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Yritysten
kehittämispalvelut
https://www.youtube.com/watch?v=PSOHYzZVEME
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Asiakkaiden sanomana:

”Pakottaa ottamaan ajan ja tosissaan miettimään yrityksen kasvun ja kehittämisen kannalta 
tärkeitä asioita, jotka tuppaavat jäämään PK-yritysten päivittäisessä kiireessä tekemättä. 
Asiantuntija osaa myös poimia ne relevanteimmat kysymykset.”
”Tuen avulla se tuli tehtyä. (Ilman tukea olisi varmuudella jäänyt tekemättä.)”
”Hakemisen helppous.”
”Konkreettinen apu ja ohjeistus juuri meidän tarpeisiimme. Ei ollut siis mikään yleisluento, vaan 
asioissa paneuduttiin ainoastaan meidän yritykseemme ja apu oli suunnittelusta käytännön 
opetteluun.” 
”Ei tarvinnut käyttää mahdottomasti aikaa ja rahaa asian läpikäyntiin ja tulokset olivat 
erinomaiset!”
”Ulkopuolisen ammattilaisen ’ravistus’: usein sitä tuppaa tekemään asioita niin kuin ennenkin, 
mutta ulkopuolinen tuo usein kiinnostavia ajatuksia (= ahaa-elämyksiä). Saimme myös 
konkreettisia työkaluja (mm. 360-arvio ja sparrilomake).”

LÄHDE: ELY- ja KEHA-keskuksen palvelutyytyväisyyskysely 2017
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Yrityksen kehittämisavustus (Etelä-Suomen painotukset)

 Harkinnanvarainen tuki pk-yrityksille. EAKR (Euroopan 

aluekehitysrahasto) osarahoitteista

 Yrityksen perustoiminnasta poikkeaviin kehittämistoimenpiteisiin ja 

tuotannollisiin kone- ja laite sekä aineettomiin investointeihin (esim. 

ohjelmistot)

 Tukitasot: Kehittämistoimenpiteet 50%, investoinnit 10-20%

 Kehittämisavustuksen ehtona kasvu! (Myös kotimarkkinoilla 

kasvavat). 

 Tukea myönnetään liiketoiminnan kehittämiseen; ideoiden, 

tuotteiden, palvelujen tuotteistamiseen; kansainvälistyminen; 

vähähiilisyys; investoinnit

 Rahoituslinjauksista tarkemmin, huomaa alueelliset painotukset Etelä-

Suomen osalta: http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/298828/ES-

yritysrahoituslinjaukset-17_11_2017.pdf/a5120bfe-c847-4011-a3c4-

0fda6294c522

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/298828/ES-yritysrahoituslinjaukset-17_11_2017.pdf/a5120bfe-c847-4011-a3c4-0fda6294c522


Yrityksen kehittämisavustus

 Esimerkkejä hyväksyttävistä kustannuksista: Ulkopuolisten palvelujen ja 

asiantuntijoiden hankinta (selvitykset, testaus, muotoilu, IPR), palkkamenot 

(uuden hankkeen kannalta keskeisen henkilön palkkaukseen), 

matkakustannukset kv-markkinakartoituksiin ja kv-messuihin (1. osallistuminen 

ko. messuille), prototyypin valmistus- ja materiaalikulut (tuotekehityshankkeissa), 

tuotannolliset kone- ja laite- sekä aineettomat investoinnit (esim. ohjelmistot). 

 Huom! Henkilökohtaiset palvelut PAIKALLISILLA markkinoilla EIVÄT ole 

kehittämisavustuksen piirissä

 Sähköinen haku, pankkitunnuksilla; jatkuva haku, ei erillisiä hakuaikoja

 Ennen hakemuksen jättöä suunnitelmaa kannattaa käydä läpi yhdessä ELY-

keskuksen rahoitusasiantuntijan kanssa.

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

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


Lisätietoja:

Milla-Mari Hallikainen, rahoitusasiantuntija

0295 025 171

milla-mari.hallikainen@ely-keskus.fi

Tuomo Kauha, Team Finland –koordinaattori

0295 025 147

tuomo.kauha@ely-keskus.fi
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