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Yrityksen kehittämisavustus 

� Myönnetään lähinnä pk-yrityksille kasvua, kansainvä listymistä, liiketoiminnan 
uudistamista sekä  vähähiilisyyttä edistäviin hankk eisiin

� Avustuksen myöntäminen edellyttää yrityksen perusto iminnasta erillistä 
kehittämishanketta, joka koskee lähinnä:
�Uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantoprosessien ja tuotantomenetelmien kehittämistä 
� Liiketoimintaosaamisen kehittämistä
�Kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistä
�Uuden teknologian käyttöönottoa
�Tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden valmistelua

� Myöntämisedellytykset
1) Yrityksellä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan edellytykset
2) Avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen
3) Hankkeen arvioidaan olevan yrityksen kehittämisen kannalta merkittävä

� Päätösten teko on keskitetty Hämeen, Keski-Suomen,  Etelä-Savon ja 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen, joista siirtyy v uonna 2020 maakunnille
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Yrityksen kehittämisavustus 

� Rahoitus on vuodesta 2017 alkaen ollut kokonaan EU: n rakennerahasto-ohjelman 
(Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020) mukaista raho itusta
�Rahoitusta yrityksen kehittämisavustukseen käytettävissä vuositasolla noin 100-120 milj. euroa, 

josta Itä- ja Pohjois-Suomen osuus on lähes 80 %
�Etelä- ja Länsi-Suomessa rahoitusta käytettävissä suhteessa yritysten määrään vähäinen määrä ja 

Uudenmaan maakunnassa määrärahaa yrityksen kehittämisavustuksiin ei ole enää  lainkaan 
käytettävissä

�Rahoituksen määrän eroista johtuen kullakin suuralueella on omat ELY-keskusten internetsivuilla 
julkistetut rahoituslinjaukset, joissa huomioitu myös maakunnittaisia painotuksia 

� Vuonna 2016 myönnettiin 1 058 pk-yrityksen kehittäm ishankkeeseen yhteensä noin 
106 miljoonaa euroa

� Avustuksella yritykset pystyvät toteuttamaan nopeam min, riskipitoisempia ja 
laajempia kasvuun, uudistumiseen ja kansainvälistym iseen tähtääviä hankkeita

� Avustus mahdollistaa usein hankkeiden muun rahoituk sen toteutumisen 
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ELY-keskusten 1.7.2014-18.11.2017 myöntämän 
yrityksen kehittämisavustuksen kohdentuminen

14.12.2016

Myöntöperuste

kpl kpl % euro euro %
Energia- ja materiaalitehokkuus 160 5 % 23 143 457 7 %

Innovaatiotoiminnan edistäminen 262 8 % 20 056 028 6 %

Kansainvälistyminen 1103 33 % 72 673 600 21 %
Kasvu 892 26 % 129 266 617 38 %
Osaamisen vahvistaminen 127 4 % 8 315 354 2 %
Tuottavuus 220 6 % 24 931 433 7 %
Uuden liiketoiminnan luominen 627 18 % 61 419 602 18 %

Kaikki yhteensä 3391 100 % 339 806 091 100 %

Myönnetty
Yhteensä



ELY-keskusten 1.7.2014-18.11.2017 myöntämän 
yrityksen kehittämisavustuksen kohdentuminen

- Avustuksen saajayrityksistä lähes puolet 10 vuotta toimineita, 36 % alle 5 vuotta 
toimineita

- Yrityskoon mukaan tarkasteltuna lähes 90 % rahoite tuista hankkeista alle 50 
henkilöä työllistävien pienten yritysten hankkeita,  euromääräisesti 73 %

30.8.2016

kpl  % kpl 1 000 euro % euro

1 752 53,2 % 90 379 341 28 %

1 188 36,0 % 143 161 593 45 %

350 10,6 % 69 769 052 22 %

6 0,2 % 7 316 430 2 %

3296 100 % 318 626 416 100 %

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Kaikki yhteensä

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityskoko Myönnetty

Mikro



Vuonna 2016 myönnetty yrityksen 
kehittämisavustus toimialoittain
(1.508 kpl)
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Yrityksen kehittämisavustuksen ja 
maaseutuyritysten rahoituksen vertailua
• Yrityksen kehittämisavustuksen ja maaseutuyritysten  rahoituksen eroja mm.:

� Kohdistuu jossain määrin eri toimialoille
�Maaseutuyritysten rahoitus rajoittuu (pl. maataloustuotteita jalostavien yritysten osalta) 

maaseutualueille ja pieniin alle 50 henkilöä työllistäviin yrityksiin, yrityksen kehittämis-
avustus on mahdollinen koko maassa (ml. kaupungit) ja myös yli 50 henkilöä työllistäville 
yrityksille

�Kehittämisavustuksella voidaan tukea laajasti erilaisia yritysten kehittämistoimenpiteitä eli 
tuotteiden- ja palveluiden, liiketoimintaosaamisen, johtamisjärjestelmien, markkinoinnin ja 
kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä hankekita, sisältäen myös investoinnit

• Maaseutuyritysten rahoituksella (perustamistuki) voidaan tukea kehittämistoimenpiteitä vain 
uuteen liiketoimintaan tai liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen liittyen ja tuki on rajattu 
35 000 euroon

• Maaseuturahoituksella voidaan rahoittaa uusiutuvan energian investointihankkeita (esim. 
lämpölaitos), kehittämisavustuksella ei voi tukea energiatoimialan hankkeita

• Maaseuturahoitus sisältää aineellisen investoinnin toteutettavuustutkimuksen ja yrityksen 
kehittämisavustus taas leasingrahoituksen investointien osalta

• MMM:n ja TEM:n rahoituksen tavoitteet kuitenkin pitk älti samansuuntaiset: 
• uuden liiketoiminnan luominen, kasvu, vähähiilisyys ym.

• Myös tukitasot yhteneväiset

• ELY-keskuksissa maaseutuyritysrahoituksen ja yrityks en kehittämisavustuksen 
yhteensovitus sujunut hyvin, ei päällekkäisyyttä 
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Yrityksen kehittämisavustus

Vuonna 2016 myönnetyn yrityksen kehittämisavustukse n 
arvioidut vaikutukset
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 oikeuksien 
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kpl euro kpl kpl euro euro euro euro kpl kpl

Etelä-Savo 189 32 855 150 1 039 32 304 354 937 181 9 155 867 063 135 5 92 170

Häme 203 8 373 022 1 137 33 303 280 499 202 36 217 803 543 179 26 89 279

Keski-Suomi 387 27 714 143 2 274 70 684 755 758 380 25 483 049 090 317 17 179 718

Pohjois-Pohjanmaa 279 37 239 112 1 238 33 360 574 977 274 10 226 364 368 226 6 328 578

Yhteensä 1 058 106 181 427 5 688 168 1 652 966 171 1 037 16 1 083 084 064 857 10 688 1 745

Rakennerahasto -  

ELY -keskukset

Myönnetty



EU-jäsenvaltioiden myöntämät alueperusteiset 
tuet yrityksille vuonna 2015 (% BKT:sta) 
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Lähde: State Aid Scoreboard 2016, European 
Commission, Competition



Yritysten  kehittämispalvelut

� Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarj oamia konsultointi- ja 
koulutuspalveluja, joiden avulla aktivoidaan ja tuet aan pk-yritysten kehittymistä

� Kilpailutettu valtakunnallisesti asiantuntijat, n. 400 asiantuntijaa 

� Analyysipalvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotk a haluavat kehittää toimintaansa
� Sisältää kokonaisanalyysin liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuuden suunnasta ja 

kehittämismahdollisuuksista, kesto 1 – 2 konsultointipäivää

� Konsultointiasiantuntijapalvelu tarkoitettu pk-yrit yksille, joilla on vahva halu kehittää ja kehittyä 
sekä myös edellytykset siihen

� Konsultointipalvelut on jaettu kuuteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen, joista räätälöidään 
yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivat kehittämistoimenpiteet 

� Konsultointipalveluiden tuloksena on aihe-alueen analyysi ja raportti sekä jatkosuositukset yritykselle
� Konsultoinnin teemat: kasvu, uudistaminen, tuottavuus- ja talous, markkinointi- ja asiakkuudet, 

johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen 

• Koulutuspalvelut tarkoitettu pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille
� Teemat: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja 

asiakkuuksien johtaminen
� Kukin koulutusohjelma sisältää sekä ryhmäkohtaisia lähiopetuspäiviä että yrityskohtaista konsultointia 

(2 pv)
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Yritysten  kehittämispalvelut

� Myöntäminen on keskitetty Hämeen, Keski-Suomen, Ete lä-Savon ja Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksiin, joilta se tulee siirtymä än vuonna 2020 
maakunnille. 

� Kehittämispalveluja myönnettiin v. 2016 yli 2 600 y ritykselle yhteensä 8 
miljoonalla eurolla.
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Vuonna 2016 myönnetyt yritysten 
kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut
Myönnetty

euroa Kpl

Analyysi 517 440 485

Konsultointi , josta 5 135 400 1 463

kasvu 1 232 100 349

uudistaminen 1 072 800 310

tuottavuus ja talous 705 600 179

markkinointi ja asiakkuudet 1 080 900 309

johtaminen ja henkilöstö 278 100 64

innovaatioiden kaupallistaminen 765 900 252

Koulutus , josta 2 418 920 672

kasvuun johtaminen 611 310 123

talouden ja tuottavuuden johtaminen 850 640 270

markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen 956 970 279
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Yritysten kehittämispalvelut

• Kehittämispalvelut soveltuvat hyvin eri toimialojen  pk-yritysten 
kehittämistarpeiden analysointiin ja kehittämistoim innan liikkeelle saamiseen
�Ei ole toimialarajoja
�Myönnetty paljon mm. kuluttajapalveluja tarjoaville yrityksille kuten kaupan alan, 

terveyspalvelualan ym. yrityksille
�Soveltuvat tilanteisin, jossa yrityksen kehittämishanke ei vielä ole täsmentynyt riittävästi

� Tälle vuodelle on ollut käytettävissä 9 milj. euroa  ja määrärahaa hyvin vielä jäljellä
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