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Mikä on Team Finland?

• Team Finland on yrityksille kasvuun ja 
kansainvälistymiseen palveluita tarjoavien julkisten 
toimijoiden verkosto.

• Tavoitteenamme on edistää vientiä ja suomalaisten 
yritysten menestymistä maailmalla.

• Team Finland kokoaa kaikki 
kansainvälistymispalveluita tarjoavat julkiset toimijat 
saman brändin alle.

• Yrityksille tarjoamme vientiin ja kansainvälistymiseen 
liittyvän koko palveluketjun ”maakunnasta maailmalle”:

• Neuvonta ja valmiuksien kehittäminen

• Rahoitus

• Markkinatieto

• Työvoimapalvelut

• Arvovaltapalvelut ja verkostot vientimarkkinoilla.
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ELY-keskus

• rahoitus ja neuvonta 
erityisesti viennin 
alkuvaiheissa

• vientivalmiuksien 
kehittäminen

TE-toimisto

• työvoimapalvelut

• (kansainvälisen) 
työvoiman saatavuus 
kotimaassa

Business Finland

• rahoitus ja neuvonta 
yrityksille, jotka 
tavoittelevat 
merkittävää kasvua 
viennistä

• palvelut kohdemaissa

Finnvera

• vieraan pääoman 
ehtoinen rahoitus

• investoinnit ja 
käyttöpääoma

• vientikauppojen 
rahoitusneuvonta

Ulkoministeriö

• palvelut kohdemaissa

– ydintoimijat



ELY:n palvelut ja rahoitus

• Pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa, tuotteita ja 

vientivalmiuksia, erityisesti kun ollaan vientiliiketoiminnan alku- tai 

suunnitteluvaiheessa

• Yritysten kehittämispalvelut

• Yrityksen kehittämisavustus

• Kansainvälistymisneuvonta (Team Finland –koordinaattorit)

• Yhteishankintakoulutukset (Täsmä, Rekry) → henkilöstön osaamisen 

kehittämiseen

• Maaseudun yritysrahoitus → maaseutualueilla (kartta) toimiville yrityksille, 

erityisesti investointiavustus
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https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57603/TF-koordinaattorit_FI.pdf/df05e3ad-85da-2b57-cecb-b9651d09026a?t=1649318331829
https://www.suomi.fi/palvelut/tasmakoulutus-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/b5bec6c7-1661-42af-9034-4a58f10219d0
https://tyomarkkinatori.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/
https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/3a69127d-40ff-47dc-bb78-914a41dbf589


Yleisimmät ELY:n palvelu- ja rahoitustuotteet
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Yrityksen kehittämisavustus
Kehittäminen (avustus 50%): tuotekehitys, 
prototyypin kehittäminen, pilotointi, IPR-
suojaus, kansainvälistymiseen liittyvät 
toimenpiteet, messut & matkat ulkomaille, 
uuden avainhenkilön palkkaus

Yritysten kehittämispalvelut
Analyysi (1-2 pv), konsultointi (max. 5pv)

• Kehittämisavustusta voidaan myöntää 
rahoitusehtojen mukaisesti per maakunta, 
ks. www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

Pk-yrityksille

• ks. www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Lista kilpailutetuista palveluntuottajista:

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku
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http://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku


ELY:n kehittämispalvelut sopivat moneen tarpeeseen
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Mihin ei ?

• verkkokaupan 

rakentamiseen

• nettisivujen tai 

markkinointi-

materiaalin 

toteuttamiseen

• henkilöstön 

kouluttamiseen

• ulkoistettuun 

rekrytointiin

• hakemusten tai 

sopimusten 

laatimiseen

• nykytila-analyysi

• kehittämissuunnitelman laatiminen

• kansainvälistymisen edellytysten 

arviointi

• kansainvälistymisstrategia

• markkina-analyysit

• 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 kehittäminen

• esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 

kehittäminen

• työhyvinvoinnin kehittäminen

• henkilöstön osaamiskartoitukset

• rekrytointiosaamisen 

kehittäminen

• innovaation kaupallispotentiaalinen 

arviointi

• tuotteen tai palvelun uudistaminen

• IPR:n liittyvät esiselvitykset

• tuotekehitykseen liittyvät 

esiselvitykset ✔
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ELY:n kehittämispalveluiden hinnasto
Yrityksen osuus:

• Analyysi 1-2 pv, 260 € + alv/pv

Tilanne → suunnitelma

• Konsultointi 2-5 pv, 325 € + alv/pv

Kehittämistarve selvillä → räätälöity palvelu, kehitetään liiketoimintaa

• Koulutus 10 koul.pv + 2 kons.pv, 1590 € + alv/osallistuja. 

Koulutusohjelmat pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille.

Yli 90 % palveluja käyttäneistä yrityksistä suosittelee palveluja muillekin.
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Analyysi Konsultointi Yhteensä

kpl päivät kpl päivät kpl päivät

26 34 146 609 172 643

Haetut kehittämispalvelut Varsinais-Suomessa 

2022
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Kehittämispalveluiden koulutusohjelmat:

•Kasvuun johtaminen

•Talouden ja tuottavuuden johtaminen

•Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvuun-johtaminen
https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/talouden-ja-tuottavuuden-johtaminen
https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/markkinoinnin-ja-asiakkuuksien-johtaminen


11 15.2.2022   |   Leevi Törmäkangas

Varsinais-Suomessa alkavat koulutukset syksy 2022
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Mitä? Kenelle?

Millaisia 
toimenpiteitä 

voidaan 
rahoittaa?

Mitä 
kustannuksia 

hanke voi 
sisältää?

Kuinka haen?



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Yrityksen kehittämisavustus – mitä?

• On harkinnanvarainen avustus, jota voidaan myöntää pääasiassa pk-
yrityksille innovatiivisiin, kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin 
kehittämistoimenpiteisiin

• Tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen 
sekä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja 
uudistamiseen. 

• Luonteeltaan täydentävää rahoitusta. Rahoittaessaan hanketta ELY-
keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. 
Avustuksesta 30 % on mahdollista hakea ennakkoon maksettavaksi.

• Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen 
työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta ja luo 
hyvinvointia.



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Varsinais-Suomen linjaus – kenelle?

• Varsinais-Suomessa yrityksen kehittämisavustus suunnataan pk-yritysten innovatiivisiin, 
merkittäviin ja perusliiketoiminnasta oleellisesti erillisiin kehittämishankkeisiin. 

• Rahoituksen kohteena ovat pk-yritysten omien tuotteiden ja tuotantomenetelmien 
kehittäminen sekä kansainvälistä kasvua ja vientivalmiuksia edistävät toimenpiteet. 

• Avustusta ei myönnetä paikalliseen tai kotimaan markkinaan suuntautuville hankkeille. 

• Kehittämisavustuksia myönnetään alkavien ja alle 5 vuotta toimineiden pk-yritysten 
hankkeisiin.

• Yli 5 vuotta toimineiden pk-yritysten vastaavia hankkeita voidaan tukea vain sillä 
edellytyksellä, että yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta tai onnistumista 
suunnitelmallisesta viennistä (ts. vientiliiketoimintaa on pääsääntöisesti alle 100 000 € 
vuodessa).

• Lisäksi painotetaan

− Vähähiilisyystavoitetta

− uusien nousevien toimialojen hankkeita (mm. bio- ja kiertotalous sekä luovat 
alat).”

− maakuntastrategian älykkään erikoistumisen painopisteet

• Yritysrahoitusstrategia löytyy osoitteesta: www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset

http://www.ely-keskus.fi/rahoituslinjaukset


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Tuettavia toimenpiteitä, esimerkkejä

• Ks. alueen linjaus ja hakuilmoitus (EURA2021)
− TKI-työ ja vientivalmiuksia edistävät toimenpiteet
− Kokonaisuutena vaikutuksiltaan merkittävä hanke, joka eroaa yrityksen tavanomaisesta liiketoiminnasta

Tehtävät Kustannukset

Tuotteiden ja 
tuotantomenetelmien 

kehittäminen

Tuotekehitykseen liittyvät toimenpiteet; esim. suunnittelu, prototyypin/MVP-
version rakentaminen (ml. raaka-aine- ja puolivalmistekulut), testaus, pilotointi, 
palautteen keruu, kehitystyö, konseptointi jne.

Pilotointi, kun riski on vielä yrityksellä itsellään

• Uuden avainhenkilön palkkaus
• Asiantuntijaostot
• Prototyypin materiaalikulut
• Yrityksessä jo työskentelevän henkilön 

kohtuulliset palkkakulut (erityisin 
perustein)

IPR-suojaus
IPR-kartoitukset ja strategia, tuotesuojaukseen liittyvät selvitykset, hakemusten 
valmistelu (ei kuitenkaan viranomaismaksuja)

• Asiantuntijaostot

Kansainvälistyminen
(vientivalmiuksien 

kehittäminen)

• Matkat ja messut ulkomailla (ei myyntimatkat)
• Kansainvälistymissuunnitelman tai strategian laatiminen
• Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys
• Lokalisointitarpeiden selvitys
• Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
• Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
• Laki- ja standardivaatimusten selvitys
• Brändäyksen kehittäminen kv-markkinoille

• Asiantuntijaostot
• Uuden avainhenkilön palkkaus
• Matka- ja messukulut



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kustannukset: flat rate 7% -malli
Kehittämishankkeen kustannukset voivat koostua seuraavista kuluista:

Ulkopuoliset palvelut 
ja asiantuntijakulut

Tuotteiden kehittämiseen 
liittyvät raaka-aine- ja 

puolivalmistekulut

Kansainvälistymistä edistävän 
näyttelyn tai messuille 
osallistumisen kulut

Ulkomaille suuntautuvien 
matkojen kulut ja niiden 
kotimaan matkaosuudet

Hankkeen 
palkkakustannukset + 
vakiosivukuluprosentti

= välittömät kustannukset

Flat rate 7 % 
laskettuna 
kehittämis-

toimenpiteiden 
kaikista välittömistä 

kustannuksista

= muut kuin välittömät kustannukset

(Varsinais-Suomi)

Kustannukset MAX. 
100 000 €

Avustus 50% 
MAX. 50 000 €

Omarahoitusosuus 
50% oltava 

varmistettuna 
(pankkilaina, 

pääomasijoitus, 
tulorahoitus)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kustannukset: kertakorvausmalli

Esimerkki (moduuli) Kustannukset / 
tuotos

Avustus 60% Tuotos (mitattava tavoite)

Uuden tuotteen tai palvelun 
toteutettavuuden selvitys,
tai Pilotointi 
(kotimaassa/ulkomailla)

20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti) tai 
prototyyppi/demo (raportti + kuva 
tai muu dokumentti protosta)
tai selvitys (raportti pilotoinnista)

Kansainvälistymisselvitys 20 000 euroa / tuotos 12 000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti 
markkinatutkimuksesta tai messuista)

Suoraan komissiosta 
haettavan merkittävän EU-
rahoitushakemuksen 
valmistelu

10 000 euroa / tuotos 6000 euroa / 
tuotos

Selvitys (raportti valmistelusta + 
hakemus komission rahoitukseen)

Esim. kun yritys selvittää uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämisen mahdollisuutta. 
Hankkeelle asetetaan yksi tai useampia konkreettisia ja mitattavia tuotoksia, jotka ovat tuen maksamisen ehtoina.
Hankkeen kokonaiskustannukset enintään 60 000 euroa ja tuki enintään 36 000 euroa (60%)



Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Kuinka haen?

Käytössä on vuonna 2022 kaksi erillistä hakuportaalia:

• EAKR-haut → www.eura2021.fi, erilliset hakuilmoitukset

• Kansallinen rahoitus → aluehallinnon asiointipalvelu

Ennen avustushakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-
keskukseen! Hankkeet pisteytetään, joten hankesuunnitelma ja hakemus kannattaa 
valmistella huolellisesti.

EAKR-haut ovat jatkuvasti auki, mutta päätökset tehdään jaksoittain. Käynnissä oleva 
haku päättyy 31.5.2022. Lisätietoja www.eura2021.fi ja www.rakennerahastot.fi

Marjo Vihervirta, yritysasiantuntija

puh. 0295 022 691 marjo.vihervirta@ely-keskus.fi

Arto Lehtovirta, rahoitusasiantuntija

puh. 0295 024 183 arto.lehtovirta@ely-keskus.fi

Leevi Törmäkangas, Team Finland-koordinaattori

(kansainvälistymishankkeet ja neuvonta)

puh. 0295 022 616 leevi.tormakangas@ely-keskus.fi

http://www.eura2021.fi/
http://www.eura2021.fi/
http://www.rakennerahastot.fi/
mailto:marjo.vihervirta@ely-keskus.fi
mailto:arto.lehtovirta@ely-keskus.fi
mailto:leevi.tormakangas@ely-keskus.fi


Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Vihreä siirtymä ja 
kiertotalous

• Teemat korostuvat myös ELY:n
kehittämisavustuksessa ja linjauksissa

• EAKR-rahoituksesta kohdennetaan 
ilmastonmuutoksen hillintää edistäviin 
hankkeisiin vähintään 35 % 

• Hankkeiden vaikuttavuutta tarkastellaan, 
erityisesti EAKR-hakemusten 
pisteytyksessä


