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Yrityksen kehittämisavustus –

mahdollisuus luoda yrityksellesi kilpailuetua 

Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka avulla

 Vahvistamme elinkeinoelämän kilpailukykyä ja osaamistason nostoa

 Vauhditamme yritysten investointeja

 Edistämme innovaatioita sekä tutkimusta ja kehitystä

 Myönnämme avustusta pk-yrityksille, joilla on rohkeutta ja riittävästi resursseja - kykyä ja halua 
kasvaa sekä toimia kansainvälisillä markkinoilla

 Hankkeiden myötävaikutuksella yritysten liikevaihto ja vienti kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja



Tavoitteenasi voi olla

 uuden liiketoiminnan luominen tai uusille 

kansainvälisille markkinoille laajentuminen

 uusien innovatiivisten tuotteiden tai palvelujen 

kehittäminen

 tuotantomenetelmien uudistaminen vihreä siirtymä 

huomioiden

 kilpailukyvyn kasvattaminen uuden teknologian, 

digitalisaation tai automaation kautta

Tartu mahdollisuuteen uudistua ja kasvaa

Tuen avulla yritys voi käynnistää merkittäviä 

kehittämistoimenpiteitä sekä toteuttaa 

aineellisia ja aineettomia investointeja



Uusi JTF-ohjelma tukee alueen elinvoiman 
säilymistä ja kehittymistä

 JTF-ohjelmat hyväksyttävänä, joitain päivityksiä

alueellisiin rahoituslinjauksiin

 JTF-hankkeiden haku käynnistyy EURA 2021 –

järjestelmässä vuonna 2023

 Hankkeet tulee toteuttaa pääsääntöisesti vuoden 2026 

loppuun mennessä

Keskustele hankeideastasi yritysasiantuntijan 
kanssa! 

Yritystukiin käytettävissä olevat varat Lapissa
vuonna 2023 (lokakuun 2022 arvio)

JTF n. 23 milj. €
EAKR n. 10 milj. €



Seuraa hakujen käynnistymistä 

Ole yhteydessä 
yritysasiantuntijaan ennen
hakemuksen lähettämistä

Lisätietoja:

https://rakennerahastot.fi/pohjois-

suomi/yritysrahoitus

https://rakennerahastot.fi/pohjois-suomi/yritysrahoitus


Yritysten kehittämispalvelut – yrityksellesi
räätälöitynä

Yritys on kasvu-, kansainvälistymis- , muutos- tai 

uudistumisvaiheessa

Ajankohtaista on esimerkiksi digitoimintojen tai markkinoinnin

kehittäminen, kannattavuuden parantaminen tai 

omistajanvaihdos

Kun halutaan selvittää uuden tuotteen tai palvelun

kaupallistamista, tai olemassa oleva tuote kaipaa uudistamista

Tarvetta on kasvattaa avainhenkilöiden osaamista esimerkiksi

kasvun, markkinoinnin ja talouden johtamiseen liittyen

Autamme pk-yritystä kehittymään toimialasta

tai yhtiömuodosta riippumatta kun
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Yritysasiantuntijat

Anne Syväjärvi, 0295 037 578
Hanna Hietajärvi, 0295 037 313
Kari Skyttä, 0295 037 128
Tiina Pelimanni, 0295 037 085

Yritysten kehittämispalvelut

Jari Uusinarkaus, 0295 037 141

Ota yhteyttä!

Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


