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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



3 2.11.20202.11.2020

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



RAHOITUSPALVELUT
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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
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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)

Harkinnanvarainen 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-rahoituksesta8

Voidaan myöntää  30.6.2021 saakka 

väliaikaisena valtiontukena, 

jonka yrityskohtainen 

enimmäismäärä 800 000 euroa

Myös pienille yrityksille, jotka ovat olleet 

vaikeuksissa ennen 1.1.2020



Yritysrahoitus (EAKR)

Enimmäistukitasot vaihtelevat tukialueittain (I-III) yrityskoon mukaan

Investoinnit Enimmäistukitasot

Tukialue Suuryritys Keskisuuri yritys Pienyritys Mikroyritys

I- tukialue

(Itä- ja Pohjois-

Suomi)

15 % 25 % 35 % 35 %

II- tukialue 10 % 20 % 30 % 30 %

III- tukialue - 10 % 20 % 20 %

Kehittäminen

Suuryritys Keskisuuri yritys Pienyritys Mikroyritys

- 50 % 50 % 50 %

Keskisuuri yritys

• Alle 250 hlöä

• Liikevaihto alle 50 M€ 

tai Tase alle 43 M€

Pienyritys

• Alle 50 hlöä

• Liikevaihto tai Tase 

alle 10 M€

Mikroyritys

• Alle 10 hlöä

• Liikevaihto tai Tase 

alle 2 M€

Kehittämiseen myönnettävä avustus on pääsääntöisesti ns. de minimis -tukea, 

jota voidaan myöntää enintään 200 000 euroa /3 v. aikana
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Hanketasolla tarkasteltavia asioita

Rahoitus-

päätökseen 

vaikuttavia 

asioitaYrityksen 
omistuspohja

Rahoituksellinen 
asema

Nykyinen 
liiketoiminta

Taloudellinen 
tulos ja 

kannattavuus

Uuden 
liiketoiminnan 

näkymät

Kilpailutilanne

Osaaminen

Säädösten-
mukaisuus

VAIKUTTAVUUS!

10



Maaseudun yritysrahoitus
Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, 

aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. 

Maaseuturahaston tukia voidaan hakea mm. 

• maatilojen investointeihin ja kehittämiseen

• maataloustuotteiden jalostusta harjoittavien pk-yritysten 

investointeihin ja kehittämiseen

• maaseudun mikro- ja pienyritysten investointeihin 

ja kehittämiseen

• elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäviin ja maaseudun 

elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

• ELY-keskuksilla omat alueelliset maaseutustrategiansa.

Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta 

yritystoimintasi lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, 

jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja ja sitä kautta 

elinvoimaa maaseudulle.

Yritystukea voi hakea joko ELY-keskukselta tai 

paikalliselta Leader-toimintaryhmältä.
11



Maaseudun yritysrahoitus
- tavoitteena yrityksen kasvu, pysyvien työmahdollisuuksien luominen, 
tuotannon tehostaminen tai teknologiatason parantaminen

Soveltuu lähes kaikille eri toimialojen yrityksille maaseutualueella. 

Tuen edellytykset
• Yritys toimii kannattavasti

• Tuki ei vääristä toimialan kilpailua
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Investointituki Toteutettavuus-

tutkimus

Kokeilu Perustamistuki Yritysryhmähanke

Päätuote

20 - 35 %

Kannattaako 

investoida

50 %

2.000 – 10.000 € Hyväksyttyihin 

kuluihin 

5.000 – 35.000€

Kehittäminen 

yhteistyössä 

3-10 yritystä

75% (hanketukea)



Oman kehittämisidean arviointia
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Tarve
Minkä tarpeen projektissa 

syntyvä tuote tai palvelu täyttää 

ja mille markkinoille yritys 

tähtää?

Ketkä ovat yrityksen maksavia 

asiakkaita ja sen tuotteiden tai 

palveluiden mahdollisia 

loppukäyttäjiä?

Kuinka suuri kohdemarkkina on 

ja mikä on sen arvioitu kasvu? 

Kuinka suurta markkinaosuutta 

yritys tavoittelee?

Ratkaisu

Kuvaa tuote, palvelu, 

liiketoimintakonsepti tai 

osaaminen, joita projektissa 

kehitetään.

Miten tuote, palvelu, 

liiketoimintakonsepti tai osaaminen 

skaalautuu markkinoiden 

kysyntään?

Miten se viedään kansainvälisille 

markkinoille?

Hyödyt

Mitä hyötyjä projekti tuo yrityksen 

suorille asiakkaille ja mahdollisille 

loppukäyttäjille?

Mitä hyötyjä projekti tuo yrityksen 

liiketoiminnalle?

Mitkä ovat projektin välilliset 

hyödyt ja vaikutukset yrityksen 

yhteistyöverkostolle ja 

yhteiskunnalle?

Miten ELY- keskuksen rahoitus 

vaikuttaa hankkeen toteutukseen?

Kuvaa muutokset ja tärkeimmät 

vaikutukset.

Kilpailu

Mitkä ovat kilpailevia tuotteita tai 

palveluita kehitettävälle ratkaisulle?

Miten projektin tavoitteena oleva 

tuote tai palvelu erottuu 

kilpailijoista? Vertaa yrityksen 

asemaa kilpailijoihin.

Voiko tuotteen tai palvelun suojata? 

Omistaako yritys patentit ja muut 

immateriaalioikeudet?

Mitä riskejä tavoitteiden 

saavuttamiseen liittyy? Arvioi 

esimerkiksi kehitys-, markkina-, 

rahoitus- ja henkilöriskit.

Kehittämisprojekti ?



Miltä ELY- keskusten rahoitus näyttää 2021-2023...2027
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2020 2021 2022

EU 2014-2020, ESR ja EAKR, toteutus 8/2023, maksut 2024

2023

Koronatuet 4-9/2020, maksatukset 8/2021

EU 2021-2027 (sis. JTF) Aloitus 9/2021, toteutus 2027Valmistelutyö

REACT EU, ESR ja EAKR, haku 1-2/2021 toteutus 8/2023.Valmistelutyö

Suomen Kestävän Kasvun- ohjelma (RRF) päätökset 2021-2023, 

toteutus 2026 mennessä.
Valmistelutyö

2024 2025 2026

josta kv-kasvun kiihdytysohjelma v. 2020 4 milj. (yht. 14 milj. vuoteen 2023)

Uusi Maaseutuohjelma käynnistyy 2023...Maaseutuohjelma siirtymäkausi 2021-2022 (200 milj.)

9/2021 8/2023

JTF osuus n. 420 miljValmistelutyö

2027

Elvytysvaltuudet 29 milj.



React EU- haku 26.2.-31.5.2021 pk-yrityksille 

• Kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita,

ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä

• Kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja uuden teknologian

käyttöönottoa. Kaikessa kehitystyössä huomioidaan tuotteiden koko elinkaaren aikaiset

ympäristövaikutukset.

• Kehitetään pk- yritysten kyberturvallisuusosaamista, digitaalista osaamista ja kyvykkyyttä

käyttää mm. tekoälyä liiketoiminnan eri vaiheissa.

• Kehitetään yritysten liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä

yritysekosysteemejä

• Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä

painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä

osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset

sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat

pk-yritykset.
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Kehittämisen keskiössä 2021+

Vihreä siirtymä

Osaaminen

Digitaalisuus

Älykäs 
erikoistuminen

Kasvu- ja 
kilpailukyky

Kansainvälisyys

Innovaatiot
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KEHITTÄMISPALVELUT
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Palvelut kasvu- ja kansainvälistymishaluisille 
pk-yrityksille

NEUVONTA  |   RAHOITUS  |  KANSAINVÄLISTYMISVALMENNUS

MARKKINAKOHTAISET OHJELMAT  |  VERKOSTOITUMISPALVELUT



ELY-keskusten palvelut osana 
Team Finland-verkostoa

ELY-keskukset koordinoivat maakunnallista Team Finland -toimintaa

• Vienti- ja kansainvälistymisneuvonta

• Kansainvälistymisen rahoitusneuvonta ja –tuki

• Ohjaus eri tietolähteisiin ja yhteistyökumppaneiden palveluihin

• Yrityksen kehittämisavustus

• Kansainvälistymistapahtumat

Ennen viennin ja muiden kansainvälistymiseen liittyvien 

toimien käynnistämistä on hyvä selvittää, että yritykselläsi on 

riittävät valmiudet kansainvälisille markkinoille. 

Alkuun pääsee tekemällä kansainvälistymistestin 

Oma Yritys-Suomessa.

”
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Hyödynnä myös

Kansainvälistymisvalmennus

ELY-keskuksen ja Team Finlandin tapahtumakalentereista yrityksen kansainvälistymiseen liittyviä valmennuksia, 

seminaareja, tapahtumia ja ajankohtaistilaisuuksia.

Kasvuohjelmat

• Team Finlandin maailmanlaajuinen verkosto tunnistaa potentiaalisia asiakastarpeita, 

liiketoimintamahdollisuuksia ja pidemmän aikavälin näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Ajankohtaisia ja konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia on koottu Team Finland -kasvuohjelmiin.

Kasvuohjelmat (exportfinland.fi)

Kumppaneita kansainvälistymiseen

Team Finland -verkosto auttaa löytämään partnerin joko liiketoimintaan tai tutkimukseen. 

Joissakin maissa valtiota tarvitaan avaamaan ovia yrityksille. Team Finland -verkosto maailmalla auttaa 

viranomaiskontakteissa ja tukee yhteyksien luomisessa
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http://www.exportfinland.fi/kansainvalistyminen/ohjelmat


Esimerkkejä Hämeen ELY-

keskuksen tulevista 

koulutuksista ja 

tapahtumista
Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan: https://www.ely-

keskus.fi/tapahtumat-ja-koulutukset/-/ely-

calendar/KTuFjsT6K6pM/event/43213364

https://webropol.com/s/japaninmarkkinat2021

Ohjelma 16.3 klo 9-11.15:

Tilaisuuden avaus

Matti Nykänen, Hämeen ELY-keskus

Japanin markkinainfo ja tilannekatsaus

Antti Kunnas, Business Finland

Tokion Olympiapaviljongin esittely ja mahdollisuudet 

suomalaisille yrityksille

Antti Kunnas, Business Finland

Kysymykset ja keskustelu

Halton Groupin kokemuksia Japanin markkinoilta

Mika Halttunen

Ladec ja Japanin markkinat

Isto Vanhamäki, Ladec

Team Finland-palvelut: neuvonta ja rahoitus Päijät-Hämeen 

yrityksille

Matti Nykänen, Hämeen ELY-keskus

Keskustelut ja lopetus

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%2F-%2Fely-calendar%2FKTuFjsT6K6pM%2Fevent%2F43213364&data=04%7C01%7C%7Ce8c8b2cb5e9c4b77efbc08d8e2c8906d%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637508699094966596%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LtYCo6iF2Q6MhiVozdb0r5eVeiejwaCiEcuHuXu4eb8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebropol.com%2Fs%2Fjapaninmarkkinat2021&data=04%7C01%7C%7Ce8c8b2cb5e9c4b77efbc08d8e2c8906d%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C637508699094956604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=eNHna0tzq32k4CGvmcA2BCcxnINNE2PwMQ4O7eJkDAM%3D&reserved=0


Hämeen ELY-keskus

Team Finland kasvu- ja 

kansainvälistymiskoordinaattorit 

Matti Nykänen (vasemmalla) ja 

Tuomo Kauha:

” Olemme mukana mahdollistamassa 

yritysten kasvua ja kansainvälistymistä 

tuomalla Team Finland -verkoston palvelut 

alueellisten pk-yritysten käyttöön. Meiltä saat 

neuvoja kaikkiin kansainvälistymisen 

haasteisiin.”
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Sähköposti

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.team-finland.fi/ota-yhteytta

ELY-keskusten
asiantuntijat
kartalla

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


OSAAMISEN KEHITTÄMINEN



Hyviä syitä hyödyntää koulutustukea

CLICKS

Lisää henkilöstön 

osaamista ja samalla 

uskoa tulevaan !

Sitouta työntekijät 

yritykseesi!

Mahdollisuus toteuttaa 

irtisanomistilanteissa 

yhteiskuntavastuuta

(osin lakisääteistä)

ELY-keskuksen tuella 

mahdollisuudet saada 

samalla panostuksella 

merkittävästi enemmän.

Investoinnin päälle 

jopa 80 % tuki!

Helppoa!

ELY-keskus hankkii koulutuksen ja 

seuraa sen toteutusta ja laatua.

Valmis, olemassa oleva 

kouluttajaverkosto.

Apu  tilanteessa, kun yrityksellä on 

paljon ratkaistavia asioita 

samaan aikaan.

Työnantajana toimivalle 

yrittäjälle on tarjolla runsaasti 

maksutonta neuvontaa ja 

erilaisia palvelumuotoja, 

joista voi saada apua 

esimerkiksi työntekijöiden 

palkkaamiseen, 

työnantajavelvollisuuksien 

hoitamiseen ja työsuhteiden 

päättämistä koskeviin 

asioihin. 

Yritykselle on tarjolla 

työvoiman tai osaamisen 

hankintaan tietyin ehdoin 

myös taloudellista tukea.
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Räätälöitynä

ELY-keskukset ja TE-toimistot suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista 
koulutusta yhteistyössä yritysten ja työnantajien kanssa.

Nk. yhteishankintakoulutuksella yritys voi

• etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksen tarvitsemia 
osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta

• saada henkilöstölleen räätälöityä ammatillista perus- tai 
lisäkoulutusta, jota toteutetaan esimerkiksi määräaikaisissa 
lomautustilanteissa

• auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja 
työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea 
toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen 
rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös 
yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä 
työskentelevät vuokratyöntekijät.
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TE-toimistojen koulutuspalveluja
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>>Täsmäkoulutus

Yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä 

ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. 

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet 

opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan 

palvelukseen.

>> Muutoskoulutus

Yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä 

tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo 

tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. 

Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä 

lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on 

epävarmaa.

>> RekryKoulutus

Hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana 

ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan 

osaajia valmistu lähiaikoina.

>>Työvoimakoulutus

Löydä tekijöitä sinun tarpeisiisi. 

Työvoimakoulutuksena voi suorittaa myös erilaisia 

lupakortteja ja pätevyyksiä. Kun haluat palkata tekijän, jolta 

puuttuu lupa- tai pätevyyskortti, kannattaa olla yhteyksissä 

oman alueesi TE-palveluihin ja kysyä mahdollisuutta 

suorittaa kyseessä oleva lupa tai pätevyys.

Paikalliset TE-palvelut

http://toimistot.te-palvelut.fi/


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).

✓Tutustu eri alueiden rahoitusstrategioihin ja linjauksiin, joista selviää mihin 

rahoitusta on saatavilla.

✓Neuvottele ja varmista muun rahoituksen saatavuus esim. omistajien, 

oman pankin tai Finnveran kanssa.

✓Ota yhteyttä ELY-keskukseen jo luonnossuunnitelmien kanssa etukäteen.
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Lisätietoa

➢ Alueelliset rahoituslinjaukset ja strategiat

Yritysrahoitus- ja kehittämispalvelut Etelä-Suomessa

➢ Yritystukien sähköinen asiointi

Yritystukien sähköinen asiointi - ely - ELY-keskus (ely-keskus.fi)

➢ Yrityksen kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut - Yritysten kehittämispalvelut - ELY-keskus 

(ely-keskus.fi)
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https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/12351882/Yritysrahoituksen_rahoituslinjaukset_Etel%C3%A4-Suomi_20102020.pdf/9a020a1d-d61d-1a8c-e969-eb0794672103?t=1603785123643
https://www.ely-keskus.fi/yritystukien-sahkoinen-asiointi
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut


Kiitos!

Ota rohkeasti yhteyttä Hämeen 
ELY-keskukseen!

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/ely-hame

https://www.ely-keskus.fi/ely-hame

