hankkeisiin
edistetään erityisesti uuden liiketoiminnan luomista, yritystoiminnan
uusiutumista, pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vähähiilisyyttä
sekä yritysten toimintaympäristöä
korostetaan enemmän yritystoiminnan uusiutumista ja uuden
liiketoiminnan kehittämistä sekä vähähiilistä taloutta koskevia
tavoitteita, tavoitteena on myös suunnata avustuksia nykyistä
riskipitoisempiin ja vaikuttavampiin hankkeisiin
tukimuodot: Yrityksen kehittämisavustus ja Yritysten toimintaympäristön
kehittämisavustus
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Yrityksen kehittämisavustus


sekä aloittavalle että toimivalle yritykselle perustoiminnasta erilliseen
kehittämishankkeeseen koskien lähinnä:
–
–
–
–
–





kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä
liiketoimintaosaamisen kehittämistä
uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien ja tuotantomenetelmien kehittämistä
uuden teknologian käyttöönottoa
kehittämishankkeiden valmistelua

kehittämistoimenpiteisiin (50 %) sekä rajoitetummin aineellisiin ja
aineettomiin investointeihin (10-30 %), Varsinais-Suomessa vain
äkillisen rakennemuutoksen alueilla (Salon seutu)
myöntämisedellytyksiä: avustuksella merkittävä vaikutus hankkeen
toteuttamiseen, hanke merkittävä yrityksen kehittämisen kannalta ja
yrityksellä jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset
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Kehittämisavustus investointeihin
•
•

pk-yrityksen kilpailukykyä, kasvua ja uudistumista edistävät hankkeet

•

aineelliset investoinnit
• kone- ja laitehankinnat
• toimitilojen rakentaminen
aineettomat investoinnit
• patenttioikeudet
• käyttöluvat jne.

•

korvausinvestoinnit tuen ulkopuolella

•

Varsinais-Suomessa ainoastaan äkillisen rakennemuutoksen alueilla
(Salon seutu)
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Kehittämisavustus investointeihin




tukiprosentit enimmäistukitaulukon mukaisesti pohjautuen
yrityskokoon ja kansalliseen tukialueeseen (I-III)
Varsinais-Suomessa äkillisen rakennemuutoksen alueella
(Salon seutu)
– mikro- ja pieniyritys 30 % (alle 50 hlöä)
– keskisuuri yritys 20 % (alle 250 hlöä)
– suuri yritys enintään 10 % (250 hlöä ja enemmän)



investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % tulee rahoittaa
sellaisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea
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Kehittämisavustus muuhun kehittämiseen





pk-yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen,
tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen,
hankkeiden valmistelu sekä muu em. rinnastettava
yritystoiminnan merkittävä kehittäminen
yrityksen perusliiketoiminnasta nähden erillinen merkittävä
kehittämishanke
avustus enintään 50 % (deminimis)
–
–
–
–
–

ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot
palkkamenot (ilman lakisääteisiä työnantajamaksuja)
ulkomaille suuntautuvat matkamenot
tuotteiden kehittämiseen liittyvien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden menot
prosenttimääräinen korvaus enintään 15 % palkkamenoista
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