ELY-keskuksen rahoituspalvelut
yrityksille

Riikka Huhtanen
Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yritysten kehittämispalvelut
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Liiketoiminnan
nykytila-analyysi
ja kehittämissuunnitelma.
Päivän aikana
käydään asiantuntijan johdolla
läpi muun muassa:
- Asiakkaat
- Palvelu/Tuote
- Markkinointi
ja myynti
- Jakelukanavat
- Talous
- Henkilöstö

Liiketoiminnan
kehittäminen
eri osa-alueissa:

1. Kasvu
2. Uudistaminen
3. Tuottavuus
ja talous
4. Markkinointi
ja asiakkuudet
5. Johtaminen
ja henkilöstö

Valtakunnalliset
koulutusohjelmat
pk-yritysten
avainhenkilöille:
1. Kasvuun
johtaminen
2. Talouden ja
tuottavuuden
johtaminen

3. Markkinoinnin
ja asiakkuuksien
johtaminen

6. Innovaatioiden
kaupallistaminen

- Kehittämistoimenpiteet
- Investoinnit

Tekesin rahoitus
Maaseudun
kehittämisohjelman rahoitus
Finnvera
TE-PALVELUT
Henkilöstön
kehittäminen ja
muutostilanteet
Yhteishankintakoulutus

- Tuotanto
- Verkostot
- Kilpailijat

Hinta 220 € + alv

RAHOITUS
Yrityksen
kehittämisavustus

Hinta 300 € + alv

Hinta/osallistuja
määräytyy sisällön ja
pituuden mukaan

Rekrytointipalvelut
Palkkatuki

Minkälaisiin hankkeisiin voi saada yritystukea?
• Rahoitettavan hankkeen on oltava yritykselle merkittävä. Hankkeen tulee vaikuttaa
olennaisesti yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kehittymiseen.
• Yrityksellä oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja riittävä
ammattitaito.
• Tuettavan yritystoiminnan on annettava yrittäjälle tai työntekijälle pääasiallinen
toimeentulo.
• Tuen myöntäminen ei saa aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden
toimintaa vääristäviä vaikutuksia.
• Yrityksen on esitettävä toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.
• Kokonaisrahoitus kuntoon – tuki maksetaan jälkikäteen.
• Toimenpidettä ei ole saanut aloittaa ennen tukihakemuksen vireille tuloa.
• Vireilletuloilmoitus kannattaa odottaa!
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Yritysten kehittämisavustus pk-yrityksille
Liiketoimintaosaamisen
kehittäminen
Avustus 50 %

Tuotteiden ja
tuotantomenetelmien
kehittäminen

Kansainvälistyminen

Investoinnit

Avustus 50 %

Avustus 10-20 %

Avustus 50 %

Hankkeisiin, joissa kehitetään
osaamista ja prosesseja esim.
johtamisessa, liiketoiminnan
suunnittelussa,
markkinoinnissa, toiminnan
ohjaamisessa, talouden
suunnittelussa ja
seurannassa, tietotekniikan
hyödyntämisessä.
Voidaan myöntää mm.
seuraaviin kustannuksiin:
•Ulkopuolisten palveluiden ja
asiantuntijoiden käyttö
• Palkkamenot
•Matkamenot
•15 % hyväksyttävistä
palkkamenoista

Hankkeisiin, joissa kehitetään
markkinoille uusia tuotteita,
uudistetaan merkittävästi
nykyisiä tuotteita tai
kehitetään uusia
tuotantomenetelmiä.
Voidaan myöntää mm.
seuraaviin kustannuksiin:
• Ulkopuolisten palveluiden ja
asiantuntijoiden käyttö
• Palkkamenot
• Matkamenot
• Raaka-aine ja
puolivalmistekustannukset
• 15 % hyväksyttävistä
palkkamenoista

Hankkeisiin, joissa kehitetään
kansainvälistymisvalmiuksia.
Kyse voi olla vientitoiminnan
aloittamisesta tai
laajentamisesta.

Vientiyritysten ja
kansainvälisillä markkinoilla
toimivien yritysten kone- ja
laitehankintoihin.

Voidaan myöntää mm.
seuraaviin kustannuksiin:
• Ulkopuolisten palveluiden ja
asiantuntijoiden käyttö
• Ulkomailla pidettävään
näyttelyyn tai messuille
osallistuminen
• Matkamenot
• Palkkamenot
• 15 % hyväksyttävistä
palkkamenoista

Avustuksen myöntäminen
edellyttää, että
• kyseessä on vientiyritys ja
hankkeella on merkittävä
työllistävä vaikutus.
• hanke on kooltaan riittävän
iso
• hankkeessa tarvitaan
ulkopuolista rahoitusta.

Maaseudun yritystuki
Tarkoitettu maaseutualueella toimivien pienten yritysten kehittämiseen, kun kyse on muusta kuin
maataloudesta. Tukea voi ELY-keskuksen lisäksi hakea myös Leader-ryhmästä.
Investointituki
• Tukea voidaan myöntää:
• Tuotantotilojen rakentamiseen, hankkimiseen tai
kunnostamiseen
• Koneiden ja laitteiden hankkimiseen (myös käytetyt
koneet ja laitteet tukikelpoisia)
• Tietokoneohjelmistojen, patenttien, aineettomien
oikeuksien hankkimiseen.
• Avustus pääsääntöisesti 20%, tietyissä tapauksissa 35
% hyväksytyistä kustannuksista
• Ennen investoinnin toteuttamista tukea voidaan myöntää
investoinnin edellytysten selvittämiseen
(toteutettavuustutkimus)
• Hyväksyttäviä kustannuksia mm. asiantuntijapalvelut
• Kustannukset säilyvät tukikelpoisina silloinkin, kun
selvityksen kohteena olevaa investointia ei toteuteta.
• Avustus 40 tai 50 % hyväksytyistä kustannuksista.

Perustamistuki
• Tarkoitettu paikallisia markkinoita laajemmalla alueella
toimivien yritysten kehittämiseen.
• Tukea voidaan myöntää esim. liiketoiminnan
käynnistämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden
hankkimiseen, markkinointisuunnitelman teettämiseen,
kansainvälistymisselvityksiin tai tuotekehitykseen.
• Voidaan myöntää aloittavan yrittäjän ensimmäisen
yrityksen perustamiseen.
• Voidaan myöntää vähintään kolme vuotta toimineelle
yritykselle, kun yritys suuntaa toimintaansa uudelleen.
(esim. uudet markkinat)
• Tuki on 5 000-35 000 euroa
• Kokeiluihin myönnettävä tuki on 2 000-10 000 euroa.
• Ei voida myöntää, jos yrittäjä on saanut starttirahan tai
nuoren viljelijän aloitustuen.

Lisätietoa verkosta
www.ely-keskus.fi
Valitse alueeksi Kaakkois-Suomi  Elinkeinot  Yritysrahoitus
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli
www.tekes.fi/rahoitus/tunnustelu
www.yrityssuomi.fi
www.kaakonkantri.fi
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Yhteystietoja Kaakkois-Suomessa
Yrityksen kehittämisavustus
Maija-Liisa Huovila puh. 0295 029 046
Riikka Huhtanen puh. 0295 029 123
Yritysten kehittämispalvelut
Riikka Huhtanen puh. 0295 029 123
Leena Rankila puh. 0295 025 160

Tekes-rahoitus
Anne Alho puh. 0295 055 2050
Sari Federley puh. 0295 055 211
Kaisa Holma puh. 0295 055 221
Kari Koskela puh. 0295 055 238
Kari Kuokkanen puh. 0295 055 241
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tekes.fi

Maaseudun yritystuki
Jukka Saarni puh. 0295 029 085
Anni Peltola puh. 0295 029 188
Leena Hyrylä puh. 0295 029 047
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@elykeskus.fi
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