ELY-keskuksen
kansainvälistymispalvelut
30.3.2021

Palveluja yrityksen elinkaaren vaiheisiin
4 KANSAINVÄLISTYMINEN

3 KASVU JA UUDISTUMINEN
Tutkimus ja tuotekehitys
Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin
Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen
KV-selvitysvaihe

Viennin avainhenkilö
Messut
Markkinaselvitykset uusilla kohdemarkkinoilla
Maakunnallinen Team Finland -neuvonta ja verkosto ulkomailla

2 SELVITYSVAIHE
Investoinnin toteutettavuustutkimus
Valmistelutyyppinen hanke

1 KÄYNNISTYS
Starttiraha (TE-toimisto)
Perustamistuki
Alkuinvestoinnit
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2.11.2020
2.11.2020

ELY-Keskus
Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille – kansainvälistymisen
suunnitteluun ja valmisteluun
Yrityksille merkittävät kansainvälistymishankkeet
-

Kansainvälistymishankkeiden valmisteluun

-

Uusi kohdemaa tai markkinasegmentti, tarkemmin määritelty ei Keski-Eurooppa, esim. liiketoimintamalli

-

Uuden tuotteen markkinaselvitys Suomen ulkopuolella, esim B2B tai B2C

Avustusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin
-

Asiantuntijapalvelujen hankinta

-

Hankkeeseen sis. ulkomaan markkinatutkimusmatkoihin

-

Ulkomaisiin messuosallistumisiin omalla osastolla

-

Hankkeen avainhenkilöiden palkkakuluihin (+15% yleiskustannuksia)

-

Kansainvälistymistä oleellisesti edistäviin t&k-kustannuksiin

Voidaan myöntää 30.6.2021 saakka
väliaikaisena valtiontukena,
jonka yrityskohtainen
enimmäismäärä 800 000 euroa
Myös pienille yrityksille, jotka ovat olleet
vaikeuksissa ennen 1.1.2020

Rahoitusta ei myönnetä suoraan vientitoimintaan, vientimarkkinointiin, jakeluverkoston perustamiseen tai myyntiin.
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Miten hakea rahoitusta?
Ennen hakemuksen jättämistä ota ensin yhteyttä ELY-keskuksen
rahoitusasiantuntijaan.
https://oma.yrityssuomi.fi/kansainvalistymistesti/aloitus
Pirjo Isometsä
Roope Kinnunen
Jani Virolainen
Aleksi Vääriskoski
Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-kehittamisavustus
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VIENNIN JA KANSAINVÄLISEN KASVUN OHJELMAN MUKAISET
KEHITTÄMISAVUSTUKSET (osa hallitusohjelman kansainvälisen kasvun
ohjelmaa VKKO)
•

Kokonaiskustannuksiltaan alle 100 000 €:n kansainvälistymishankkeet myönnetään Viennin
ja kansainvälisen kasvun -ohjelman mukaisina kehittämisavustuksina.

•

Ohjelman kehittämisavustuksiin on käytössä jatkuva haku ja hakemukset käsitellään
valintajaksoissa kalenterikuukausittain.

•

Ohjelman rahoitus on tarkoitettu kasvun ja kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien pkyritysten kansainvälisen kasvun aktivointiin.

•

Rahoitusta voidaan myöntää uuden henkilön palkkaamiseen, asiantuntijapalveluihin,
osallistumiseen kansainvälisille messuille ulkomailla, kansainvälistymiseen liittyviin matkoihin,
kansainvälistymiseen liittyvään tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä pienimuotoisen prototyypin
valmistukseen.

•

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja enintään 50 000 €.
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Oman kehittämisidean arviointia
Kehittämisprojekti ?
Tarve
Minkä tarpeen projektissa
syntyvä tuote tai palvelu täyttää
ja mille markkinoille yritys
tähtää?

Ratkaisu
Kuvaa tuote, palvelu,
liiketoimintakonsepti tai
osaaminen, joita projektissa
kehitetään.

Ketkä ovat yrityksen maksavia
asiakkaita ja sen tuotteiden tai
palveluiden mahdollisia
loppukäyttäjiä?

Miten tuote, palvelu,
liiketoimintakonsepti tai osaaminen
skaalautuu markkinoiden
kysyntään?

Kuinka suuri kohdemarkkina on
ja mikä on sen arvioitu kasvu?

Miten se viedään kansainvälisille
markkinoille?

Kuinka suurta markkinaosuutta
yritys tavoittelee?
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Hyödyt

Kilpailu

Mitä hyötyjä projekti tuo yrityksen
suorille asiakkaille ja mahdollisille
loppukäyttäjille?

Mitkä ovat kilpailevia tuotteita tai
palveluita kehitettävälle ratkaisulle?

Mitä hyötyjä projekti tuo yrityksen
liiketoiminnalle?

Miten projektin tavoitteena oleva
tuote tai palvelu erottuu
kilpailijoista? Vertaa yrityksen
asemaa kilpailijoihin.

Mitkä ovat projektin välilliset
hyödyt ja vaikutukset yrityksen
yhteistyöverkostolle ja
yhteiskunnalle?
Miten ELY- keskuksen rahoitus
vaikuttaa hankkeen toteutukseen?
Kuvaa muutokset ja tärkeimmät
vaikutukset.

Voiko tuotteen tai palvelun suojata?
Omistaako yritys patentit ja muut
immateriaalioikeudet?
Mitä riskejä tavoitteiden
saavuttamiseen liittyy? Arvioi
esimerkiksi kehitys-, markkina-,
rahoitus- ja henkilöriskit.

ü
ü
ü
ü

Suunnitteletko yrityksen kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä tai omistajan vaihdosta ?
Etsitkö digitaalista ratkaisua tai kaipaako markkinointi uutta suuntaa ?
Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitelmia ?
Kaipaako tuote uudistamista tai onko yritykselläsi kokonaan uusi tuote- tai palveluidea ?

KEHITTÄMISPALVELUT

Palvelujen kohderyhmä on laaja
- Kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo liiketoimintaa ja
edellytykset kannattavaan toimintaan.
- Ei yhtiömuotorajoituksia
- Ei toimialarajoituksia
- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset
Kirsti Pinomäki kirsti.pinomaki@ely-keskus.fi
Jukka Ojala jukka.ojala@ely-keskus.fi
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut
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Riikka Huhtanen-Pitkänen

Palvelu sopii monenlaisiin tarpeisiin
•

Nykytila-analyysi

•

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

•

Kehittämissuunnitelman laatiminen

•

Myyntijohtamisen kehittäminen

•

Kansainvälistymisen edellytysten arviointi

•

Asiakkuudenhallinnan kehittäminen

•

Kasvustrategia kotimaan markkinoille

•

•

Kansainvälistymisstrategia

Markkinointikanavien analysointi ja markkinoinnin toimintatapojen
kehittäminen

•

Organisaatiomuutoksen suunnittelu

•

Esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen kehittäminen

•

Omistajanvaihdoksen suunnittelu

•

Työhyvinvoinnin kehittäminen

•

Talouden strateginen suunnittelu ja seuranta

•

Henkilöstön osaamiskartoitukset

•

Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen

•

Rekrytointiosaamisen kehittäminen

•

Tietojärjestelmähankkeisiin liittyvät esiselvitykset

•

Innovaation kaupallistamispotentiaalin arviointi ja kehittäminen

•

Laatu- ja johtamisjärjestelmiin liittyvät selvitykset

•

IPR:n liittyvät esiselvitykset

•

Yritysvastuun kartoittaminen ja kehittäminen

•

Tuotekehitykseen liittyvät esiselvitykset

•

Verkkokaupan suunnittelu

•

Markkina-analyysit
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Analyysi

Konsultointi

Koulutus

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan
nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.

Kehitä yritystäsi ELY-keskuksen
kilpailuttaman asiantuntijan kanssa.

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja
verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

ELY-keskuksen kilpailuttaman
asiantuntijan kanssa käydään läpi
liiketoiminnan osa-alueet ja laaditaan
kehittämissuunnitelma 2-3 vuodelle.

Konsultoinnin teemana voi yrityksen
tarpeesta riippuen olla olla:

Koulutusohjelmat pk-yritysten
johdolle ja avainhenkilöille.
Teemoina:

•
•
•
•
•
•

Palvelut ja tuotteet
Asiakkaat, markkinointi ja myynti
Talous
Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit
Tuotanto, prosessit ja digitalisointi
IPR

•

Kasvu ja kansainvälistyminen

•

Tuottavuus ja digitalisointi

•

Kasvuun johtaminen

•

Markkinointi ja asiakkuudet

•

•

Johtaminen ja henkilöstö

Talouden ja tuottavuuden
johtaminen

•

Innovaatioiden kaupallistaminen

•

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen

Kesto 1-2 päivää

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15
päivää kolmessa vuodessa.

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja
2 yrityskohtaista konsultointipäivää

Hinta 260 € + alv/päivä

Hinta 325 € + alv/päivä

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja
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Kiitos!
Ota yhteyttä
ELY-keskukseen!
www.ely-keskus.fi

jukka.kohonen@ely-keskus.fi
02950 23555

