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Mitkä asiat vaikuttavat yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin?

- Yrityskoko
- Toimiala
- Yrityksen sijainti
- Yrityksen taloudellinen tilanne ja kehittämisresurssit
- Yrityksen kasvutavoitteet
- Ulkopuolisen rahoituksen tai asiantuntija-avun tarve
- Hankkeen uutuusarvo ja vaikutus yrityksen 

kehittymiseen
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Analyysi
•Kokonaisanalyysi 

liiketoiminnan nykytilasta, 
tulevaisuuden suunnasta ja 
kehittämismahdollisuuksista

•ELY-keskuksen kilpailuttaman 
asiantuntijan kanssa käydään 
läpi liiketoiminnan osa-alueet 
suhteessa tulevaisuuden 
tavoitteisiin:

•Lopputuloksena 
kehittämissuunnitelma

•Kesto 1-2 päivää

•Hinta 220 € + alv/päivä 

Konsultointi
•Kehitetään yritystä ELY-

keskuksen kilpailuttaman 
asiantuntijan kanssa. 

•Kasvu ja uudistaminen
•Tuottavuus ja talous
•Markkinointi ja asiakkuudet
•Johtaminen ja henkilöstö
•Innovaatioiden 

kaupallistaminen

•Yleensä kesto 2-4 päivää. Max. 
15 päivää/3 vuotta. 

•Hinta 300 € + alv/päivä

Koulutus
•Koulutusohjelmat pk-yritysten 

johdolle ja avainhenkilöille

•Koulutus yhdessä muiden 
yritysten kanssa + 
yrityskohtainen konsultointi 
(10+ 2 pv):

•Kasvuun johtaminen

•Talouden ja tuottavuuden
johtaminen

•Markkinoinnin ja asiak-
kuuksien johtaminen

•Hinta 1 470 € + alv

Yritysten kehittämispalvelut pk-yrityksille
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Kenelle

PK-yritykselle, jolla on edellytykset 
kannattavaan toimintaan ja 
tavoittelee merkittävää kasvua 
joko koti- tai kv-markkinoilla. 

Tuki ei saa vääristää kilpailua. 
Tietyille toimialoille tukea ei voida 
myöntää lainkaan tai myönnetään 
harkiten.

Mihin tarkoitukseen

Hankkeisiin, jotka eroavat yrityksen 
normaalista toiminnasta.
- Tuotekehitys
- Kansainvälistyminen
- Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
- Tuotannolliset koneet ja laitteet

Kehittämishankkeissa tukikelpoisia  
kustannuksia esim. asiantuntijapalvelut, 
tuotekehityksessä tarvittavat raaka-
aineet, osallistuminen messuille 
ulkomailla, markkinakartoitusmatkat 
sekä avainhenkilön palkkakulut.

Investointihankkeissa tukikelpoisia 
kustannuksia vain uudet, kasvua 
edistävät tuotannolliset koneet ja 
laitteet.

Kuinka paljon

Pienin myönnettävä tuki on 5 000 
euroa. Yläraja määräytyy 
tapauskohtaisesti hankkeen 
vaikuttavuuden perusteella. 

Tuen myöntäminen perustuu aina 
harkintaan.

Kehittämishankkeissa tukiprosentti 
on 50 %.

Investointihankkeissa tukiprosentti 
on 10-20 %.

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille
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VIENNIN JA KANSAINVÄLISEN KASVUN OHJELMAN MUKAISET 
KEHITTÄMISAVUSTUKSET (osa hallitusohjelman kansainvälisen kasvun 
ohjelmaa)

- Kasvun ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien pk-yritysten kansainvälisen kasvun aktivointiin
- Kokonaiskustannuksiltaan alle 100 000 €:n kansainvälistymishankkeet myönnetään Viennin ja kansainvälisen 

kasvun -ohjelman mukaisina kehittämisavustuksina. Ohjelman kehittämisavustuksiin on käytössä jatkuva haku 
ja hakemukset käsitellään valintajaksoissa kalenterikuukausittain.

- rahoitusta voidaan myöntää uuden henkilön palkkaamiseen, asiantuntijapalveluihin, osallistumiseen 
kansainvälisille messuille ulkomailla, kansainvälistymiseen liittyviin matkoihin, kansainvälistymiseen liittyvään 
tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä pienimuotoisen prototyypin valmistukseen.

- Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään 50 000 €.
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RekryKoulutus

Rekrykoulutus soveltuu uuden 
henkilökunnan rekrytointiin, jossa 
yrityksen maksuosuus on 30% 
koulutuksen kokonaishinnasta.

Kesto vähintään 10 koulutuspäivää 
opiskelijaa kohden.

TäsmäKoulutus

Täsmäkoulutus on tarkoitettu nykyisen 
henkilöstön kehittämiseen, jossa 
yrityksen maksuosuus on 30-50% 
koulutuksen kokonaishinnasta.

Kesto vähintään 10 koulutuspäivää 
opiskelijaa kohden.

MuutosKoulutus

Muutoskoulutus kohdentuu 
henkilöstön vähentämistilanteisiin, 
joissa yrityksen maksuosuus on 20% 
koulutuksen kokonaishinnasta.

Kesto vähintään 10 koulutuspäivää 
opiskelijaa kohden.

Yhteishankintakoulutus on työelämälähtöistä ammatillista työvoimakoulutusta, jonka yritys 
ja ELY-keskus hankkivat ja rahoittavat yhdessä. Koulutus sisältää sekä tietopuolista opetusta 

että ohjattua työssäoppimista. Koulutus voidaan toteuttaa joko yhden tai useamman 
työnantajan kanssa, ja se räätälöidään aina yritysten ja työntekijöiden tarpeisiin. 

Palvelu on harkinnanvaraista. 

Yhteishankintakoulutukset yritysten muuttuviin työvoimatarpeisiin
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Lisätietoa

Yritysten kehittämispalvelut                                                          
Riikka Huhtanen-Pitkänen puh. 0295 029 123
Jere Auvinen puh. 0295 025 201

Yrityksen kehittämisavustus
Jere Auvinen puh. 0295 025 201
Jari Kekki puh. 0295 025 055

Maaseudun yritystuki
Eija Harju puh. 0295 029 029
Tarja Taipale puh. 0295 029 167
Leena Hyrylä puh. 0295 029 047 (yritysryhmät)

Team Finland –koordinaattorit 
Asko Jaakkola 0295 029 055
Juha Linden 0295 029 069

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Osaamisen kehittäminen
Ira Ronkainen puh. 0295 029 064
Mikko Hannula puh. 0295 029 247
Tarja Kähärä puh. 0295 029 248
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EXPLORER

INNOVAATIO-
SETELI

MESSUAVUSTUS

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

Business Finland RAHOITUSPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

TEMPO

Uudistu ja 
valmistaudu 

kasvamaan vienti-
markkinoille

T&K

Kehitä palvelua, 
tuotetta, prosessia, 
liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 
toimivuus

Omar. 1000€+alv
Max. arvo 5000€+alv

• Avustus 50 % 
• max. 10 000 €

• Avustus 50 % 
• max. 50 000 €

INTO

Lisää innovaatio-
osaamista kasvun 

pohjaksi

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

Osta innovaatio-
osaamista 

Hanki tietoa 
uudesta 

vientimarkkinasta

• Avustus 50 %
• Avustus max. 50 %

Rahoituksen määrä riippuu 
yrityksen tarpeista ja resursseista 

Pk-yritysten 
ryhmä 

ulkomaisille 
messuille

• Avustus 50 % 
• max. 30 000 €



Korona pandemia toi yrityksille kehittämistarpeen 
ja -halun…..

Verkostolla voimme yhdessä auttaa 



Kaupungit, 
kaupunkien 

kehitysyhtiöt
Maakuntaliitot Yliopistot, AMKt

Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit
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