
ELYn ajankohtaisnostot syksyyn 2022             

Risto Rantala, kansainvälistymisasiantuntija



Esityksen sisältö:

- Team Finland palvelupolku
- Kolme pointtia syksyyn; 
1. Yritysten kehittämispalvelut
2. Yritysten kehittämisavustus
3. Yritysten yhteishankintakoulutukset



Team Finland -verkoston 
kansainvälistymispalveluiden 
Palvelupolku

https://www.youtube.com/watch?v=TF2-RwicOxA



Lähtökohta
Mitä ongelmaa kansainvälistymispalve-
luiden palvelupolku pyrkii ratkaisemaan?

Nykytilaa kuvaava kansainvälistymis-palveluiden 
palvelupolku

Nykytilaa kuvaavassa palvelupolussa tunnistettiin 
kolme haastetta:

• Team Finland -verkosto ei ole tuttu 
kansainvälistyville pk-yrityksille, eivätkä he tiedä 
mitä verkosto tarjoaa.

• Team Finland -verkoston tarjoamat palvelut eivät 
muodosta selkeää kokonaisuutta, jolloin ne 
näyttäytyvät epäselvinä sekä yrityksille että 
verkoston toimijoille.

• Asiointi verkoston eri toimijoiden välillä kaipaa 
sujuvoittamista.



Palvelupolun elementit

Arvolupaus ja kansainvälistymis-
palveluiden palvelupolku pk-
yrityksille

Team Finland -verkoston toimijoiden 
vahvuudet 

Team Finland -verkoston 
tarjoamat kansainvälis-
tymispalvelut polun varrella
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ELY-keskukset edistävät alueiden
elinvoimaa ja luovat kestävää, pitkän
ajan kilpailukykyä tukemalla suomalaisia
pk-yrityksiä koko niiden elinkaaren ajan.

Kestävää 
kilpailukykyä meille 

ja maailmalle

Yrityksen perustaminen Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu Kansainvälinen liiketoiminta

Yritys-Suomi-

neuvontapalvelu

perustamistuki 
alkuinvestoinnit 
palveluohjaus

Yritysten 
kehittämis-
palvelut

mm. Johdon 
koulutusohjelmat 
Omistajanvaihdokset
Kansainvälistyminen

Henkilöstön 
hankinnan ja 
osaamisen 
kehittämisen 
palvelut
sis. täsmä-, rekry - ja 
muutoskoulutukset

Pk-yritysten 
kehittämis-
rahoitus
TF-palvelut
sis. yritysten
kehittämisavustuksen 
ja maaseudun 
yritystuen



Yritysten kehittämispalvelut
Apua yrityksen kehittämiseen helposti ja nopeasti

http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
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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 2-3 vuodelle.

• 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



Palvelu sopii monenlaisiin tarpeisiin
• Nykytila-analyysi

• Kehittämissuunnitelman laatiminen

• Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

• Kasvustrategia kotimaan markkinoille

• Kansainvälistymisstrategia

• Organisaatiomuutoksen suunnittelu

• Omistajanvaihdoksen suunnittelu

• Talouden strateginen suunnittelu ja seuranta

• Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen

• Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset

• Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset

• Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen

• Verkkokaupan suunnittelu

• Markkinoinnin strateginen suunnittelu

• Myyntijohtamisen kehittäminen

• Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

• Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin toimintatapojen
kehittäminen

• Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen

• Työhyvinvoinnin kehittäminen

• Henkilöstön osaamiskartoitukset

• Rekrytointiosaamisen kehittäminen

• Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja kehittäminen

• IPR:n liittyvät esiselvitykset

• Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset

• Markkina-analyysit
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Palvelujen kohderyhmä on laaja

- Toimintansa vakiinnuttaneet pk-yritykset, joilla on tahtoa 
toiminnan kehittämiseen ja edellytykset kannattavaan 
toimintaan.
- Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voi myöntää myös 

alkaville yrityksille
- Ei yhtiömuotorajoituksia
- Ei toimialarajoituksia
- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset
- Tuki myönnetään de minimis -tukena, joten kiintiössä on oltava tilaa
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Minkälaiselle yritykselle palveluja voi suositella?

- Yrityksellä on halu kasvaa, uudistua ja kehittyä

- Yritys kokee tarvitsevansa ulkopuolista apua toimintansa strategiseen 
kehittämiseen

- Yritys on toimiva yritys, jolla on takana yksi tilikausi ja joka työllistää 
vähintään yhden henkilön. Poikkeuksena innovaatioiden kaupallistamisen 
konsultointi.

- Yritys pystyy taloudellisilla raporteilla osoittamaan toiminnan olevan 
kannattavaa

- Yrityksellä ei ole verovelkaa tai maksuhäiriöitä

- Yrityksen tai konsernin de minimis -kiintiö ei estä palvelun myöntämistä
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Palvelua ei kuitenkaan voi myöntää

- Yrityksen perustamiseen

- Markkinointimateriaalin tai www-sivujen suunnitteluun taikka markkinoinnin 
käytännön toteutukseen.

- Verkkokaupan rakentamiseen

- Henkilöstökoulutuksen tai rekrytointien käytännön toteutukseen

- Hakemusten tai sopimusten laatimiseen

- Muuhun operatiiviseen toimintaan

13 7.02.2021   |   Riikka Huhtanen-Pitkänen



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Yrityksen 
kehittämisavustus 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?
• Yrityksen kehittämisavustus on suunnattu yritysten normaalista 

toiminnasta poikkeaviin merkittäviin kehittämishankkeisiin. Esimerkiksi 
kansainvälistymis- ja tuotekehityshankkeisiin, joilla on kilpailukykyä 
parantava vaikutus pitkällä aikavälillä. Rahoitus kohdistetaan 
pääasiassa bio- ja kiertotalouteen, vähähiilisyyteen sekä digitalisaatioon 
liittyviin hankkeisiin.

• Yrityksen kehittämisavustusta voivat hakea Suomeen rekisteröidyt 
pienet ja keskisuuret yritykset, joilla on alle 250 työntekijää ja liikevaihto 
enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa. 

Avustusta suunnataan Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategian 2022 mukaisesti



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Minkälaisiin toimenpiteisiin?
Kansainvälistymisen suunnitteluun ja valmisteluun
• Kehittämisavustusta voidaan myöntää kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen. Rahoitus voi 

kohdistua esimerkiksi kansainvälistymishankkeiden valmisteluun, kuten uusien 

kohdemarkkinoiden tai uusien tuotteiden markkinaselvityksiin Suomen ulkopuolella. 

Uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien ja palvelujen 
kehittämiseen
Avustusta voidaan myöntää kansainvälistymisen lisäksi myös muihin yrityksille 
merkittäviin kehittämishankkeisiin, jotka koskevat esimerkiksi:

• Uusien tuotteiden, tuotantomenetelmien tai palvelujen kehittämistä

• Liiketoimintaosaamisen kehittämistä

• Uuden teknologian käyttöönottoa

• Kehittämistoimenpiteiden valmistelua.

Avustusta voi hakea esimerkiksi seuraaviin tuotekehityksen kustannuksiin:

• Asiantuntijapalveluiden hankintaan

• Hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin 

• Raaka-aineisiin ja puolivalmisteisiin



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Ota yhteyttä
ELY-keskukset monipuolistavat 
yritysasiakkaiden asiakaspalvelua

Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa 
asiantuntijalta -palvelu!
• arkisin 9–15

• 0295 024 800

Yritys-Suomi puhelinpalvelu
• Suomi.fi –valtuudet neuvonta 

• arkisin 9–16.15
• 0295 020 500



Yhteishankintakoulutukset henkilöstön 
hankintaan ja osaamisen kehittämiseen

- Täsmä
- Rekry

https://www.ely-keskus.fi/web/mee-
ja-tee



Kiitos!

Ota yhteyttä
ELY-keskukseen!

www.ely-keskus.fi

jukka.kohonen@ely-keskus.fi
0295 023555

risto.rantala@ely-keskus.fi
0295 036165

jukka.ojala@ely-keskus.fi
0295 036204


