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Yrityksen kehittäminen – tukea ELY-
keskukselta?



Rahoitettava toiminta:
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 Aloittavalle että toimivalle yritykselle 
 Yritykselle tilanteessa, kun yritys

– hakee kasvua, kehittää merkittävästi tuotantoaan, 
tuotteita tai palveluita

– Hakee parempaa tuottavuutta, kannattavuutta
– käynnistää uusia liiketoiminta-alueita
– käynnistää vientitoimintaa tai laajentaa sitä uusilla 

tuotteilla tai uusiin kohdemaihin

 HUOM! mm. kilpailutilanne, yrityskoko vaikuttavat 
voidaanko kehittämistukea myöntää. Lisäksi on muita 
kriteerejä
 Sote-yritykset käyttäneet vähän kehittämisavustusta



Tukikelpoiset kustannukset yritystuessa:
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 Aineelliset investoinnit (koneet, laitteet, harvoin  toimitilat)
 Koneiden ja laitteiden vuokramenot  (leasingvuokrat 

hankkeen ajalta), Aineettomat investoinnit (esim. 
ohjelmistot, patenttioikeuksien hankinta,)
 Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden menot
 Ulkomaan matkoista aiheutuvat menot
 Palkkamenot

– 15 %:n ns. flat rate, lasketaan palkoista yleiskuluksi

 Yritystuen tukiosuus: 35-20% investointien ja 50% 
ostopalveluiden, ulkomaan matkojen sekä palkkojen 
hyväksytyistä kuluista



Esimerkki, Ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava 
hoitokoti
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Asiakkaat lähinnä ympäristökunnista, 16 asukaspaikkaa. 
Tavoitteena on edelleen kasvaa kannattavasti. Ajatuksissa on 
ollut myös uuden avopalvelun kehittäminen kasvun tueksi. 

Tarpeet: 
 Kehittämisen suunta on hieman usvassa ja sote-uudistus tuo 

epävarmuutta. 
 Asumistilojen investoinnit, asukkaat laajemm. alueelta
 Uuden palvelun kehittäminen joka jo pitkälle mietitty
 Toiminnan tehostaminen
 Digi-työkalujen järkevä hyödyntäminen esim. raportoinnin 

tehostamiseksi. 
 Laatutyön kehittäminen 
 Markkinoinnin tehostaminen  



Mahdolliset tuettavat kehittämiskulut
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 Strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivitys - että 
tietää mihin tähtää
– ostopalveluna

 Asumistilojen investoinnit
– Tuetaan harvoin, mm. alue ja markkinapuute vaikuttaa

 Markkinoilla uuden palvelun kehittäminen 
– Kehittäminen ja testaus; ostopalveluna & omia 

palkkoja
 Digityökaluja raportointiin

– Ohjelman osto investointina
– Tarvemäärittely, kartoitus, käyttöönotto ml. ohjelman 

räätälöinti yrityksen tarpeisiin ostopalveluna
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 Toiminnan tehostaminen käytäntöjä muuttamalla
– Lean ostopalveluna & palkkoja kehittämistyöhön

 Laatujärjestelmän rakentaminen 
– Ostopalveluna & palkkoja kehittämistyöhön

 Suunnitelmallinen markkinointi 
– markkinointisuunnitelman - ja mittaamisen 

laadinta ostopalveluna

Lisäksi yrittäjä miettii verkottumista yrittäjien kesken sekä lyhyttä 
täydennyskoulutusta talouteen ja johtamiseen
Huomioi erilaisten hankkeiden tuomat mahdollisuudet
Esim. Yritys oppii ja menestyy (esim. Tilinpäätöksen tulkintaa, Taitava 
esimies, Digi-ilta),  Mikroyritysverkosto, Valmennusta ja voimaa 
naisyrittäjille. 
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Jos mietit yrityksesi kehittämistä, niin

Ota yhteyttä alueesi kehittämisyhtiöön, 
kaupungin elinvoimayksikköön, kuntasi 
elinkeinoasiamieheen tai Elyn
yritysasiantuntijoihin. 

Kiitos mielenkiinnosta ja 
Tuloksellista syksyä


