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Analyysi- ja Konsultointi-palvelut 
• Valtakunnallinen palvelukonsepti, TEM koordinoi

Analyysi-asiantuntijapalvelu
– Selvitetään yrityksen nykytila,   tulevaisuuden tavoitteet ja määritetään ja 

priorisoidaan kehittämiskohteet tavoitteiden saavuttamiseksi

– Laaditaan kehittämissuunnitelma

Konsultointi-asiantuntijapalvelu: 
– Kehittämissuunnitelman toteutuksen tueksi

– Kuusi eri teemaa

– Lähdetään toteuttamaan yrityksen analyysi-asiantuntijapalvelussa laadittua 

kehittämissuunnitelmaa 

– Kehittämissuunnitelma -> toteutussuunnitelma / toimenpideohjelma

– Kehittämiskohteita voi olla usealla toiminnan osa-alueella: aloitetaan tärkeimmästä -

> edetään seuraaviin; kokonaisuus koko ajan mielessä

• Hankintapäätökset tehty 25.3. ja 26.3.14
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Muutamia perusasioita palveluista
• Analyysi-asiantuntijapalvelua myönnetään 1 pv (perustellusti 2pv)

• Konsultointi-asiantuntijapalvelua voidaan myöntää samalla yritykselle 

enintään 15 pv/3v aikana

• de minimis –tukea, tuki Analyysi-palvelussa 80% ja Konsultointi-

palveluissa 75%
•Asiakkaan maksuosuus Analyysi: 220 €/pv ja Konsultointi: 300€/pv

• Konsultointi-palveluissa 15 pv voi jakautua yrityksen tarpeen mukaan 

eri teemoihin, 6 teemaa

• Ei myönnetä 15 pv kerralla, vaan esim. 2-5 pv

•Konsultit: puitesopimukset valittujen yritysten kanssa
•Toimittajalla vastuukonsultti, joka osallistuu merkittävällä osalla palveluiden 

tuottamiseen, vastaa palvelun laadusta ja yhteydenpidosta ELYyn

•Voidaan niin sovittaessa käyttää yrityksen muita asiantuntijoita ja/tai 

alihankkijoita (-> ELYn hyväksyntä etukäteen)
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Konsultointi-asiantuntijapalvelun teemat

Pk-yrityksen kasvuvalmiuksien kehittäminen

Pk-yrityksen liiketoiminnan uudistaminen

Pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja teknologian 

kehittäminen

Pk-yrityksen markkinoinnin kehittäminen

Pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön osaamisen 

kehittäminen

Pk-yrityksen innovaatioiden kehittäminen liiketoiminta-

lähtöisesti
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Lähtökohta: 

Konsultointi-asiantuntijapalvelua myönnettäessä ja 

käynnistettäessä on analysoitu ja perusteltu näkemys siitä, mikä 

on yritykselle tärkein ja ensimmäinen kehittämiskohde, mitä pitää 

tehdä ensiksi. Yhteinen näkemys asiakkaalla, ELY:llä ja konsultilla.

-> on myös pääpiirteittäinen suunnitelma kehittämiselle

-> palvelu valitaan sopivasta teemasta 

Siksi:

•Uusi asiakas ohjataan ensin Analyysi-asiantuntijapalveluun, jollei 

hyvää perusanalyysiä ja kehittämissuunnitelmaa ole jo muuten tehtynä.

Koska:

• Analyysissa analysoidaan ja määritellään yrityksen tila, tavoitteet ja 

kehittämiskohteet ja priorisoidaan tärkein kehittäminen. Lisäksi 

laaditaan kehittämissuunnitelma, joka on pohjana jatkossa.

Miten konsultointi-palvelua myönnetään?


