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Paikalliset ja kotimarkkinoilla 
toimivat yritykset Kasvua ja uudistumista 

hakevat 
kotimarkkinayritykset Ensimmäisiä kv-markkinoita 

suunnittelevat ja avaavat 
yritykset KV-markkinoilla laajentuvat yritykset

Globaalit yritykset

AUTAMME 
sparrauskumppanin järjestämisessä ja 
KV-mahdollisuuksien tunnistamisessa 
ennen KV-liiketoiminnan aloittamista.

NEUVOMME JA RAHOITAMME
kasvun suunnittelussa, kv-kyvykkyyksien kasvattamisessa ja ensimmäisten 

kv-askeleiden toteuttamisessa.

LUOMME YHTEYKSIÄ tarvittaviin toimijoihin markkinoilla.

Neuvomme ja rahoitamme kv-
liiketoiminnan laajentamisessa 

sekä uudistamisessa, 
tarjoamme takuita kv-riskeiltä 

suojautumiseen ja luomaan 
yhteydet tarvittaviin 

toimijoihin

Vauhditamme liiketoimintaa 
uudistavien kv-verkostojen 
rakentamista, tarjoamme 

verkoston yritysten  kilpailuetua 
vahvistavaa sekä viennin 

edellytyksiä parantavaa rahoitusta 
ja autamme kaupan esteiden 

poistamisessa.

ELY-keskuksessa autamme yritystäsi maakunnista 
maailmalle
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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



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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Suomen ulkoasiainhallinnon 
edustustoverkossa on 90 
toimipistettä ympäri 
maailmaa.

Myös Business Finlandilla 
on ulkomaanverkostoa. 
Maailmanlaajuinen 
asiantuntijaverkostomme 
tarjoaa paikallista osaamista 
globaalilla näkemyksellä. 
Globaali verkostomme 
kattaa yli 100 asiantuntijaa 
40 maassa. 

Maakuntasi Team Finland-
koordinaattori linkittää 
yrityksiä 
ulkomaanverkostoomme. Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto

ulkomailla: Team Finland-koordinaattorit kartalla

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

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

tuomo.kauha@ely-keskus.fi / matti.nykanen@ely-keskus.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.

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


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. 

www.hämeenyrityspalvelut.fi www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Yritysten kehittämispalvelut,   ei toimialarajoituksia

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


Yritysten kehittämispalvelut

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

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 

Koulutus

Päijät- ja Kanta Hämeen koulutukset alkavat

• Kasvuun johtaminen alkuvuosi 2022

• Talouden ja tuottavuuden johtaminen

syyskuussa 2021

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien

johtaminen syyskuussa 2021

• Markkinoinnin linkki: https://www.ely-

keskus.fi/fi-

FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinni

n-ja-asiakkuuksien-johtaminen

https://www.ely-keskus.fi/fi-FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen


Yritysten kehittämispalvelut

Kasvu ja kansainvälistyminen

• Hakeeko yrityksesi kasvua kotimaassa tai 
kansainvälisesti? Ovatko yrityksesi markkinat 
muuttuneet tai suunnitteleeko yrityksesi 
omistajanvaihdosta? Vahvista strategista 
liiketoimintaosaamistasi yhdessä kokeneen 
liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

• Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi 
liiketoiminnan strategisesta 
kokonaistilanteesta ja suunnittelet, miten 
kasvu, kansainvälistyminen tai muutos 
toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. 
Perehdyt myös talouden strategiseen 
suunnitteluun ja ennakointiin. 

• Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä 
yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi 
konkreettisen kasvu- tai 
kansainvälistymisstrategian tai 
taloussuunnitelman.

• ELY-keskuksen palvelu sopii toimintansa 
vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla on edellytykset 
kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat kasvaa, 
kansainvälistyä tai uudistua.

• Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se 
maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. 
Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää 
kolmen vuoden aikana

• Noin 300 kasvun, kansainvälistymisen ja 
uudistamisen asiantuntijaa löydettävissä verkosta: 
Aluehallinnon asiointipalvelu (ahtp.fi)

Konsultointia ei voi hakea, jos mm.
•yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti 
edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään 
yrittäjän tai yhden työntekijän
•yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti 
edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi
•yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, 
yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai 
maksuhäiriöitäyrityksen tarpeena on hakemusten tai 
sopimusten laatiminen tai muu yrityksen operatiivinen 
toiminta

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku




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-rahoituksesta
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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: Tukitaso 10-20% yrityskoon mukaan

• Kansainvälistyminen 50%, mm. messut, kartoitukset

• Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 50%

• Liiketoimintaosaamisen kehittäminen 50%, mm. liiketoimintastrategiset suunnitelmat

• EU-hankkeiden ja TKI-hankkeiden valmistelu 50%

• Minimituki 10 000e

• ELY- keskuksen rahoituslinjaukset Etelä-Suomeen: https://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

13

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


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.
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Yrityksen Kehittämisavustuksesta uudella kaudella

▪ Uusi ohjelmakausi käynnistyy 1.11.2021, uusi hakujärjestelmä EURA, 
▪ Vanhan ohjelman rahaa on vielä jäljellä ja hankkeita saatetaan pystyä rahoittamaan lokakuun loppuun 

asti

Uusi ohjelmakausi - Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-27

▪ Jatkuva haku, kausittainen päätöksenteko
▪ Yrityksen tulee valita toimintalinja\horisontaalinen teema mistä rahoitusta hakee
▪ Hakemukset pisteytetään

▪ Parhaat ja vaikuttavimmat rahoitetaan, mikäli täyttävät yleiset vaatimukset
▪ Alustavasti tiedossa, että samat toimet käy rahoitukseen kuin nytkin kehittämisavustukseen, mutta 

linjauksiin saattaa tulla vapauksia ja ennakkomaksu tulee uutena myös kehittämisavustukseen

▪ ELY ja TEM järjestävät erillisiä koulutuksia ja infoja uudesta rahoituskaudesta lähempänä uuden kauden 
aloitusta. Tiedotamme infoista nettisivun, uutiskirjeen ja sidosryhmien välityksellä.
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KIITOS!


