
Innovaatioasiantuntijat – Keksintösäätiö
ELY-keskuksissa työskentelevät Keksintösäätiön innovaa-
tioasiantuntijat palvelevat yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä 
immateriaalioikeusasioissa ja keksintötoiminnassa, 
auttavat keksijöitä kartoittamalla ja arvioimalla keksintö-
hankkeita, neuvomalla patentti- ja muissa teollisoikeus-
asioissa, opastamalla keksintöjen kehittämisen ja kau-
pallistamisen rahoittamisessa, avustamalla rahoituksen 
hakemisessa Keksintösäätiöltä ja muilta rahoittajilta sekä 
edistämällä keksintöjen teknistä, tuotannollista ja kaupal-
lista hyödyntämistä. Neuvonta on maksutonta ja luotta-
muksellista.

Tuoteväylä auttaa kehittämään lupaavista ideoista ja kek-
sinnöistä liiketoimintaa. Onko sinulla uusi innovatiivinen 
idea? Tarjoaako keksimäsi tuote tai palvelu ratkaisun jo-
honkin ongelmaan? Voisiko ja kannattaisiko siitä jalostaa 
liiketoimintaa? Näihin asioihin saat arvion Keksintösäätiön 
Tuoteväyläpalvelusta. Jos idealla katsotaan olevan kasvu-
mahdollisuuksia ja kansainvälistä potentiaalia, se voidaan 
ohjata Keksintösäätiöön kehitettäväksi. Muussa tapauk-
sessa asiakas ohjataan jonkin paikallisen organisaation 
avun piiriin. Palvelu on maksuton ja tarkoitettu sekä yksi-
tyishenkilöille että alkuvaiheen yrityksille. 

Keksintösäätiön tuki ja rahoitus
Keksintösäätiö voi antaa tukea yksityishenkilöiden ja al-
kavien yritysten innovatiivisten ideoiden tai keksintöjen 
kehittämiseen. Tässä vaiheessa sille voidaan teettää lisää 
kattavampia selvityksiä ja kartoituksia esimerkiksi IPR-
strategiaan, markkinoihin ja prototyypin rakentamiseen 
liittyen. 

Näiden selvitysten jälkeen Keksintösäätiö voi myöntää 
keksinnölle tai idealle tukirahaa, joka kohdistuu esimerkiksi 
patentointiin, teknisen ja kaupallisen toimivuuden testa-
ukseen sekä tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen. Ra-
hoituspäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti. Säätiön 
rahoitus on riskirahoitusta, johon ei tarvita vakuuksia.  Lue 

Yhteyshenkilö:
Tapani Saarenpää - innovaatioasiantuntija

Valmennusohjelmat
Pohjanmaan ELY-keskus tarjoaa erilaisia suomen- ja 
ruotsinkielisiä liikkeenjohdon valmennusohjelmia 
ja osaamisen kehittämispalveluita. Tällä hetkel-
lä tarjonnassamme ovat mm. seuraavat koulutukset: 
toimitusjohtajakoulu, myynti- ja markkinointipäällikkö, 
talouspäällikkö, tuotantopäällikkö, kasvuohjelma sekä 
kansainvälistymisen valmennusohjelma Go Global Plus. 
Kysy lisää ohjelmista!

Yhteyshenkilöt:  
Tommi Sykkö - projektikoordinaattori 

Henrik Granqvist - yritystutkija

Tuotteistetut asiantuntijapalvelut 
Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat pk-yritysten 
elinkaaren eri vaiheisiin kehitettyjä asiantuntijapalvelui-
ta. Niitä toteutetaan yrityksissä ennalta sovitun tuote-
konseptin mukaan joustavasti yritysten tarpeisiin räätä-
löiden.  

Yhteyshenkilöt:
Tommi Sykkö - projektikoordinaattori

Tutustu tarkemmin tuotteistettujen asiantuntijapalvelui-
den sisältöön osoitteessa -
japalvelut

TE-toimistot 
TäsmäKoulutus –  Yrityksen henkilöstön tarpeisiin rää-
tälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus. Työnan-
tajan maksuosuus on 20 – 75 % hankintasopimuksen 
mukaisesta kokonaishinnasta. Tähän vaikuttavat yrityk-
sen koko, liikevaihdon/ taseen suuruus sekä koulutuksen 
sisältö. Täsmäkoulutus soveltuu myös määräaikaisesti 
lomautettujen koulutukseen.

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, kun työnantaja ei 
löydä ammattitaitoisia työntekijöitä. Opiskelijat saavat suo-
raan tiettyyn ammattiin tai työtehtävään pätevöittävän 
koulutuksen. Koulutusohjelma muokataan yrityksen tar-
peiden mukaan. Opiskelijat valitaan yhteistyössä yrityksen 
ja kouluttajan kanssa. Työnantajan maksuosuus on 30 % 
hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Kou-
lutettavat saavat opintojen ajalta työttömyysturvaa. Työn-
antaja sitoutuu palkkaamaan koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneet.

MuutosKoulutus – Jos yritys joutuu tuotannollisista tai 
taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään voi yri-
tys kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta aut-
tamalla heitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan.  
MuutosKoulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henki-
löstöä lomautetaan toistaiseksi. Koulutus tähtää työnha-
kuvalmiuksien parantamiseen ja tulevissa työtehtävissä 
vaadittavan ammattitaidon saavuttamiseen. Työnantajan 
maksuosuus on 20 % hankintasopimuksen mukaisesta 
kokonaishinnasta.

Rekrytointipalvelut – TE-toimistot 
Työ- ja elinkeinotoimisto on luotettava yhteistyökumppani 
rekrytointiasioissa ja tuntee oman alueensa työnhaki-
jat ja työmarkkinat. Työvoiman hankinnan ja välityksen 
lähtökohtana on aina työnantajan toimeksianto ja palvelu 
räätälöidään sen mukaan. Rekrytoinnissa käytössä ovat 
seuraavat palvelut: avoimen työpaikan vastaanottami-
nen ja julkaiseminen sovituissa kanavissa, työpaikan 
täyttämiseen liittyvä neuvonta, sopivien ehdokkai-
den etsiminen ja esittely työnantajalle, työntekijöiden 
kouluttaminen suoraan työnantajan tarpeisiin (yhteis-
hankintakoulutus), rekrytoinnin lisäpalvelut (HRV-palvelut, 
henkilöstövuokraus), kansainvälinen työnvälitys(Eures-
palvelut) sekä mahdollisuus rekrytointitilaisuuksien järjes-
tämiseen mm. TE- toimiston työnhakukeskuksissa.

Palkkatuki – TE-toimistot 
TE- toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea 
työttömän työnhakijan työllistämiseen. Palkkatukea 
voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön 
tai oppisopimuskoulutukseen. Palkkatuki muodostuu kah-
desta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Perustuen suu-
ruus on noin 25 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee 
tapauksittain TE-toimiston harkinnan mukaan. Lisäosan 
suuruus on enintään 60 % perustuen määrästä, joissakin 
tapauksissa enintään 90 % perustuen määrästä. Tuen 
määrään vaikuttavat työnhakijaan ja työnantajaan liittyvät 
seikat. Palkkatukea haetaan siltä TE-toimistolta, jonka toi-
mialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella 
on tarkoitus palkata.

TE-toimistojen palveluita varten ota yhteyttä alueesi 
työ- ja elinkeinotoimistoon

Valtakunnallinen palvelunumero yritys-, yhteisö- ja työn-
antaja-asiakkaille 010 19 4907

Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus
Hovioikeudenpuistikko 19 A, 4. krs
PL 131, 65101 VAASA
Puh:  0295 028 500
Faksi: 06-329 6480

Me palvelemme sinua

Palvelut pk-yrityksille
Pohjanmaalla

KEHITTÄMISPALVELUT

Asiantuntijat, osaamisen kehittäminen ja rekrytointi
ESR-hankkeet
ESR-hankkeet ovat  aloittavien ja toiminnassa olevien 
yritysten yrittäjyyden edistämiseen, henkilöstön kehittä-
miseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä 
hankkeita. Hankkeet ovat ensisijaisesti koulutusta ja 
neuvontapalveluita. Euroopan sosiaalirahasto tukee hen-
kilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä, 
pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä, työlli-
syyden edistämiseksi esimerkiksi työvoiman saatavuus-
ongelman helpottamista, työvoiman ikääntymisen vaiku-
tuksiin varautumista.

Yhteyshenkilöt:
Jaakko Vehkaperä - ESR-koordinaattori, 0295 028 682  
Jouni Kytösaari - ESR-koordinaattori, 0295 028 582  
Kaj Kaski - erikoissuunnittelija, 0295 028 574

PK-yrityskokomääritelmät 
Huomaathan, että yrityskokomääritelmien lisäksi tulee 
huomioida myös yritysten omistussuhteet. Avustusha-
kemukset on myös jätettävä ennen hankkeen aloittamista.

Pienessä yrityksessä < 50 työntekijää, vuosiliikevaih-

yrityksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut  komission 
suositukseen sisältyvät tunnusmerkit. 

Keskisuuressa  yrityksessä < 250 työntekijää, vuosiliike-

suositukseen sisältyvät  pk- yrityksen tunnusmerkit.
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RAHOITUSPALVELUT

Investoinnit Kehittäminen
Kehittämisavustus investointeihin
Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää konei-
den, laitteiden tai rakennusten investointeihin. Lisäksi 
yrityksen kehittämisavustuksen piiriin voidaan koneiden ja 
laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina me-
noina hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat 
vuokramenot kolmelta vuodelta.

Avustuksen enimmäisprosenttiosuus hankintamenosta on 
pk-yrityksille 10 – 20 %. Tuettavien hankkeiden kokonais-
kustannusten on oltava merkittäviä yrityksen toiminnan 
laajuuteen nähden, vähintään 5 – 10 % liikevaihdosta. 

Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, 
korjaus-huolto- tai muita vastaavia menoja. Investointiin 
myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen myöntä-
misen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa 
investoinnin hankintamenosta vähintään 25 % sellaisella 
rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää 
rahoitusta. Investointiavustusta ei voida myöntää urakoin-
ti-, kaupan- tai kuljetusalan yrityksille eikä henkilökohtaisia 
palveluita tuottaville yrityksille, poikkeuksena tietyt matkai-
luhankkeet sekä uutta palvelua tuottavat hoiva-alan hank-
keet.

Yhteyshenkilöt: Yritystutkijat
Henrik Broman, 0295 028 545
Henrik Granqvist, 0295 028 551
Sakari Louke, 0295 028 588
Per-Erik Snickars, 0295 028 622

Energiatuki 
Energian säästöä, energian käytön tehostamista ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin inves-
tointi- ja kehittämishankkeisiin sekä energiansäästö-
selvitykseen, jonka suorittaa hyväksytty asiantuntija. 

Energiakatselmuksiin myönnettävä tuki voi olla enintään 
40% asiantuntijakustannuksista.  Energian säästöä ja ko-
timaisten energialähteiden hyödyntämistä edistäviin inves-
tointeihin on myös mahdollista hakea tukea, jonka suuruus 
voi olla enintään 30%.  Alaraja tuettaville investointihank-
keille on 10 000 euroa.

Hyviä esimerkkejä energiatuen käyttökohteista ovat:  ener-
gia- katselmukset, lämpökeskukset, polttoainetuotannon 
investoinnit koneisiin, turpeentuotantokoneet, pienvesivoi-
ma, aurinkosähkö- ja lämpö, maalämpö sekä pientuulivoi-
ma (2–20kW).

Yhteyshenkilö:
Pekka Vaarasto - yritystutkija

Kyläkauppatuki 
Kaupunki- tai kuntakeskuksen ulkopuolella sijaitsevalle 
päivittäistavaroita myyvälle kyläkaupalle investointiin. 

päivittäistavaroiden myyntipinta-ala < 400 m². Avustuksen 
piirissä ovat myös kyläkauppa-autot. Avustusta voidaan 
myöntää investointiin, joka parantaa tai monipuolis-
taa kyläkaupan palveluja. Myönnettävä avustus voi olla  
enintään 40 % investoinnin hankintamenosta.

Yhteyshenkilö: 
Henrik Granqvist - yritystutkija

Investointituki – 
Maaseudun kehittämisohjelma
Maataloustuotteen ensiasteen jalostusta harjoittavalle 
pk-yritykselle yritystoiminnassa tarvittavien toimitilojen ra-
kentamiseen tai hankkimiseen, koneiden ja laitteiden 
ostamiseen, käyttöomaisuuden erilaisiin muutos- ja 
parannustöihin tai aineettomien oikeuksien hankin-
toihin. Avustusta voidaan myöntää maataloustuotteiden 
ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden 
lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toimin-
nan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin. Vaihto-
omaisuuden hankintaan ja käyttöpääomaan avustusta ei 
myönnetä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että in-
vestointi toteutetaan tarkoitukseensa nähden kokonaista-
loudellisesti edullisimmalla tavalla. Tällöin otetaan huomi-
oon investointikustannusten lisäksi investoinnin käyttöaika, 
laatu, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä muut vastaavat 
seikat.  Investointituen prosenttiosuus hankintamenosta on 
pienelle yritykselle 20 – 25 % sekä keskisuurelle yritykselle 
10 – 15 %.

Yhteyshenkilöt: Yritystutkijat
Matias Smeds, 0295 028 620
Benny Sjölind, 0295 028 619
Marika Suomalainen, 0295 028 630

Kalatalouden yritystuet – 
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma
Kalastusta, kalankasvatusta, kalanjalostusta tai kalan tuk-
kukauppaa harjoittavat yritykset voivat saada tukea inves-
tointi- ja kehittämishankkeisiin. 

Tuettavan hankkeen kokonaiskustannuksen tulee olla 
-

alusten nykyaikaistamiseen tai laadun ja hygienian paran-
tamiseen liittyviin hankkeisiin. Myönnettävän tuen suuruus 
voi vaihdella hankkeesta riippuen 10 – 60 prosenttiin. Lue 

Yhteyshenkilö: 
Ulla Nikko - tarkastaja
0295 028 598

Avustus muihin kehittämistoimenpiteisiin
Tukea voidaan myöntää tuotteiden ja tuotantomenetel-
mien kehittämiseen, yrityksen liiketoimintaosaamisen, 
kansainvälistymisen sekä yrityksen perustamis- ja toi-
mintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rin-
nastettavaa yritystoiminnan kehittämistä varten. 

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämis-
toimenpiteisiin voi olla enintään 50 % avustuksen perus-
teena olevista hyväksyttävistä menoista.

Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä ulkopuolisten palve-
luiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvia kuluja. Täl-
laisia voivat olla konsultointi-, asiantuntija-, kehittämis- ja 
testauspalvelujen hankinta, joka liittyy mm. tuotteiden ja 
tuotantomenetelmien kehittämiseen, yrityksen liiketoimin-
taosaamisen ja -mahdollisuuksien kehittämiseen, kansain-
välistymisvalmiuksien kehittämiseen, uusien potentiaalis-
ten markkinoiden kartoittamiseen, yrityksen markkinoille 
tulon tai markkina-aseman vahvistamisen edellytysten sel-
vittämiseen tai vahvistamiseen tai muihin näihin rinnastet-
tavaan yrityksen tai liiketoiminnan merkittävään kehittämi-
seen. 

Hyväksyttäviä kustannuksia voi olla  myös  uuden avain-
henkilön palkkaaminen, matkamenot, kone- ja laitehan-
kinnat tai vastaavasta vuokraamisesta aiheutuvat menot 
sekä raaka-aine- ja puolivalmistehankinnoista aiheutuvat 
menot. Tuotekehitysprojektissa on mahdollista hyväksyä 
myös yrityksen oman henkilöstön palkkakuluja.

Yhteyshenkilöt: Yritystutkijat
Henrik Broman, 0295 028 545
Henrik Granqvist, 0295 028 551
Sakari Louke, 0295 028 588
Per-Erik Snickars, 0295 028 622

Valmistelurahoitus – Tekes
Rahoitusta yritysten tutkimus- ja kehittämis- toimen-
piteiden valmisteluun sekä alkuvaiheen kehittämis-
toimenpiteisiin, joiden kohteena on liiketoimintojen 
käynnistymisedellytysten selvittäminen, kilpailukykyä tai 
kansainvälistymistä koskeva tai näihin rinnastettava kehit-
täminen. Valmistelurahoitus suunnataan hankkeisiin, jotka 
edistävät yritysten valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- 
ja kehittämishankkeita, uusien innovatiivisten liiketoiminto-
jen käynnistämistä, kansainvälistymistä tai kehittämiseen 
liittyvää teknologisen taikka muun osaamisen lisäämistä. 
Avustusta myönnetään enintään 70 % hankkeen hyväksyt-

Tavoitteena voi olla esimerkiksi: teknologiastrategia, tuo-
tekehityssuunnitelma tai tuotantomenetelmien kehittämis-
tä koskeva suunnitelma; tietotekniikan mahdollisuuksia 
koskeva selvitys, hyödyntämis- tai projektisuunnitelma; 
liiketoiminta-suunnitelma, kansainvälistymiseen tähtäävä 
selvitys, innovaation kaupallistamista, johtamista, orga-
nisaatiota tai  toiminnan suunnittelua koskeva selvitys; 
viestintää, markkinointia, juridiikkaa tai rahoitusta koskeva 
selvitys tai  tutkimuspalvelujen ja -tulosten hyödyntäminen. 

Hankkeen menoiksi voidaan hyväksyä ulkopuolisten pal-
velujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot, uu-
den avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuvat palkkame-
not (ilman työnantajamaksuja) rajoitetulta ajalta, nykyisen 
henkilöstön palkkamenoja järjestetyn tunti- tai päiväkohtai-
sen työajanseurannan mukaisesti (ilman työnantajamak-
suja, lomapalkkoja ja lomarahaa) ja matkamenoja. Palve-
lujen tarjoajan tulee olla aidosti riippumaton avustuksen 
hakijasta. Arvonlisäveron osuutta ei hyväksytä hankkeen 
menoksi. 

Kehittämistuki  – 
Maaseudun kehittämisohjelma 
Maataloustuotteen ensiasteen jalostusta harjoittavalle pk-
yritykselle asiantuntija-apuun tai koulutukseen, joka 
kehittää jalostusyksiköiden osaamistasoa. Tukea voi 
saada myös toteutettavuusselvityksiin investointien 
valmistelemiseksi joilla varmistetaan niiden toteutetta-
vuus ja kestävyys. Lisäksi maataloustuotteiden ensi-
asteen jalostusta harjoittava yritys voi saada kehittä-
mistukea toimenpiteisiin, jonka tavoitteena on kehittää 
kustannuksia säästäviä tuotteita, uutta teknologiaa tai 
logistisia vaihtoehtoja. Hankkeen tulee tapahtua yhteis-
työssä jalostusalan oppilaitoksen tai muun kehittämisorga-
nisaation kanssa.

Vähintään kolme yritystä voi toteuttaa kehittämishankkeen 
ryhmänä. Kaikkien hankkeessa mukana olevien yritysten 
tulee täyttää ohjelman edellytykset. Hakijana tai hankkeen 
vetäjänä voi toimia kehittämisyhteisö (neuvontajärjestö, 
kunnallinen elinkeinoyhtiö, oppilaitos tai muu yrityksille 
kehittämispalveluita tarjoava organisaatio) tai yksi ryhmän 
jäsenistä. Tuen määrä voi olla toimenpiteestä, kustannuk-
sista ja toimialasta riippuen enintään 50 % tukikelpoisista 
kustannuksista. 

Yritysryhmälle myönnettävän kehittämistuen määrä voi 
olla enintään 50 %  silloin, kun tuki myönnetään kehittä-
misyhteisölle. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen 
ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ja koulutuksen hank-
kiminen sekä muut kehittämishankkeen kustannukset 
käyttöomaisuusinvestointeihin luettavia kustannuksia lu-
kuun ottamatta.

Yhteyshenkilöt: Yritystutkijat
Matias Smeds, 0295 028 620
Benny Sjölind, 0295 028 619
Marika Suomalainen, 0295 028 630

Tutkimus ja kehitysrahoitus – Tekes
Osarahoitusta haastaviin tuotteiden, liiketoiminnan, mene-
telmien ja palveluiden T&K&I-projekteihin niiden haasta-
vuuden, markkinaetäisyyden sekä yrityksen koon mukaan. 
Rahoitettavaksi voidaan hyväksyä kohtuulliset ja hyvin 
perustellut tutkimuksen ja kehityksen kustannukset.  
Projektin haastavuus arvioidaan projektisuunnitelman 
perusteella. Osana kehittämisprojektia voidaan hyväksyä 
tuotannon, markkinoinnin tai kansainvälistymisen suunnit-
telun tai sisäisen koulutuksen suunnittelun kustannuksia 
tai kustannuksia, jotka edeltävät tuotannollista vaihetta 
ja vahvistavat liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa 
osaamista. Tällaisia voivat olla myös tuotteistus, pilotit, de-
monstraatiot, koetuotanto ja validointi. 

Hyväksyttävät kustannukset ovat:  rahapalkat, henkilösivu-
kustannukset, yleiskustannukset yrityksen koosta riippuen 
20 – 50 %, matkakulut, aineet ja tarvikkeet, laitekustannuk-
set, ostettavat palvelut, kuten suunnittelu- ja tutkimustyöt 
sekä selvitykset. Rahoitus voidaan maksaa avustuksena 
tai lainana tai näiden yhdistelmänä. 

De minimis -avustus – Tekes
Innovaatiotoimintaa käynnistävälle pk-yritykselle pro-
jektiin, jonka kustannusarvio on enintään 200 000 euroa, 
voidaan myöntää T&K-rahoitusta de minimis -ehtoisena 
avustuksena. Tukitaso on 35 – 50 %. Hankkeessa voi-
daan hyväksyä t&k-projektia laajempi kustannuspohja 
koko liiketoiminnan kehittämiseen, kansainvälistymiseen, 
markkinoiden kartoitukseen sekä asiakastarpeisiin liitty-
viin toimenpiteisiin. Esimerkkejä hyvistä käyttökohteista: 
Pk-yrityksen ensimmäinen (pienehkö) T&K-hanke, jossa 
syntyy myytävä tuote,  hankkeen jälkeen toteutettava kehi-
tetyn ratkaisun toimivuuden testaaminen asiakascasessa 
tai yrityksen työorganisaation kehittäminen. Tuki mahdol-
listaa myös pienten kokonaisuuksien yhdistämistä yhdeksi 
päätökseksi. Projektin mahdolliset tulot eivät vähennä hy-
väksyttäviä kustannuksia.

Työorganisaation kehittämisen rahoitus 
– Tekes
Tekesin rahoitus työorganisaatioiden kehittämiseen 
on suunnattu kaikenkokoisille ja eri toimialoja edustaville 
työpaikoille. Rahoitusta voi hakea työelämäinnovaatioita 
kehittäviin projekteihin, jotka tuovat muutoksia työpaikan 
toimintatapoihin ja muutokset kohdistuvat työpaikalla so-
vellettaviin työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöihin. Ke-
hittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi työprosessit ja 
työn organisointi, esimiestyö ja johtaminen, työmenetelmät 
sekä  verkostojen toiminta, henkilöstöä laajasti osallistavan 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnan organisointi, osaamisen 
kehittäminen, suorituksen arviointijärjestelmät, palkitse-
misjärjestelmät tai työaikajärjestelmät. Rahoitus työorgani-
saatioiden kehittämisprojekteihin voidaan myöntää Tekesin 
t&k-rahoituksena tai de minimis -rahoituksena. Projektilta 
edellytetään että se parantaa työpaikalla tuottavuutta ja 
työelämän laatua, on innovatiivinen sekä toteutetaan joh-
don ja henkilöstön yhteistyönä. Lisäksi hankkeiden arvioin-
nissa huomioidaan muutoksen laajuus toimintatavoissa, 
muutoksen toteutustapa ja muutoksen uutuusarvo sekä 
hyödynnettävyys muilla työpaikoilla. 

Työorganisaation kehittäminen on mahdollista yhdistää 
laajempaan teknologian tai liiketoiminnan kehityshankkee-
seen. 

Avustus innovaatiopalveluiden 
hankintaan  – Tekes
Tarkoitettu kannustamaan pk-yrityksiä hankkimaan pa-
rasta mahdollista asiantuntemusta ja osaamista tutki-
mus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa tueksi. Tuki 
on rahoitusta yrityksen kehittämistoimintaan. Hyväksyt-
täviä menoja voivat olla mm. strategisen tason konsul-
tointi, tutkimukseen perustuvat palvelut ja menetelmät, 
markkinatiedon hankinta, kaupallistamiseen liittyvät pal-
velut tai valmennus muutoksen vahvistamiseksi ja tiedon 
jalkauttamiseksi.

Rahoitusta voidaan myöntää 75 % hyväksytyistä osto-
palvelukustannuksista. Tukea voidaan maksaa enintään 

oltava yrityksestä riippumaton ulkopuolinen taho.

Nuorten innovatiivisten kasvuyritysten 
rahoitus  – Tekes
Esivaiheeseen rahoitettavaksi valitaan uusia innovatii-
visia yrityksiä, joiden toimintaan liittyy suuri kasvupoten-
tiaali yhdistettynä korkeatasoiseen osaamiseen tai tek-
nologiaan. Tukea kasvun suunnitteluvaiheessa kattavan 
liiketoimintasuunnitelman laadintaan, asiantuntija-pal-
veluiden hankintaan markkina- ja kilpailija-analyyseissä  
ja kansainvälisen kasvun selvityksissä. Rahoitusta voi 
saada 75% hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin 

yrityksen omat palkat, matkat sekä ostettavat palvelut. 

1. Vaiheen rahoituksen tavoitteena on saattaa yritys 
kasvu-uralle ja osoittaa yrityksen kilpailukykyä kansain-

-
tusta hankkeelle hyväksyttävistä kustannuksista. 

2. vaiheen tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa yri-
tyksen liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä. 
Yrityksille, joiden liiketoimintamalli ja osaaminen takaa 
kestävän kilpailuedun  ja nopean kasvun kansainvälisillä 
markkinoilla. Yrityksen tulee vahvistaa organisaatiotaan 
kasvun edellyttämällä tavalla. Rahoitus 1. ja 2. vaiheessa 

Yhteyshenkilöt Tekesin palveluissa:  
teknologia-asiantuntijat 
Vesa Kojola, 0295 028 579 
Mika Niskanen, 0295 028 599 
Jarkko Piirto, 0295 028 607 
Tom Strang, 0295 028 624 
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