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Mikä kehittämisavustus?
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 Harkinnanvarainen tuki pk-yrityksille

 Tuki on EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) osarahoitteista

 Yrityksen perustoiminnasta poikkeaviin kehityshankkeisiin

 Tavoitteena kasvu! (Myös kotimarkkinoilla kasvavat)

– Liiketoiminnan kehittäminen

– Ideoiden, tuotteiden, palvelujen tuotteistaminen

– Kansainvälistyminen

– Vähähiilisyys



Kenelle?
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 Kehittämishaluisille pk-yrityksille

 Konsernirakenne ja omistussuhteet vaikuttavat koon määritykseen

Koko Työntekijöitä Liikevaihto Taseen loppusumma

(ed.virallinen  milj. €  milj. €

  tilinpäätös)

Keskisuuri < 250 50 43

Pieni < 50 10 10

Mikro < 10 2 2



Mihin?
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 Investoinnit:

– Tuotannolliset kone- ja laitehankinnat

– Aineettomat investoinnit, esim. ohjelmistot

– Tukitaso 10-20%



Mihin?
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 Kehittämistoimenpiteet:

– Kansainvälistyminen

– Tuotekehitys ja tuotantomenetelmien kehitys

– Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

– Vähähiiliset innovaatiot

– Tukitaso 50%



Rahoituslinjauksia
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 Seuraavat toimialat/hankkeet rahoituksen ulkopuolella:

– Rakennustoiminta ja urakointi

– Kaupan ala

– Korjaus, huolto ja kuljetustoiminta

– Yrityskaupat

– Kalanjalostus, maatalous, maataloustuotteiden jatkojalostus

– (Vahvasti kilpaillut alat)



Hyväksyttäviä kustannuksia
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 Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden hankinta (selvitykset, 

testaus, muotoilu)

 Palkkamenot, uuden hankkeen kannalta keskeisen henkilön 

palkkaukseen

 Matkakustannukset, kv-markkinakartoituksiin ja messuihin

 Kv-messuihin osallistuminen (1. osallistuminen ko. messuille)

 Prosenttimääräisesti korvattavia menoja esim. palkkakustannuksia, 

hankkeen käytössä olevien rakennusten vuokria ym.

 Pienin myönnettävä avustus 5000€.



Rahoituslinjauksia
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 Kehittämisavustuksilla ei rahoiteta:
– Toimintamenot, yleiskustannukset

– Kotimaan matkat

– Toistuva osallistuminen samaan messutapahtumaan

– TYKY-toiminta

– Koulutukset ja kurssit

– Sivutoiminen yrittäjyys

– Omistajien palkkamenot

– Leasingrahoituksella hankittu omaisuus

– Käytetyt koneet

– Korvausinvestoinnit

– Energiansäästöinvestoinnit (muut kuin tuotannolliset)



Miten haetaan?
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 Sähköinen haku, henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla

 Jatkuva haku, ei erillisiä hakuaikoja

 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.

 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus


Yritysten kehittämispalvelut

- konsultointia ja koulutusta yrityksen tarpeisiin

Hämeen ELY-keskus

Noora Kaukonen
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Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia 

konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten 

kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä ihmisten työllistämistä

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Palveluja hyödyntämällä yritykset saavat hyvät eväät

menestykseen muuttuvassa maailmassa.

Kohderyhmä:

• toimivat riippumattomat pk-yritykset

Hämeen ELY-keskus

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


Nykytila-analyysi 
ja toimenpidesuunnitelma 

KENELLE

Pk-yrityksille, 
jotka haluavat 
suunnitelmallisesti 
kehittää toimintaansa 

MITÄ

Kokonaisanalyysi 
liiketoiminnan nykytilasta, 
tulevaisuuden suunnasta ja 
kehittämismahdollisuuksista

Osa-alueet suhteessa 
tulevaisuuden tavoitteisiin:

• palvelut ja tuotteet

• asiakkaat, markkinointi
ja myynti

• johtaminen, henkilöstö
ja esimiestyö

• tuotanto ja prosessit

• verkostoyhteistyö, IPR-pikatesti

MITEN

Määrämuotoinen palvelu, 
kesto 1-2 päivää 

Kilpailutetun asiantuntijan kanssa

Päivähinta 1 100 € + alv 

Asiakkaan hinta 220 € + alv 

Valtio maksaa konsultille 880 € 
+ alv/päivä 

Lopputuloksena kehittämissuunnitelma sisältäen priorisoidut kehittämistoimenpiteet 
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Liiketoiminnan konsultointipalvelut

KENELLE

Yrityksille, joilla on 
vahva halu kehittää ja 
kehittyä sekä myös 
edellytykset siihen

MITÄ

Kasvu ja uudistaminen

Tuottavuus ja talous

Markkinointi ja 
asiakkuudet

Johtaminen ja henkilöstö

Innovaatioiden 
kaupallistaminen

MITEN

Kesto ja tarve määritellään 
yhteistyössä ELY-keskuksen 
asiantuntijan kanssa

Kilpailutetun asiantuntijan 
kanssa

Minimi 2 päivää, max 15 pv/3v

Päivähinta 1 200 € + alv

Asiakkaan hinta 300 € + alv 

Valtio maksaa konsultille 900 € 
+ alv/päivä 

Aihealueen analyysi ja jatkosuositukset pk-yritykselle
Raportti pk-yritykselle
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Koulutusohjelmat avainhenkilöille

KENELLE

Pk-yritysten 
johdolle ja

avainhenkilöille

MITÄ

Pitkäkestoiset 
koulutusohjelmat + 
yrityskohtainen 
konsultointi:

1. Kasvuun johtaminen
(10 + 2 pvää)

2. Talouden ja
tuottavuuden
johtaminen

(10 + 2 pvää)

3. Markkinoinnin
ja asiakkuuksien
johtaminen

(10 + 2 pvää)

MITEN

Kilpailutetut kouluttajat

Hinta; lähipäivä 250 €/ 
osallistuja/päivä
ja konsultointi 1200 €/ 

osallistuja/päivä 

Valtion tuki yritykselle 70 %

Asiakkaan hinta:
Kasvuun johtaminen 1.470 €+ alv

Talouden ja tuottavuuden 
johtaminen 1.470 €+ alv

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen 1.470 € + alv
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KIITOS!
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Noora Kaukonen, rahoitusasiantuntija

029 5025 110

noora.kaukonen@ely-keskus.fi


