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Yritysten kehittämispalvelut 

ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden 
avulla tuetaan pk-yrityksiä niiden muutos- ja murrosvaiheissa, 
kilpailukyvyn parantamisessa, kasvussa ja kansainvälistymisessä. 

Palvelua voi saada esimerkiksi yrityksen kasvun suunnittelemiseksi ja 
tueksi, liiketoiminnan uuden suunnan hahmottamiseksi, digitalisaation
hyödyntämiseksi kilpailuetuna, tuottavuuden ja markkinoinnin 
kehittämisessä ja kansainvälistymistä suunniteltaessa.

Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät
menestykseen muuttuvassa maailmassa.
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99,8%
yrityksistä

64%
henkilöstöstä

53%
liikevaihdosta

Yli 80%
uusista työpaikoista

Lähde:  Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilastosta 2013
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Pk-yritykset työllistävät
ja luovat hyvinvointia Suomeen



Kehittämispalveluille on tarvetta

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti. Myös paikallisesti kotimaan markkinoilla

toimivat yritykset kohtaavat yhä voimakkaammin kansainvälisen kilpailun.

Vanhoilla eväillä ei enää pärjätä, vaan toimintatapoja on uudistettava ja 

kehitettävä, jotta pysytään kilpailussa mukana

Onneksi useimmat pk-yritykset ovat halukkaita kehittämään ja kehittymään, 

mutta pelkästään omin avuin se ei ole helppoa

Kehittämispalveluiden avulla yritys saa avukseen asiantuntijan, jolla on 

osaamista ja kokemusta kehittämistyön läpiviennissä varsinkin pienten ja 

keskisuurten yritysten kokoluokassa. 
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Tästä helposti liikkeelle: Maksuttomalla
kehittämiskartoituksella yleiskuvayrityksesi
tilanteesta ja tärkeimmistä kehittämiskohtaista

1. Yritys täyttää omatoimisesti verkossa kehittämiskartoitus-lomakkeen, jossa käydään
läpi yrityksen liiketoiminnan kaikki osa-alueet: 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi > Kehittämiskartoitus

2. Yritys voi tulostaa raportin itselleen, mutta se kannattaa aina lähettää (napista
painamalla) myös Uudenmaan TE-toimiston kartoitustiimille, josta yritysasiantuntija
ottaa Sinuun yhteyttä jo muutaman päivän sisällä ja käytte läpi kartoituksen.

3. Kartoituksen havaintojen pohjalta arvioitte yhdessä yritysasiantuntijan kanssa
yrityksesi tärkeimmät kehittämiskohteet ja mietitte, miten konkreettisesti edetä
kehittämisessä. Esimerkiksi analyysi-palvelu on usein sopiva seuraava askel, mutta yhtä
lailla koulutus, apu rektytointiin, innovation kaupallistamispalvelu tai jokin muu palvelu
voi sopia.

Huomaa! Kartoituksen tekeminen www-sivuilla ja sen läpikäynti kokeneen
asiantuntijamme kanssa on luottamuksellinen ja yritysasiakkaalle täysin maksuton
palvelu. Kartoituksen teko ei sido mihinkään tai edellytä minkään muiden palveluiden
tilaamista.
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Pk-yrityksen palveluprosessi



Yritysten kehittämispalvelut - yleistä
Konsultointi- ja koulutuspalveluissa asiakkaan tulee maksaa omavastuuosuus (“hinta”)
• Valtion tukemia palveluita: Analyysi: Tuki 80% ->hinta 220€, Konsultointi: tuki 75% -> hinta

300€/pv, Koulutus: tuki 70%, eri hintaisia. Hintoihin lisätään alv.

• Palvelu myönnetään konsultointipäivinä (ei suoraan rahana), esim. Analyysi 1 pv, Kasvu-
konsultointia 5 pv.

Valtakunnallisia palveluita, alueellinen ELY-keskus myöntää
• Sähköinen hakemus, ks. www.yritystenkehittamispalvelut.fi; ole yhteydessä ensin ELY-keskukseen

tai tee kehittämiskartoitus!

• Toteutus: Asiakas toteuttaa yhdessä valitun liikkeenjohdon konsultin kanssa

Myöntämisen edellytyksenä mm.: päätoiminen yrittäjyys, pk-yritys (ei suuryritys) talous
kunnossa ja yrittäjä motivoitunut kehittämään yritystään

Strategisen tason kehittämisen tueksi, ei esim. www-sivujen tai käyntikorttien tekoon

Konsultointi-palvelun myöntäminen edellyttää, että yrityksen nykytila on kattavasti
analysoitu ja kehittämissuunnitelma laadittu. Yleensä tämä tehdään Analyysi-palvelussa
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Yritysten kehittämisen välineet

Liiketoiminnan
nykytila-analyysi
ja kehittämis-
suunnitelma.
Päivän aikana
käydään asian-
tuntijan johdolla
läpi muun muassa:

- Asiakkaat
- Palvelu/Tuote
- Markkinointi

ja myynti
- Jakelukanavat
- Talous
- Henkilöstö
- Tuotanto
- Verkostot
- Kilpailijat

Liiketoiminnan
kehittäminen
eri osa-alueissa, 
analyysin
kehittämissuunni-
telman pohjalta:

1. Kasvu
2. Uudistaminen
3. Tuottavuus

ja talous
4. Markkinointi

ja asiakkuudet
5. Johtaminen

ja henkilöstö
6. Innovaatioiden

kaupallistaminen

Valtakunnalliset
koulutusohjelmat
pk-yritysten
avainhenkilöille:

1. Kasvuun
johtaminen

2. Talouden ja
tuottavuuden
johtaminen

3. Markkinoinnin
ja asiakkuuksien
johtaminen

RAHOITUS
Yrityksen
kehittämisavustus
- Kehittämis-

toimenpiteet
- Investoinnit

Team Finland
Maaseudun
kehittämis-
ohjelman rahoitus
Finnvera

TE-PALVELUT
Henkilöstön
kehittäminen ja
muutostilanteet
Yhteishankinta-
koulutus
Rekrytointi-
palvelut
Palkkatuki



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 



Liiketoiminnan konsultointipalvelut

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

MITÄ
Kasvu ja 
kansainvälistyminen

Uudistuminen ja 
muutoksen hallinta

Innovaatioiden 
kaupallistaminen

Tuottavuus ja talous

Markkinointi ja 
asiakkuudet

Johtaminen ja henkilöstö

MITEN
Kesto ja tarve määritellään 
yhteistyössä ELY-keskuksen 
asiantuntijan kanssa

Kilpailutetun asiantuntijan 
kanssa
Minimi 2 päivää, max 15 pv/    
3 vuotta

Päivähinta 1 200 € + alv
Asiakkaan hinta 300 € + alv 
Valtio maksaa konsultille 900 €
+ alv/päivä 

Aihealueen analyysi ja jatkosuositukset pk-yritykselle
Raportti pk-yritykselle



Koulutusohjelmat avainhenkilöille

KENELLE
Pk-yritysten 
avainhenkilöille

MITÄ
Pitkäkestoiset 
koulutusohjelmat:

1. Kasvuun johtaminen
2. Talouden ja

tuottavuuden
johtaminen

3. Markkinoinnin
ja asiakkuuksien
johtaminen

MITEN
Kilpailutetut kouluttajat

Valtion tuki yritykselle 70 %



Yritysten kehittämispalvelut, miten edetä:
Tutustu ensin www.yritystenkehittamispalvelut.fi –sivustoon. Sieltä löydät palveluista
paljon lisätietoa ja pääset selaamaan myös palveluissa käytettäviä asiantuntijoita.

Kehittämiskartoitus ei ole pakollinen. Jos haluat suoraan Analyysi-palvelun, ole ensin
yhteydessä ELY-keskukseen ja keskustele tilanteestasi, ks. alla.

Konsultointi-palvelun myöntäminen edellyttää, että yrityksesi nykytila on analysoitu, 
tärkein kehittämiskohde on valittu ja kehittämissuunnitelma siihen tehty. Kätevimmin
tämä hoituu yleensä Analyysi-palvelussa, mutta esim. hyvä ja ajan tasalla oleva
liiketoimintasuunnitelma voi ajaa saman asian.

Käynnistyviä koulutuksia voit selata www.yritystenkehittamispalvelut.fi > koulutus
Uudellamaalla kehittämispalveluiden hakemuksia käsittelevät:
• Sasu Pajala, p. 0295 021 120 sasu.pajala (at) ely-keskus.fi
• Marita Rainio, p. 0295 021 137 marita.rainio (at) ely-keskus.fi (koulutukset)
• Juha Seppälä, p. 0295 020 955 juha.a.seppala (at) ely-keskus.fi

Jos haluat kehittää yritystäsi ja tarvitset kokemusta ja asiantuntemusta 
avuksi, ota rohkeasti yhteyttä meihin!
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