
Yritysten kehittämispalvelut 
Apua yrityksen kehittämiseen helposti ja nopeasti 

 

31.3.2021 



Keskeisiä muutoksia aiempaan verrattuna 

 Analyysi- ja Konsultointi-palvelujen asiantuntijoita on enemmän kuin aiemmin 

 Koulutuksessa on otettu käyttöön dynaaminen hankintamenettely 

 Hintoja on nostettu 

 Konsultoinnin teemojen sisällöissä pieniä muutoksia 

            Kansainvälistyminen, omistajanvaihdokset, yritysvastuu, rekrytoinnit 

 Asiakaspalautteen keruu uudistuu 

 Kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota asiakkaiden jatko-ohjaukseen 
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Analyysi Konsultointi 

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen 

kilpailuttaman asiantuntijan kanssa. 

 

Konsultoinnin teemana voi yrityksen 

tarpeesta riippuen olla olla: 

 

• Kasvu ja kansainvälistyminen 

• Tuottavuus ja digitalisointi 

• Markkinointi ja asiakkuudet 

• Johtaminen ja henkilöstö 

• Innovaatioiden kaupallistaminen 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Koulutus 

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja 

verkostoidu muiden yrittäjien kanssa. 

 

Koulutusohjelmat pk-yritysten 

johdolle ja avainhenkilöille. 

Teemoina: 

 

• Kasvuun johtaminen 

• Talouden ja tuottavuuden 

johtaminen 

• Markkinoinnin ja asiakkuuksien 

johtaminen 

 

 

 
 

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan 

nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista. 

 

ELY-keskuksen kilpailuttaman 

asiantuntijan kanssa käydään läpi 

liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan 

kehittämissuunnitelma. 

 

• Palvelut ja tuotteet 

• Asiakkaat, markkinointi ja myynti 

• Talous  

• Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit 

• Tuotanto, prosessit ja digitalisointi 

• IPR 

 

 
Kesto 1-2 päivää 

 

 

Hinta 260 € + alv/päivä  

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15 

päivää kolmessa vuodessa. 

 

Hinta 325 € + alv/päivä  

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja 

2 yrityskohtaista konsultointipäivää  

 

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja  



Palvelu sopii monenlaisiin tarpeisiin 

 Nykytila-analyysi 

 Kansainvälistymisen edellytysten arviointi 

 Kasvustrategia kotimaan markkinoille 

 Kansainvälistymisstrategia 

 Organisaatiomuutoksen suunnittelu 

 Omistajanvaihdoksen suunnittelu 

 Talouden strateginen suunnittelu ja seuranta 

 Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen  

 Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset 

 Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset 

 Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen 

 Verkkokaupan suunnittelu 

 

 

 

 

 

 Markkinoinnin strateginen suunnittelu 

 Myyntijohtamisen kehittäminen 

 Asiakkuudenhallinnan kehittäminen 

 Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin toimintatapojen 

kehittäminen 

 Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen 

 Työhyvinvoinnin kehittäminen 

 Henkilöstön osaamiskartoitukset 

 Rekrytointiosaamisen kehittäminen 

 Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja kehittäminen 

 IPR:n liittyvät esiselvitykset 

 Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset  

 Markkina-analyysit 

 

 

 

 

4 



Yli 90 % palveluja käyttäneistä yrityksistä suosittelee palveluja 
muillekin 

 ”Voi valita kovatasoisia konsultteja kohtuullisilla kustannuksilla” 

 ”Asiointi oli nopeaa ja helppoa” 

 ”Konsultti oli erittäin asiantunteva” 

 ”Opimme näkemään asioita toiseltakin kantilta” 

 ”Saimme konkreettisia ratkaisuehdotuksia” 

 ”Pääsimme tavoitteeseen ja nyt osaamme viedä asiaa eteenpäin” 
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ELY-keskuksen yhteystiedot 

www.yritystenkehittamispalvelut.fi 

 

Yritysten kehittämispalvelujen käsittelijöiden yhteystiedot 

 

 Kainuu: Päivi Lappalainen, paivi.lappalainen@ely-keskus.fi, 0295 023 643 

 Pohjois-Pohjanmaa: Päivi Lappalainen ja Jari Uusinarkaus 

 Lappi: Jari Uusinarkaus, jari.uusinarkaus@ely-keskus.fi, 0295 037 141 
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http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/yhteystiedot


Kiitos! 


