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Analyysi Konsultointi

Kehitetään yritystä ELY-keskuksen 
kilpailuttaman asiantuntijan 
kanssa. Konsultoinnin teemana voi 
olla:

• Kasvu ja uudistaminen

• Tuottavuus ja talous

• Markkinointi ja asiakkuudet

• Johtaminen ja henkilöstö

• Innovaatioiden 
kaupallistaminen

Yleensä kesto 2-4 päivää. Max. 15 
päivää/3 vuotta. 

Hinta 300 € + alv/päivä

Koulutus

Kokonaisanalyysi liiketoiminnan 
nykytilasta, tulevaisuuden 
suunnasta ja 
kehittämismahdollisuuksista

ELY-keskuksen kilpailuttaman 
asiantuntijan kanssa käydään läpi 
liiketoiminnan osa-alueet 
suhteessa tulevaisuuden 
tavoitteisiin:

• palvelut ja tuotteet
• asiakkaat, markkinointi ja 
myynti
• johtaminen, henkilöstö ja 
esimiestyö
• tuotanto ja prosessit
• verkostoyhteistyö, IPR-pikatesti
Kesto 1-2 päivää

Hinta 220 € + alv/päivä 

Koulutusohjelmat pk-yritysten 
johdolle ja avainhenkilöille

Koulutus yhdessä muiden 
yritysten kanssa + 
yrityskohtainen konsultointi:

Kasvuun johtaminen (10 + 2 
pv)

Talouden ja tuottavuuden
johtaminen (10 + 2 pv)

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen (10 + 2 pv)

Hinta 1 470 € + alv



Kohderyhmä on laaja

- Kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo 
liiketoimintaa
- Tilinpäätös tai vastaava selvitys yrityksen toiminnan laajuudesta

- Ei tueta yrityksen perustamista

- Ei yhtiömuotorajoituksia

- Ei toimialarajoituksia

- Ehdottomat esteet palvelun myöntämiselle (ei pk-yritys, de 
minimis-kiintiö, 15 päivää konsultointia myönnetty jo)

- Maksuhäiriöt, negatiivinen oma pääoma, verovelat ja muut 
taloudelliset haasteet voivat estää palvelun myöntämisen.
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Kuinka paljon analyysi- tai 
konsultointipäiviä voi saada?

- Analyysi on lähtökohtaisesti yhden päivän mittainen. Kaksi 
päivää esim. silloin, kun yritys kansainvälistyy tai 
pohdittavia vaihtoehtoja on paljon.

- Konsultointipäiviä voi myöntää 2-7 yhdellä päätöksellä ja 15 
päivää kolmessa vuodessa.

 5 päivää/vuosi laskennallinen tahti

 Voi saada perustellusta syystä enemmän

 Jos yksinyrittäjä tai toiminimi, niin Analyysi + 3 päivää 
konsultointia/vuosi
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Lähes 300 kilpailutettua asiantuntijaa 
Analyysissä ja konsultoinnissa

• 122 Analyysi

• 111 Kasvu ja uudistaminen

• 60 Tuottavuus ja talous

• 74 Markkinointi ja asiakkuudet

• 31 Johtaminen ja henkilöstö

• 39 Innovaatioiden kaupallistaminen

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/valit
seasiantuntija
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Kilpailutuksessa 
konsultti on voitu 
hyväksyä analyysin 
ja enintään kahden 
teeman 
asiantuntijaksi. 

Koulutus
kilpailutettu 
erikseen.

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/valitseasiantuntija


Kasvu ja uudistaminen

• Kasvustrategian laadinnan ohjaaminen 
• Kilpailuetujen arviointi, asiakkaat, kustannustehokkuus, kannattavuus, 

investoinnit, rahoitus, eri vaihtoehtojen vertailu

• Organisaatiomuutoksen suunnittelu 

• Omistajanvaihdosten suunnittelu ja liiketoiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen omistajanvaihdoksen jälkeen

• Sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisillä markkinoilla 
toimiville yrityksille
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Tuottavuus ja talous

• Kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
• Tuotanto- ja palveluprosessit 

• Uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksien 
selvittäminen

• Yrityksen talouden strateginen suunnittelu, seuranta ja 
talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

• Esim. laatu- ja johtamisjärjestelmät, 
toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät esiselvitykset ja 
talousseurannan kehittäminen
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Markkinointi ja asiakkuudet

• Markkinoinnin strateginen suunnittelu

• Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

• Viestintä- ja markkinointikanavien analysointi ja 
markkinoinnin toimintatapojen kehittäminen

• Markkinointiosaamisen kehittäminen

• Ei markkinointimateriaalin tai nettisivujen laatimista
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Johtaminen ja henkilöstö

• Johtamisen ja esimiestyön laadun kartoittaminen ja 
kehittäminen 

• Henkilöstön osaamistarpeiden kartoittaminen 

• Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strateginen 
suunnittelu
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Innovaatioiden kaupallistaminen

• Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja 
yritysjohdon ohjaaminen innovaation kaupallistamisessa

• IPR:n liittyvät esiselvitykset

• Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset 

• Markkina-analyysit

• Myös alkaville yrityksille!
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Minkälaiset yritykset ovat käyttäneet 
yritysten kehittämispalveluita?

TOP 5 toimialat

1. Teollisuus

2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta

3. Tukku- ja vähittäiskauppa; 
moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 
korjaus 

4. Informaatio ja viestintä

5. Rakentaminen

36 % yrityksistä 0-5 vuotiaita, 21 % yrityksistä 6-10 vuotiaita ja 
43 % yli 10 vuotiaita

Keskisuuri

4 %

Mikro

67 %

Pieni

29 %



Muut palvelut

- Business Finlandin rahoitus

- TE-toimiston rekrytointipalvelut 

- Täsmä-, Rekry- ja Muutos-koulutukset

- Työllistä taidolla -palvelu

- Maaseudun yritystuki
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Maaseudun yritystuki

Monipuolisia mahdollisuuksia aloitteleville, toimintaansa 
laajentaville tai kehittäville yrityksille. 

Perustamistuki

Hae tukea 

liiketoimintasuunnitelmasi 

mukaisiin kehityshankkeisiin, 

kansainvälistymisselvitykseen 

tai liiketoimintasi merkittävään 

uudistamiseen. 

Uudelle yritykselle tai liiketoimintaa 

uudistavalle yritykselle 5 000–35 000 €, 

kokeiluhankkeisiin 2 000–10 000 €

Investoinnin 
toteutettavuus-
tutkimus

Selvitä suunnittelemasi 
investoinnin järkevin 
toteutustapa asiantuntijoiden 
avustuksella. Emme edellytä 
investoinnin toteutumista.

40–50 % investoinnin toteuttavuus-

tutkimuksen kustannuksista

Investointituki

Hae tukea rakentamiseen, 

uusien koneiden hankintaan tai 

ohjelmistoihin ja patentteihin 

suuntautuvaan investointiisi. 

Osa kustannuksista tulee 

kattaa yrityksen omalla rahalla.

20–40 % kustannuksista

Yritysryhmän 
kehittämishankkeet

Vähintään kolmen yrityksen 

yhteinen kehittämishanke 

esimerkiksi markkinoinnin 

kehittämiseen ja 

tuotekehitykseen

Enintään 75 % kustannuksista



Yhteystietoja Uudellamaalla

Yritysten kehittämispalvelut

• Juha Seppälä 0295 020 955

juha.a.seppala@ely-keskus.fi

• Pirjo Karlsson 0295 021 066

• Sasu Pajala 0295 021 120

• Päivi Niiles 0295 021 113

Maaseudun yritystuki

• Tony Lassas 0295 021 091

• Siina Viskari 0295 021 178

• Juha Pekka Nikkola 0295 021 115
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Linkki kartoituslomakkeelle

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamiskartoitus


Lisätietoa 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

@kehpa_ely #kehpat

www.uusimaaseutu.fi

@uusimaaseutu 
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