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Suunnitteleeko yrityksesi kasvua 
kotimaassa, kansainvälistymistä tai 
omistajanvaihdosta? 

Etsitkö digitaalista ratkaisua tai  
kaipaako markkinointi uutta suuntaa? 

Onko yritykselläsi 
rekrytointisuunnitelmia? 

Kaipaako tuote uudistamista tai onko 
yritykselläsi kokonaan uusi tuote- tai 
palveluidea? 



Asiantuntijapalvelua ja koulutusta pk-
yrityksen tarpeisiin



Yli 90 % palveluja käyttäneistä yrityksistä suosittelee palveluja 
muillekin

• ”Voi valita kovatasoisia konsultteja kohtuullisilla kustannuksilla”

• ”Asiointi oli nopeaa ja helppoa”

• ”Konsultti oli erittäin asiantunteva”

• ”Opimme näkemään asioita toiseltakin kantilta”

• ”Saimme konkreettisia ratkaisuehdotuksia”

• ”Pääsimme tavoitteeseen ja nyt osaamme viedä asiaa eteenpäin”
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Palvelujen kohderyhmä on laaja

- Kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo liiketoimintaa ja 

edellytykset kannattavaan toimintaan.

- Ei yhtiömuotorajoituksia

- Ei toimialarajoituksia

- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset
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Analyysi Konsultointi

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen 

kilpailuttaman asiantuntijan kanssa.

Konsultoinnin teemana voi yrityksen 

tarpeesta riippuen 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.

• Palvelut ja tuotteet

• Asiakkaat, markkinointi ja myynti

• Talous 

• Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit

• Tuotanto, prosessit ja digitalisointi

• IPR

Kesto 1-2 päivää. Tuki 80 %

Hinta 260 € + alv/päivä 

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15 

päivää kolmessa vuodessa. Tuki 75 %

Hinta 325 € + alv/päivä 

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja

2 yrityskohtaista konsultointipäivää. 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja 



Palvelu sopii monenlaisiin tarpeisiin

• Nykytila-analyysi

• 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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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 

taikka muuhun operatiiviseen toimintaan

• Jos kannattavan toiminnan edellytyksiä ei 

ole tai on verovelkaa tai maksuhäiriöitä

• Jos toiminta on pienimuotoista tai 

alkuvaiheessa (innovaatioiden 

kaupallistaminen poikkeus) 

• Jos suuryritys, tai osa em. konsernia

• Jos de minimis -kiintiö on täynnä

• Jos on jo myönnetty avustusta samaan 

tarkoitukseen
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Palvelun myöntäminen perustuu harkintaan. ELY-keskuksen on arvioitava yrityksen tilanne ja 

kehittämistarve ennen palvelun myöntämistä.



Noin 700 kilpailutettua asiantuntijaa

• ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan 

palveluja 

• Asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti – asiakkaalle ei aiheudu 

matkakuluja. 

• Korona-aikana pääosin etäyhteyksien välityksellä.

• ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Lopullisen valinnan 

tekee kuitenkin asiakas

• Asiantuntijoiden tiedot : www.yritystenkehittamispalvelut.fi

→valitse asiantuntija –kohdasta, Linkki asiantuntijahakuun
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku


Osaajia ympäristöasioihin eri hakusanoilla:

• Energiatehokkuus  13 kpl

• Digitaalisten palveluiden kehittäminen 161 kpl

• Hiilijalanjälki 13 kpl

• Kestävä kehitys 50 kpl

• Lean 60 kpl

• Tuotannon kehittäminen 64 kpl

• Vähähiilisyys 11 kpl

• Ympäristöjärjestelmä 20 kpl

• Yritysvastuu 16 kpl
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Miten Analyysi- ja Konsultointi-palveluja 
haetaan?
• Tutustu palveluihin www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Ota yhteyttä ELY-keskukseen. Käydään yhdessä läpi yrityksen 

tilanne ja etsitään sopiva palvelu ja asiantuntija yrityksellesi.

• Tee sähköinen hakemus – Täytä hakemukseen yrityksen 

perustiedot ja kuvaus kehittämistarpeesta, 

• tmi, avoin yhtiö ja ky: laita tuorein tuloslaskelma ja tase liitteeksi, 

nopeuttaa käsittelyä

• Saat päätöksen tavallisesti n. 10 päivässä.
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Miten Koulutukseen haetaan?

• Koulutusohjelmia käynnistyy säännöllisesti. 

• Haussa olevat koulutukset löytyvät sivulta 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Voit kysyä koulutussuunnitelmista myös suoraan ELY-

keskuksesta

• Kun sopiva koulutus on löytynyt, tee sähköinen hakemus – Täytä 

hakemukseen yrityksen perustiedot ja kuvaus 

kehittämistarpeesta.
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/


ELY-keskuksen yhteystiedot

• Kaikki tarvittava tieto löytyy osoitteesta 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Yritysten kehittämispalvelujen käsittelijöiden yhteystiedot

• Seuraa ja tykkää Keski-Suomen yrityspalvelut-facebook- sivuja, 

siellä ilmoitamme ajankohtaisista yritysten tapahtumista
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot


Kiitos!

Pirjo Suhonen

pirjo.suhonen@ely-keskus.fi

0295 024 601


