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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Valmisteluhankkeet – Kertakorvausmalli - esimerkkejä

Moduuli/osatoimenpide Kustannukset/tuotos Avustus 60% Tuotos

Uuden tuotteen tai palvelun 
toteutettavuuden selvitys, 

proto/demo

20 000 euroa 12 000 euroa Selvitys (raportti) tai 
prototyyppi/demo (raportti + kuva 

tai muu dokumentti protosta)

Kansainvälistymisselvitys 10 000 euroa 6 000 euroa Selvitys (raportti 
markkinatutkimuksesta, tai messuista)

Suoraan komissiosta 
haettavan merkittävän EU-

rahoitushakemuksen 
valmistelu

10 000 euroa 6 000 euroa Selvitys (raportti valmistelusta + 
hakemus komission rahoitukseen)

Pilotointi kotimaassa tai 
ulkomailla 

20 000 euroa 12 000 euroa Selvitys (raportti pilotoinnista)

Jokaiselle osatoimenpiteelle konkreettinen ja mitattava tavoite/tuotos.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja avustus 60 %, enintään 36 000 euroa

Hakuvaiheessa esitettävä kunkin moduulin/osatoimenpiteen yksityiskohtainen kustannusarvio, kustannukset kuten 
kehittämistoimenpiteissä



Kertakorvausmalli

• Hakijan tulee laatia yksityiskohtainen ja 
toteuttamiskelpoinen toteutussuunnitelma, josta käy ilmi tavoitellut 
tuotokset, tehtävä työ, yksityiskohtainen kustannusarvio per 
tuotos sekä toteutuksen aikataulu. 

• Hankkeet tulee toteuttaa kuuden kuukauden aikana.

• Kertakorvaushankkeeseen ei voi sisällyttää investointeja.

• Ei pääsääntöisesti muutoksia, kun myönteinen rahoituspäätös on annettu.
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kehittämistoimenpiteet 
Flat rate 7 % -kustannusmalli

Ulkopuoliset palvelut 
ja asiantuntijakulut

Tuotteiden kehittämiseen 
liittyvät raaka-aine- ja 

puolivalmistekulut

Kansainvälistymistä edistävän 
näyttelyn tai messuille 

osallistumisen kulut

Ulkomaille suuntautuvien 
matkojen kulut ja niiden 

kotimaan matkaosuudet

Hankkeen 
palkkakustannukset + 

vakiosivukuluprosentti
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Mahdollista yhdistää EURA 2021 -
järjestelmässä samalla hankekoodilla
flat rate 1,5 % -mallilla rahoitettaviin  
investointeihin.

Flat rate 7 % 
lasketaan kehittämis-

toimenpiteiden kaikista 
välittömistä 

kustannuksista

Flate rate 7 % -osuuteen 
sisältyvät:

- Työterveyshuollon kulut

- Hallinnolliset menot

- Koneiden ja kaluston käytöstä 
aih. menot, toimitilakulut

- Hankkeen tiedotus- ja 
viestintämenot

- Suomessa tot. matkojen kulut

- Ulkomaanmatkojen kulut perillä 
kohteessa: majoitus, päivärahat, 
ateriat ja matkakohteen sisäiset 
matkat

- Näyttelyyn/messuun liittyvät 
vaate-, somistus- ja 
markkinointikulut

- Rekrytoinnin kulut

- yms



PK- yritysten rahoitus –kysy neuvoa asiantuntijalta 
palvelukanavat

41

• Puhelin

• Arkisin 9-15

• 0295 024 800

• TF-yhteydenotto

• Team –Finland ydintoimijoiden yhteinen digitaalinen 

yhteydenottolomake verkkosivuilla

• Hoidettavat palvelujonot kasvuCRM-järjestelmässä toimijoiden 

tiimien mukaan ja reititys tehty toimijoiden palvelujen mukaan

• Vastaus 2 pv:n kuluessa (palvelulupaus)

• Meili

• pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi



ELYjen valtakunnallinen PK-yritysten
rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta-
palvelu

EU:n rakennerahastokauden rahoitus, kehittämisavustus

• Asiakkaan laaja tarveanalyysi

• Käynnissä olevat haut, hakuajat

• Toimintalinjat ja erityistavoitteet

• Kertakorvausmalli

• Kehittämisavustuksen edellytykset

• Tukitasot

• Aluekohtaiset rahoituslinjaukset

• Avustuksiin liittyvä lainsäädäntö

• EURA- sähköinen asiointi

• Hakemusprosessi

• Käsittelyajat, täydennyspyynnöt, muutoshakemukset

• Havaintojen pohjalta linjauskysymykset ja erityiskysymysten selvittely 

• Maksatusprosessi

• Oikaisuvaatimukset

Uuden yritystukilain mukainen kehittämisavustus (kansallisella rahoituksella)
• Kasvun kiihdytysohjelman mukainen kehittämisavustus

• RRF-kehittämisavustus

ELYjen kehittämispalvelut ja jatko-ohjaus

Maaseuturahoitus ja ohjaus alueille

Ohjaus muihin ELYjen yrityspalveluihin tarvittaessa

Yhteensovitus BF:n EU-rahoituksen neuvonnan ja Yritys-Suomi-neuvontapalvelun kanssa

Uusi Team Finland-ydintoimijoiden yhteisen asiakasohjausmallin toteuttaminen,TF-yhteydenotto 
ja suora ohjaus/liidaus muille TF-ydintoimijoille, siten, että asiakkaaseen oletaan yhteyttä 
ko.toimijan taholta




