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NEUVONTA

KEHITTÄMISPALVELUT

RAHOITUS

OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

Yritys-Suomi-puhelinneuvonta

Puh. 0295 020 500

perustietoa yrityksen perustamisesta ja 

yritystoiminnan käynnistämisestä. 

Henkilökohtaista neuvontaa oman alueen 

yrityspalvelusta, uusyrityskeskuksesta 

sekä alueen työ- ja elinkeinotoimistosta.

yrityksille räätälöityjä 

analyysi-, konsultointi- ja 

koulutuspalveluita.

Kehittämistoimenpiteisiin kaikissa 
yrityksen elinkaaren vaiheissa, kun yritys 

• aloittaa toimintansa, 

• panostaa uudistumiseen,

• pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään.

yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin

• rekrytoinnin tueksi

• osaamistarpeiden muutoksiin tai 
irtisanottujen uudelleen työllistymiseen

• räätälöityjä koulutuspalveluita

YRITYSPALVELUMME



ELY-Keskus
Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille – kansainvälistymisen 
suunnitteluun ja valmisteluun

Yrityksille merkittävät kansainvälistymishankkeet
- Kansainvälistymishankkeiden valmisteluun

- Uusi kohdemaa tai markkinasegmentti, tarkemmin määritelty ei Keski-Eurooppa, esim. liiketoimintamalli

- Uuden tuotteen markkinaselvitys Suomen ulkopuolella, 

Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin

- Asiantuntijapalvelujen hankinta

- Hankkeeseen sis. ulkomaan markkinatutkimusmatkoihin

- Ulkomaisiin messuosallistumisiin omalla osastolla

- Hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin 

- Kansainvälistymistä oleellisesti edistäviin t&k-kustannuksiin

Rahoitusta ei myönnetä suoraan vientitoimintaan, vientimarkkinointiin, jakeluverkoston perustamiseen tai myyntiin.
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Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille – uusien tuotteiden, 
tuotantomenetelmien ja palvelujen kehittämiseen + Investoinnit

Yrityksille merkittävät kehittämishankkeet
- Uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen kehittäminen

- Liiketoimintaosaamisen kehittäminen, esim. palveluliiketoiminta

- Uuden teknologian käyttöönotto, esim. automaatio/robotiikka

- Kehittämistoimenpiteiden valmistelu

Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin

- Asiantuntijapalvelujen hankinta

- Hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin

- Raaka-aineet ja puolivalmisteet

Rahoitusta voi hakea hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin, kun se ei toteutuisi

- ilman myönnettävää avustusta tai 

- jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen 
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Kertakorvaushanke

• Selkeän kehittämistarpeen ratkaisuun 

esim. pienimuotoinen tuotekehitys tai 

markkinaselvitys, suoraan komissiolta 

haettava rahoitus

• Maksu tuotosten perusteella! 

• Muutokset eivät ole mahdollisia!

• De minimis –tukea

• Tukitaso 60%

• Kustannukset min. 10.000 ja max 60.000
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Kehittämisavustus, hankesuunnitelman sisältö
• Kuvaa tiiviisti yrityksen tausta, nykytila, sen tuotteet ja palvelut

• Taloudellinen tilanne ja resurssit
Yrityksen tausta ja nykytilan kuvaus

• Yrityksen kilpailutilanne kotimaassa ja ulkomailla, 
jos on kyse kv. hankkeesta

Toimiala- ja markkinatarkastelu

• Mitä asioita yrityksessä pitää kehittää, että pitkän aikavälin kilpailukyky 
paranee?Kehittämisen kohde

• Millä konkreettisilla toimenpiteillä kehittyminen saadaan käyntiin? Kehittämistoimenpiteet

• Mitkä ovat kehittämistoimenpiteillä tavoiteltavat kasvutavoitteet 
henkilöstön, liikevaihdon, kannattavuuden ja viennin kannalta?Kasvutavoitteet 

• Erittele kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta aiheutuvat 
kustannuserät kuten investoinnit (koneet- ja laitteet, rakentaminen ym.), 
palkat ja ostopalvelut 

Kustannusarvio

• Ulkomaan matkat voivat liittyä esim. kohdemarkkinoiden selvittämiseen 
tai messuihin silloin kun niillä on oleellinen merkitys hankkeen 
tavoitteiden toteuttamiseen.

Matkasuunnitelma (kv-hankkeet)

• Mieti hankkeen toteutuksen kannalta realistinen aikataulu. Tyypillinen 
hankkeen toteutusaika on n. 1-1,5 vuotta. Aikataulu
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Kehittämisavustus; hankkeen kustannusrakenne
• Kohtuulliset palkkakulut ilman työnantajamaksuja

• Uuden avainhenkilön palkkaus

• Olemassa olevan henkilöstön työaika vain erityisin perustein työajanseurannan 
perusteella, pääsääntöisesti aloittaville ja nuorille (alle 5v.) yrityksillä

Palkat

• Ulkopuoliset asiantuntijapalvelut

• Esim. konsulttityö, testauspalvelut ym. 
Ostopalvelut

• Erikseen vain ulkomaan matkat ja niihin liittyvät kotimaan osuudet

• Raportoidaan toteuman mukaisesti
Matkat

15 % hyväksytyistä palkkakustannuksista sisältäen: 

• työnantajamaksut  ja  työterveysmenot;

• rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot;

• yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot sekä kirjanpito-, tilintarkastus-
ja toimistomenot.

Prosenttimääräiset 
kustannukset

• Avustuskelpoisia eivät ole tulospalkkiot, luontoisedut, bonukset ja muut niihin 
rinnastettavat palkan lisät tai muut varsinaisen palkan lisäksi maksettavat maksut.EI hyväksyttäviä

• Aineelliset investoinnit esim. koneet, laitteet, rakentaminen

• Aineettomat investoinnit esim. ohjelmistot, IPR oikeudetInvestoinnit
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KEHITTÄMISPALVELUT

✓ Suunnitteletko yrityksen kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä tai omistajan vaihdosta ?

✓ Etsitkö digitaalista ratkaisua tai kaipaako markkinointi uutta suuntaa ?

✓ Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitelmia ?

✓ Kaipaako tuote uudistamista tai onko yritykselläsi kokonaan uusi tuote- tai palveluidea ?
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Analyysi Konsultointi

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen 

kilpailuttaman asiantuntijan kanssa.

Konsultoinnin teemana voi yrityksen 

tarpeesta riippuen olla olla:

• Kasvu ja kansainvälistyminen

• Tuottavuus ja digitalisointi

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden kaupallistaminen

Koulutus

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja 

verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

Koulutusohjelmat pk-yritysten 

johdolle ja avainhenkilöille. 

Teemoina:

• Kasvuun johtaminen

• Talouden ja tuottavuuden

johtaminen

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan 

nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.

ELY-keskuksen kilpailuttaman 

asiantuntijan kanssa käydään läpi 

liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan 

kehittämissuunnitelma 2-3 vuodelle.

• Palvelut ja tuotteet

• Asiakkaat, markkinointi ja myynti

• Talous 

• Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit

• Tuotanto, prosessit ja digitalisointi

• IPR

Kesto 1-2 päivää

Hinta 260 € + alv/päivä 

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15 

päivää kolmessa vuodessa.

Hinta 325 € + alv/päivä 

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 



Palvelujen kohderyhmä on laaja

- Kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo liiketoimintaa ja 
edellytykset kannattavaan toimintaan.

- Ei yhtiömuotorajoituksia

- Ei toimialarajoituksia, pl. alkutuotanto 

- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset

https://www.ely-keskus.fi/fi-FI/web/yritystenkehittamispalvelut

Kirsti Pinomäki ja Jukka Ojala

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Palvelu sopii monenlaisiin tarpeisiin
• Nykytila-analyysi

• Kehittämissuunnitelman laatiminen

• Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

• Kasvustrategia kotimaan markkinoille

• Kansainvälistymisstrategia

• Organisaatiomuutoksen suunnittelu

• Omistajanvaihdoksen suunnittelu

• Talouden strateginen suunnittelu ja seuranta

• Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen 

• Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset

• Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset

• Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen

• Verkkokaupan suunnittelu

• Markkinoinnin strateginen suunnittelu

• Myyntijohtamisen kehittäminen

• Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

• Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin toimintatapojen 

kehittäminen

• Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen

• Henkilöstön osaamiskartoitukset

• Rekrytointiosaamisen kehittäminen

• Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja kehittäminen

• IPR:n liittyvät esiselvitykset

• Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset 

• Markkina-analyysit
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Maaseudun yritystuet + Leader-toiminta Q2?

• Perustamistuki: uuden yrityksen perustamiseen, olemassa olevan 

uudistamiseen ja kokeiluihin. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/

• Investointituki (ja tuleeko kehittämisavustus)

• Investoinnin toteuttavuustutkimus investointien suunnitteluun

• Yhteistyöhankkeisiin, ruoka-alan yritykset

Petri Tallila ja Saija Selin

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

12

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Miten hakea rahoitusta?

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus

Ennen hakemuksen jättämistä ota ensin yhteyttä ELY-keskuksen 

rahoitusasiantuntijaan.

Jani Virolainen

Roope Kinnunen

Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Lopuksi 
– miten liikkeelle?

✓Hahmottele yrityksesi kehittämistarpeet ”A4:lle”

Millä toimenpiteillä yritykseni pitkän aikavälin kilpailukyky ja 

kasvumahdollisuudet paranisivat ?

✓Hyödynnä laajan kokonaisuuden suunnittelutyössä alueesi 

kehittämisyhtiöitä tai esim. kehittämispalveluita (analyysi, konsultointi).

✓Neuvottele ja varmista muun rahoituksen saatavuus esim. omistajien, 

oman pankin kanssa.

✓Ota yhteyttä ELY-keskukseen luonnossuunnitelmien kanssa etukäteen.

✓Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin mm. asioihin: oma pääoma, 

tiimi, hallitus, omarahoitusosuus ja rahoitushistoria
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Kiitos!

Ota yhteyttä  
ELY-keskukseen!

www.ely-keskus.fi

jukka.kohonen@ely-keskus.fi

02950 23555

http://www.ely-keskus.fi/
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