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NEUVONTA

KEHITTÄMISPALVELUT

RAHOITUS

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

1. Yritys-Suomi-puhelinneuvonta

Puh. 0295 020 500

perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan käynnistämisestä. 

Henkilökohtaista neuvontaa oman alueen yrityspalvelusta, uusyrityskeskuksesta sekä 

alueen työ- ja elinkeinotoimistosta.

2. Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto

ulkomailla: Team Finland-koordinaattorit kartalla

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

https://www.ely-keskus.fi/documents/13166/0/TF-koordinaattorit-2020.pdf/286e6d7e-ab68-251b-d90a-9d991c657698?t=1604477411308
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1 KÄYNNISTYS

Starttiraha (TE-toimisto)

Perustamistuki

Alkuinvestoinnit

3 KASVU JA UUDISTUMINEN

Tutkimus ja tuotekehitys

Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin

Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen

KV-selvitysvaihe 2 SELVITYSVAIHE

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Valmistelutyyppinen hanke

4 KANSAINVÄLISTYMINEN

Viennin avainhenkilö

Messut

Markkinaselvitykset uusilla kohdemarkkinoilla

Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto ulkomailla

Palveluja yrityksen elinkaaren vaiheisiin
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Rahoitusvälineet

Rakennerahasto, ELYt (4 suuraluetta) Alueelliset ELY-keskukset 

(15) + Leader-ryhmät

EAKR ja ESR 
Kestävää kasvua ja työtä 

Rakennerahasto-ohjelmat

Kansallinen 

rahoitus
Maaseutuohjelma

Yrityksen 
kehittämisavustus 
ja toiminta-
ympäristön 
kehittämisavustus 
(EAKR)
• pk-yritysten kilpailukyky

• Uuden tiedon ja 

osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen

• Investoinnit ja 

kehittäminen: kv, T&K

Kehittämis-
hankkeet (ESR)
• Työllisyys ja 

työvoiman liikkuvuus

• Koulutus, 

ammattitaito, 

elinikäinen oppiminen

• Sosiaalinen osallisuus 

ja köyhyyden torjunta

Yrityksen 

kehittämispalvelut
• analyysi, konsultointi 

(max. 15 pv)

• koulutus

Yritystuet
Perustamistuki

Investoinnin 

toteutettavuustutkimus

Investointituki

Innovaatiotuki

Hanketuet
Tiedotus

Elinkeinot

yritysryhmät

Asiakkaat
pk-yritykset, oppilaitokset, 

yhdistykset, kunnat, kaupungit



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.

• 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 

ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja. 

Haku aukeaa helmikuun viimeisellä viikolla. www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
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https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/56358/HAM_Rahoituslinjaukset/6cee4e0d-ab58-47e3-a5c5-4daf5469e193
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Ilmoittautumislomake - Eventos

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/67df7ad5-a1a7-11eb-a21a-ee6a04371b85


Yrityksen kehittämisavustus 
Investointi- ja kehittämistuki pk-yrityksille

• yrityksen liiketoiminnan uudistumiseen tai kansainvälistymiseen

• yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen sekä paremman liiketoiminnan edellytyksiin,

kun yritys haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan.

Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Rahoitusta voi hakea hankkeenomaiseen kehittämiseen silloin, kun se ei toteutuisi

• ilman myönnettävää avustusta tai 

• jossa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen 

(esim. aikatauluun, korkeampaan laatuun tai laajuuteen)

Harkinnanvaraista avustusta suunnataan sellaisiin hankkeisiin, 

joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) laajentamiseen tai uudistamiseen;

2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen;

3) kasvuun tai kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; taikka

5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin kohdistetaan 25 % EAKR-rahoituksesta9

Voidaan myöntää  31.12.2021 saakka 

väliaikaisena valtiontukena ilman de 

minimistä.

Avustusta voidaan myöntää, jos:

1) yrityksellä arvioidaan olevan

edellytykset jatkuvaan kannattavaan

toimintaan;

2) avustuksella arvioidaan olevan

merkittävä vaikutus hankkeen

toteuttamiseen; ja

3) hankkeen arvioidaan olevan yrityksen

toiminnan kehittämisen kannalta

merkittävä.



Mihin kehittämisavustusta myönnetään

• Investoinnit:

• Aineelliset eli tuotannolliset uudet kone-, laite- ja kalustohankinnat sekä yrityksen omaan

käyttöön rakennettavat tuotannolliset tilat. Rakentamista tuetaan alueilla ja hankkeissa, jotka

eivät ole Maaseutuohjelman tuen piirissä. (Huom! Rakentaminen ei ole tuettua

Uudellamaalla)

• Aineettomat investoinnit, esim. ohjelmistot, valmistusoikeudet, patentit, tietotaito ja

patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta.

• Erityisenä painopisteenä on vähähiiliseen talouteen kytkeytyvät hankkeet.

• Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvavaa tehokkuutta, uuden teknologian

käyttöönottoa tai siirtymistä uusiin moderneihin tuotantotiloihin.

• Tukitaso 10-20% yrityskoon mukaan

10



Mihin kehittämisavustusta myönnetään

Kansainvälistyminen 50%

• esim. kansainvälistymissuunnitelman hankintaan tai kohdemarkkinaselvityksiin (esim. miten

olemassa olevaa konseptia tai uutta tarjontaa kannattaisi viedä uusille kansainvälisille

markkinoille)

• Valmisteluvaiheessa rahoitetaan ensisijaisesti ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintaa

niin, että selvitystyön tuloksena yritykselle syntyy strateginen näkemys yrityksen

kansainvälistymisestä.

• Avustusta voidaan myöntää myös yrityksen laajempaan kansainvälistymisstrategian mukaiseen

kehittämishankkeeseen, jolloin kustannuksiin voi sisältyä esimerkiksi uuden avainhenkilön

palkkakustannukset, jotka aiheutuvat kyseisen henkilön ajankäytöstä hankkeessa.

• Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla myös ulkomaisista messuosallistumisista tai

kansainvälistymistoimenpiteisiin liittyvistä matkoista aiheutuvat kulut.

11



Mihin kehittämisavustusta myönnetään

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 50%

- Uusien tuotteiden, tuotanto/palveluprosessien ja -menetelmien kehittäminen. Tuettavan hankkeen

tulee olla erillinen ja vaikutuksiltaan merkittävä kokonaisuus.

- esimerkiksi konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden ostot, jotka liittyvät tuotteen suunnitteluun,

muotoiluun, testaamiseen, suojaamiseen tai tuotannon tehostamiseen.

- avustusta voidaan myöntää myös avainhenkilön palkkauksen osalta kohtuullisiin

palkkakustannuksiin, silloin kun ne liittyvät oleellisesti kehittämishankkeen toteutukseen.

- muita kustannuksia voivat olla mm. prototyypin valmistus- ja materiaalikulut.

• Huom! Avustus ei voi kohdistua myytäväksi tarkoitetun prototyypin rakentamiseen, tarjous- tai

tilauskohtaisesti tehtävien erikoistuotteiden kehittämiseen eikä keksintötoiminnan rahoittamiseen.

12



Mihin kehittämisavustusta myönnetään

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 50%

- Tarve kehittää osaamistaan ja prosessejaan johtamisessa, liiketoiminnan ja markkinoinnin

suunnittelussa, toiminnan ohjaamisessa, talouden suunnittelussa ja seurannassa, tietotekniikan

hyödyntämisessä tai jollain muulla liiketoiminnan kannalta tärkeällä osa-alueella.

- avustusta voidaan myöntää myös laajojen kehittämishankkeiden valmisteluun ja esiselvityksiin.

- avustus voi kohdistua ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käyttöön, hankkeen

toteuttamisen kannalta keskeisen uuden avainhenkilön palkkakustannuksiin tai hankkeeseen

kiinteästi liittyviin ulkomaan matkamenoihin.

13



Mihin kehittämisavustusta myönnetään
ULKOPUOLISET PALVELUT JA ASIANTUNTIJAT

• Tukea voidaan myöntää ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden hankintaan. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja

palvelujen käytöstä aiheutuvista menoista tulisi jo hakuvaiheessa olla palvelun tarjoajan antama tarjous, josta selviää

palvelun sisältö, tavoitteet, aikataulu, hinta ja muut oleelliset seikat. Tuen hakijaa sitovia sopimuksia ei saa tehdä

ennen hakemuksen jättämistä.

PALKKAMENOT

• Hyväksyttäviä palkkamenoja ovat palkkamenot, jotka aiheutuvat hankkeen toteuttamisen kannalta uuden keskeisen

henkilön palkkaamisesta yritykseen (hyväksytty palkkakulu enintään 4 500 euroa/kk). Tukea palkkaukseen

myönnetään enintään 12 kk ajalle/hanke. Olemassa olevan henkilöstön palkat harkinnan ja merkittävyyden mukaan.

MATKAKUSTANNUSTEN TUKEMINEN

• Hyväksyttävien matkakustannusten tulee liittyä kansainvälisiin markkinakartoituksiin tai messuihin. Kustannuksia

hyväksytään enintään kahdelta henkilöltä. Paikallismatkustamiseen liittyviä kustannuksia (ml. lentokenttäkuljetukset)

ei hyväksytä kotimaassa eikä ulkomailla.

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

• Prosenttimääräisinä korvattavien menojen määräksi hyväksytään 15 % hankkeeseen hyväksytyistä palkkamenoista.

Prosenttimääräisenä korvattaviin menoihin sisältyy työnantajamaksut ja työterveysmenot, hankkeen käyttöön

varatuista rakennuksista, koneista ja laitteista aiheutuvat menot, yksinomaan Suomessa tapahtuvien matkojen menot

sekä kirjanpito-, tilintarkastus- ja toimistomenot.

• Minimituki 10 000e, väliaikaisen valtiontuen maksimi on tällä hetkellä 800 000e



Mihin kehittämisavustusta haetaan?

• Kehittämispalveluiden, yritysten kehittämisavustuksen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku

tapahtuu sähköisen hakupalvelun kautta aluehallinnon asiointipalvelussa.

• Kirjautuminen aluehallinnon asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi -tunnistamisen avulla. Suomi.fi on julkishallinnon

tunnistuspalvelu, jossa tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankki-tunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-

kansalaisvarmenteella.

• Tarkemmat hakemuksen täyttöohjeet ovat saatavilla hakupalvelussa.

• Maaseutuyritysten yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa.

• Yhteydenotto ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemusten jättämistä on toivottavaa. Sähköpostilla tavoittaa

parhaiten hakemusruuhkasta johtuen.

• Jatkuva haku, ei erillisiä hakuaikoja (pl. Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma) Ennen hakemuksen jättöä

suunnitelmaa kannattaa käydä läpi yhdessä ELY-keskuksen kanssa.

• Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista.

• Hakemuksen jättämisen jälkeen hankkeen voi käynnistää ns. omalla riskillä.

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

ELY- keskuksen rahoituslinjaukset Etelä-Suomeen:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/12351882/Yritysrahoituksen_rahoituslinjaukset_Etel%C3%A4-

Suomi_20102020.pdf/9a020a1d-d61d-1a8c-e969-eb0794672103?t=1603785123643
15

https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
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Team Finland-palvelut
Kansainvälistymisneuvonta

Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista 
tukevat palvelut 

Kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistävät 
palvelut

Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut (ELY, 
Business Finland, Finnvera)

Tieto ja neuvonta vientikohdemaanmarkkinasta, 
toimintaympäristöstä ja kansainvälisten 
markkinoiden mahdollisuuksista

Neuvonta kaupan esteiden purkamisessa

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 
edistämisen palvelut

Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen 
investoiville yrityksille suunnatut palvelut
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ELY-keskuksen 
rahoitus

Kehittämispalvelut
pieneen 

kehittämiseen

BF
INNOVAATIO-

SETELI

SELVITÄ, TESTAA, KANSAINVÄLISTY
TUTKI, KEHITÄ, UUDISTA, KASVA 

RAHOITUSPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

BF

TEMPO
Uudistu ja lähde 

vientimarkkinoille
voimakkaasti

BF

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 
toimivuus

• Avustus 80 %
• 4000 € + alv.

Avustus 80%, 
konsultointia eri 
teemoilla 325e/pv.

• Avustus 75 % 
• max. 50 000 €

BF

Explorer
-tuoteperhe

Yksittäiset
toimenpiteet

• Laina 50% / 70 %
• Avustus max. 50 %

Osta innovaatio-
osaamista 

Avustus 50 %
max. 20 000€

Rahoituksen määrä riippuu 
yrityksen tarpeista ja resursseista 

Muistakaa myös Finnveran lainat ja vientitakuut sekä Ulkoministeriön ja BusinessFinlandin ulkomaanverkoston 
maakohtaiset avut, sekä TE-toimiston yrityspalvelut.

TeamFinland-koordinaattori: Matti.nykanen@ely-keskus.fi

www.team-finland.fi www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus www.businessfinland.fi

ELY-keskuksen 
rahoitus

Yrityksen 
kehittämisavustus

Vientikartoitukset, messut, 
tuotteiden, palveluiden ja 
prosessien kehitys. Avustus 50%, 
maks.tuki 800 000e. 
Merkittävät Investoinnit koneet, 
ohjelmistot, Avustus 10-20% 
avustus jopa 1me.

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
http://www.businessfinland.fi/


Kiitos!
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Päijät-Hämeen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Matti Nykänen

Hämeen ELY-keskus

Matti.nykanen@ely-keskus.fi

Ota yhteyttä mikäli yrityksesi haluaa kasvaa ja kansainvälistyä ja kaipaat lisätietoa Team Finlandin 
toiminnasta, julkisista rahoituspalveluista ja kansainvälistymisneuvonnasta (ELY, Business Finland, 

Finnvera, Ulkoministeriö ja TE-toimisto)! 

www.team-finland.fi

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

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus



