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Rahoitus ja kehittäminen



Esityksen sisältö

1. Rahoitusvaihtoehdot (ELY, Tekes)

2. Yrityksen kehittämispalvelut
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Yritystoiminnan rahoitus



Milloin avustusta voidaan myöntää?

Kun toimiva yritys :

 uudistaa toimintaansa

 hakee kasvua

 käynnistää uusia liiketoiminta-alueita

 käynnistää  vientitoimintaa tai laajentaa sitä uusilla 

tuotteilla tai uusiin kohdemaihin

 ottaa käyttöön korkeaa teknologiaa

 panostaa materiaali- tai energiatehokkuuteen



Mitä ELY-keskus edellyttää rahoittaessaan ?

 Kyse on pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavasta 

erillisestä hankkeesta -> hankesuunnitelma

 Hanke on merkittävä suhteessa yrityksen toimintaan

 Avustuksella on merkittävä vaikutus hankkeen 

toteuttamiseen

 Rahoituksen myöntämisellä ei aiheuteta merkittävää 

haittaa kilpailutilanteessa

 Yrityksellä voidaan arvioida olevan jatkuvan kannattavan 

toiminnan edellytykset



ELY-keskuksen avustukset investointeihin

 Kohteena pääasiassa kone- ja kalustoinvestoinnit ja uuden toimitilan rakentaminen

 Tukiprosentti vaihtelee yrityskoon mukaan 20-35 % 

 Pääasiassa EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:sta (yrityksen 
kehittämisavustus) tai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 
(investointituki) Ely-keskuksesta tai Leader-ryhmän kautta

 yrityksen sijainti (Kuopio, Varkaus keskusta) ja koko (alle vai yli 10 hlöä) määrää, 
mistä rahastosta tukea haetaan, hakumenettely rahaston mukaan

 Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys uudistaa toimintaansa, hakee kasvua, 

käynnistää uusia liiketoiminta-alueita, käynnistää  vientitoimintaa tai laajentaa sitä 

uusilla tuotteilla tai uusiin kohdemaihin, ottaa käyttöön korkeaa teknologiaa, 

panostaa materiaali- tai energiatehokkuuteen

 Tuki ei saa vaikuttaa kilpailutilanteeseen merkittävästi 

 Hankkeen oltava merkittävä yrityksen normaaliin toimintaan suhteutettuna (10 % 
liikevaihdosta)

 Yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset ja hankkeen 
kokonaisrahoitus on kunnossa
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ELY-keskuksen avustukset muihin 

kehittämistoimenpiteisiin 
 Kohteena esim. tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys, 

kansainvälistyminen, kehittämishankkeen valmistelu tai muu 
kokonaisvaltainen kehittäminen yrityksessä

 Oltava aina merkittävä hanke yrityksen toimintaan suhteutettuna (5 % 
liikevaihdosta, paitsi valmistelevat hankkeet)

 Tukiprosentti voi olla korkeintaan 50 %

 Tyypillisimmin tuen kohteena ulkopuolisten palveluiden hankinta, joskus 
myös omien henkilöiden palkkakustannukset

 Hankesuunnitelma oltava aina hakemuksen liitteenä

 Pääasiassa EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:sta 
(yrityksen kehittämisavustus) 
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TUEN HAKEMINEN

• Keskustelu etukäteen ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa

• hakemus ennen hankkeen aloitusta, ei hakuaikoja

• sähköinen asiointi www.ely-keskus.fi (elinkeinot – yritysrahoitus) tai Mavin 

Hyrrä-palvelusta www.mavi.fi/hyrra

• yritystutkimus = hankkeen käsittely (kannattavan toiminnan edellytykset)

• päätös

• tuki maksetaan hankkeen toteuttamisen jälkeen, toteutusaika 1-3 vuotta

• seuranta
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Lisätietoja ELY-keskuksesta

Sari Marttila sari.marttila@ely-keskus.fi

Kaisa Hakala kaisa.hakala@ely-keskus.fi

Juha Heikkinen juha.e.heikkinen@ely-keskus.fi

Eija Pihlaja eija.pihlaja@ely-keskus.fi

Jari Vitikainen jari.vitikainen@ely-keskus.fi

Pekka Stjerna pekka.stjerna@ely-keskus.fi

Eija Äärilä eija.aarila@ely-keskus.fi
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Tekesin rahoituksesta  ja 

palveluista pk-yrityksille



Palvelemme kasvuyrityksiä 

kansainvälisen liiketoiminnan eri vaiheissa 



Innovaatioseteli

KENELLE?

MITÄ?

Innovaatiotoimintaa käynnistäville pk-yrityksille, 

myös mikroyrityksille

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista
• tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut 

(mm. muotoilustrategian valmistelu)

• kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys

• innovaatioprojektien valmistelu  

• innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut 

• innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja  

asiantuntijalausunnot 

• tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät 

palvelut



Innovaatioseteli

MITEN SE TOIMII?

Rahoitus on 6 200 € ( 5000 € + alv).

Ostettu palvelu voi olla suurempi, jolloin yritys maksaa 

erotuksen palveluntuottajalle.

Seteliä voi käyttää enintään kahden palveluntuottajan 

palveluihin.

Seteli on voimassa 6 kk myöntämispäivämäärästä. 

Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta.  

Yritys ja palveluntuottaja raportoivat Tekesille projektin 

päätyttyä. Tekes maksaa palveluntuottajalle.

http://www.tekes.fi/globalassets/global/rahoitus/de_minimis_-avustuksen_yleiset_ehdot.pdf


Digibuusti

KENELLE?

MITÄ?

PK-yrityksille, jotka päättäneet lisätä 

osaamistaan digitalisaation hyödyntämisessä 

ja kasvattaa kv-liiketoimintaa. 

Esimerkkejä digibuustin käyttökohteista
• Kehittää ymmärrystä digitaalisuuden hyödyntämisestä 

liiketoiminnassa

• luoda digitalisaation avulla uusia ansaintamahdollisuuksia

• yrityksen johtamisen ja toimintatapojen kehittämistä 

digitalisaatiota hyödyntämällä

• hankkia uutta digitalisaatio-osaamista ostamalla 

asiantuntijapalveluja tai rekrytoimalla



Digibuusti

MITEN SE TOIMII?

Projektin laajuus on enimmillään 100 000 euroa.

Tuki 50 % eli max 50 000 euroa

Rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta.  

Tällä hetkellä haku avoinna 30.6.2017 saakka.

http://www.tekes.fi/globalassets/global/rahoitus/de_minimis_-avustuksen_yleiset_ehdot.pdf


Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä yrityksille



OTA YHTEYTTÄ

www.tekes.fi/rahoitus

Team Finland -tunnustelulomake

► www.tekes.fi/rahoitus-tunnustelu

Team Finland -asiakaspalvelu
► Tel. 029 50 20510, ark. 9 - 16

#1599704



Tekesin alueelliset rahoitus- ja asiantuntijapalvelut 

 Tekes rahoittaa yritysten kehitysprojekteja, joilla tavoitellaan kasvua ja 

liiketoiminnan uudistamista. Yritykset rahoittavat aina osan projektinsa 

kustannuksista itse

 Tavoitteena kansainväliset markkinat

 Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa tai niiden yhdistelmää

 www.tekes.fi/rahoitus-tunnustelu

 Yhteydenotot:

Harri Kivelä harri.kivela@tekes.fi

Aki Parviainen aki.parviainen@tekes.fi

Helena Viita helena.viita@tekes.fi

Kari Venäläinen kari.venalainen@tekes.fi

Jaana Åberg jaana.aberg@tekes.fi
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Yritysten 

kehittämispalvelut
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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 päivä 

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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Konsultointi -asiantuntijapalvelu

KENELLE

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

•Yrittäjän motivaatio ja 
halu kehittää aivan 
keskeistä

•Positiivinen, näkyvä 
muutos  yrityksessä

•Realistiset ja 
resursseihin mitoitetut 
suunnitelmat

MITÄ: teemat

Kasvu

Uudistaminen

Tuottavuus ja talous

Markkinointi ja 
asiakkuudet

Johtaminen ja henkilöstö

Innovaatioiden 
kaupallistaminen

MITEN

Toimeksiannon kesto ja sisältö 
määritellään yhteistyössä 
asiakkaan, ELY-keskuksen 
asiantuntijan ja kilpailutetun 
asiantuntijan kanssa

Minimi 2 päivää, max 15 pv/3 
vuotta, max 7 päivää kerralla

Päivähinta 1 200 € + alv

Asiakkaan hinta 300 € + alv 
(tuki 75%, de minimis)

Valtio maksaa konsultille 900 €
+ alv/päivä 

Pk-yritys etenee onnistuneesti kehittämishankkeessaan
Raportointi ja kirjallinen materiaali tuotetaan yrityksen tarpeisiin sopivasti
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Tuottavuus ja talous 

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa 
kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja 
ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa. 
Palvelun kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat tehostaa ja 
kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, teknologian ja talouden 
osalta. 
Konsultoinnin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

Kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
Kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja myös energian sekä materiaalin 
käytön hallinta ja tehostaminen huomioon ottaen
Selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja tietotekniikan 
hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
Kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen 
liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä
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Käytännön menettelyt

• Hakemus www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Hakemukseen:

• Lyhyt kuvaus kehittämistarpeesta

• Toive palvelun kestosta 2-7 päivää

• Toivottu aloittamiskuukausi

• Tyypillisesti esim. 4 pv hankkeen kokonaiskesto voi 
olla 2-3 kk, jaksotetaan optimaalisesti

• Hinta sisältää kaikki kustannukset, ml. Matkat
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Kiitos!

Jari Vitikainen

Yrityspalvelupäällikkö

Pohjois-Savon ELY-keskus

jari.vitikainen@ely-keskus.fi
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