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Asiantuntijapalvelua pk-yrityksen tarpeisiin
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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 



Tuottavuus ja digitalisointi
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Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

• kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa

• kehitetään yrityksen tuotannon ja/tai palvelun tehokkuutta taikka

laatuprosesseja

• kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden seurantaa ja

johtamista.

• kartoitetaan ja kehitetään yrityksen toiminnan vastuullisuutta

huomioiden toiminnan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset 

vaikutukset.

• kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja vastamaan kansainvälisten

asiakkaiden vaatimuksia

• selvitetään ja kehitetään teknologian ja digitalisaation

hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa



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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Noin 700 kilpailutettua asiantuntijaa

• ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja 

• Asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti – asiakkaalle ei aiheudu 

matkakuluja. 

• ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Lopullisen valinnan tekee 

kuitenkin asiakas

• Asiantuntijoiden tiedot löytyvät asiantuntijahausta: Linkki asiantuntijahakuun

• Asiantuntijahaussa valinnassa auttaa asiasanahaku. Voit hakea myös 

toimialaosaamisen tai kielitaidon perusteella.
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https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku


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

• Saat päätöksen tavallisesti n. 10 päivässä.
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ELY-keskuksen yhteystiedot

• Kaikki tarvittava tieto löytyy osoitteesta 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

• Yritysten kehittämispalvelujen käsittelijöiden yhteystiedot
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot
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Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?

Avustusta voidaan myöntää max 50 % yritysten hankkeisiin, joilla arvioidaan 
olevan merkittävä vaikutus

• yrityksen kasvuun tai 

• uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai 

• osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai

• ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai

• energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Avustusta suunnataan ELY-keskusten rahoitusstrategioiden mukaisesti.
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Mihin kehittämisavustus on tarkoitettu?

Mahdollisia hanketyyppejä

- Yritys kehittää tai ottaa käyttöön innovatiivisia menetelmiä, teknologioita

tai tuotteita, joiden avulla edistetään kilpailukykyisten tuotteiden, palvelui-

den tai ratkaisuiden kehittämistä ja valmistusta ilmastomuutokseen so-

peutumisessa.

- Yritys kehittää tai ottaa käyttöön kilpailukykynsä vahvistamiseksi uutta,

ympäristöä vähemmän kuormittavaa teknologiaa. Materiaali- tai energia-

säästö on vähintään viidennes nykyiseen verrattuna.

- Yritys kehittää materiaali- tai energiatehokkaamman tuotteen tai palvelun.

Materiaali- tai energiasäästö vähintään viidennes nykyiseen verrattuna.
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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



Kiitos!

jari.vitikainen@ely-keskus.fi

02950 26644


