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ELYjen

yrityspalvelut 

lyhyesti

Yritystoiminnan 
kehittämispalvelut

Henkilöstön osaamisen
kehittämispalvelut

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Pk-yritysten kehittämisrahoitus

neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä 
kysymyksissä sekä liiketoiminnan kehittämi-
seen, rahoittamiseen ja työnantajuuteen liitty-
vissä asioissa ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin.

tukee kehittämistoimenpiteitä kaikissa 
yrityksen elinkaaren vaiheissa: kun yritys 
aloittaa toimintansa, panostaa uudistumiseen,
pyrkii kasvamaan tai kansainvälistymään.

tarjoavat yrityksille räätälöityjä analyysi-, 
konsultointi- ja koulutuspalveluita.

ovat yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin
– rekrytoinnin tueksi, osaamistarpeiden 
muutoksiin tai irtisanottujen uudelleen 
työllistymiseen – yhteistyössä TE-toimiston
kanssa räätälöityjä koulutuspalveluita.



Alueellisten vahvuuksien tunnistaminen ja 

kehittyminen 
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Alueellisten vahvuuksien tunnistaminen ja 

kehittyminen 
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Päijät-Hämeessä tapahtuu paljon positiivisia asioita

• Meillä on hyvät älykkään erikoistumisen kärjet kiertotalous, muotoilu, liikunta ja 

elämykset, mutta kaikki yritykset eivät edelleenkään aina tunnista kuuluvansa näiden 

kärkien alle vaikka sinne sopisivatkin. 

• Suuret yritykset investoivat reippaasti Päijät-Hämeeseen ja kehätie valmistuu 

piakkoin. Viljaklusteri voi hyvin ja Meriklusteri on saanut hienosti näkyvyyttä.

• Myös PK-yritykset kehittävät toimintaansa. Uusia viennistä kiinnostuneita pieniä 

yrityksiä on löytynyt mukavasti, mutta uusia kasvuyrityksiä saisi olla enemmän. 

Toisaalta meillä on edelleen varsin vakiintunut vientiyritysten joukko, mutta nuo uudet 

voimakkaasti kasvajat yritykset puuttuvat.

• Myös julkisten Team Finland-toimijoiden ja seudullisten yrityspalveluiden 

yhteistyö on syventynyt



Maakunnan kasvufoorumi, Päijät-Häme
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• Maakunnan kasvufoorumi perustettiin 2019 aiheina ovat  

• Kasvuun herättely

• Kansainvälistyminen

• Osaava työvoima

• Yhteistyön tiivistäminen ja yhteiset tilaisuudet

• Foorumiin kuuluvat Team Finland-toimijat (ELY-keskus, Business Finland, 

Finnvera, TE-toimisto), Hämeen kauppakamari, PH Yrittäjät, Lahti, Heinola, 

Ladec, Salpaus, LAB, LUT ja Päijät-Hämeen liitto



Yrityksille on rahaa kehittämiseen normaalia 

enemmän 2020
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• ELY-rahoitus: 

• Hämeen ELY-keskuksella on tänä vuonna tarjolla yritysten investointeihin, 

kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen yli 4me 

Päijät-Hämeeseen mikäli yritys tavoittelee kasvua.

• Kehittämiseen on tarjolla 50% avustusta 5000e- 200 000e ja investointeihin 10-20% 5000e-

1000 000e

• Mikäli rahoitus kiinnostaa niin yritykset kannattaa ohjata ELY-keskuksen 

rahoitusasiantuntijoiden luokse tai minun luokse mikäli kyseessä on Kansainvälistymistä 

tavoitteleva yritys, koska autan osaltani ELY-keskuksen, Business Finlandin rahoituksessa ja 

linkitän ulkomaanverkostomme palveluihin Päijät-Hämäläisiä yrityksiä.

• http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus


TeamFinland-koordinaattori
Antaa kansainvälistymisneuvontaa ja auttaa 

kansainvälistymissuunnitelmien kanssa eteenpäin

Kertoo kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista tukevista 

palveluista 

Ohjaa yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistävien 

palveluiden luokse

Tuntee kansainvälistymistä edistävät julkiset rahoituspalvelut (ELY, 

Business Finland, Finnvera)

Jakaa tietoa ja neuvoo vientikohdemaan markkinasta, 

toimintaympäristöstä ja kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksista

Opastaa kaupan esteiden purkamisessa oikealle taholle

On mukana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisen 

verkostoissa

Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen investoiville yrityksille 

suunnatut palvelut

Koordinoi maakunnallista Team Finland-verkostoa



Kiitos!
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Päijät-Hämeen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori 

Matti Nykänen p. 0295 025 079

Matti.nykanen@ely-keskus.fi

Ota yhteyttä mikäli yrityksesi haluaa kasvaa ja kansainvälistyä tai kaipaat lisätietoa Team 

Finlandin toiminnasta, uusista vientimaista, julkisista rahoituspalveluista ja 

kansainvälistymisneuvonnasta! TF-koordinaattorin kautta saat yhteyden myös 

Ulkoministeriön ja Business Finlandin ulkomaanverkostoon.

www.team-finland.fi

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
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ELY-keskuksen 

rahoitus

Kehittämispalvelut

pieneen 

kehittämiseen

BF

INNOVAATIO-

SETELI

SELVITÄ, TESTAA, KANSAINVÄLISTY
TUTKI, KEHITÄ, UUDISTA, 

KASVA 

RAHOITUSPALVELUITA PK-YRITYKSILLE

BF

TEMPO (Kiitokin 

on jatkossa 

TEMPO)

Uudistu ja lähde 

vientimarkkinoille

voimakkaasti

BF

T&K

Kehitä palvelua, 

tuotetta, prosessia, 

liiketoimintamallia

Todenna tuotteesi 

toimivuus

• Avustus 80 %

• 5000 € + alv.

• 1000e omavastuu

Avustus 80%, 

konsultointia eri 

teemoilla 300e/pv. 

Max.15pv/3vuotta

• Avustus 75 % 

• max. 50 000 €

BF

Explorer

-tuoteperhe

Yksittäiset

toimenpiteet

• Laina 50% / 70 %

• Avustus max. 50 

%

Osta innovaatio-
osaamista 

Avustus 50 %

max. 20 000€

Rahoituksen määrä riippuu 

yrityksen tarpeista ja resursseista 

Muistakaa myös Finnveran lainat ja vientitakuut sekä Ulkoministeriön ja BFn ulkomaanverkoston 

maakohtaiset avut, sekä TE-toimiston yrityspalvelut.

TeamFinland-koordinaattori: Matti.nykanen@ely-keskus.fi, p. 0295 025 079

www.team-finland.fi www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus

ELY-keskuksen 

rahoitus

Yrityksen 

kehittämisavustus

Vientikartoitukset, kv-messut, 

tuotteiden, palveluiden ja 

prosessien kehitys. Avustus 

50%, maks.tuki 200 000e. 

Merkittävät Investoinnit 

koneet, ohjelmistot, Avustus 

10-20% ei tukikattoa. 

mailto:Matti.nykanen@ely-keskus.fi
http://www.team-finland.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysrahoitus
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