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Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteet  

 
 Markkina-aluekohtainen markkina- ja liiketoimintaosaaminen sekä 

asiakastarpeiden tuntemus 

 Säädökset, tullit, byrokratia, liiketoimintakulttuuri ja 

vuorovaikutusosaaminen 

 Rahoitus ja riskinotto 

 Kumppanien ja oikeiden kontaktien löytäminen 

 Omien tuotteiden (myös palveluiden) lokalisointi (tuotekehitys) 

 Uudet liiketoimintamallit ja niiden rakentaminen 

 Henkilöresurssit ja osaaminen 

 Kieli- ja kommunikointitaito  

 

 Myynti- ja markkinointiosaaminen eri kulttuureissa !!! 
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Toteutus Public – Private -yhteistyössä 

NEUVONTA 
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Kansainvälistymispalvelut 

www.GoInternational.fi 

Tietoa 

Osaamista 

Rahoitusta 
(yrityskohtainen) 

Rahoitusta 
(yhteishankkeet) 



Yrityskohtaiset rahoitukset  
 

 

 

 

 

–  Asiantuntijapalvelut 

 - tuotteistetut asiantuntijapalvelut (esim. Globaali ja Pk-lts) 

 - valmistelurahoitus 

 - asiantuntijakoulutus / harjoittelupaikka 

 

–  Kehittämisrahoitus 
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Esimerkki 1: Yritys haluaa kansainvälistyä, mutta sillä ei ole 

selkeää käsitystä, miten kannattaisi edetä  
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Tarvitaan ulkopuolinen asiantuntija, joka yhdessä yrittäjän kanssa laatii 

toimintasuunnitelman kansainvälistymisprosessin käynnistämiseksi,  

 

toimenpide Globaali –konsultointi, joka sisältää 3 konsulttipäivää, kiinteä hinta 760 €, 

tarvittavat lisäpäivät a´300 €, sisältää kaikki konsultin kulut. 

http://www.gointernational.fi/


TUOTTEISTETUT  

KONSULTTIPALVELUT 



Esimerkki 2: Yritys haluaa aloittaa viennin Pietariin, mutta ei tunne 

riittävästi markkinatilannetta eikä omaa paikallisia kontakteja 
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Tarvitaan ulkopuolinen asiantuntija, joka tuntee ko. markkina-alueen ja sen toimijoita 

ja joka tekee selvityksen markkinoista, kilpailutilanteesta, asiakastarpeista, 

tarvittavasta liiketoimintamallista ja –vaatimuksista (esim. sertifikaatit) ja etsii 

potentiaaleja yhteistyökumppaneita,  

 

Toimenpide: valmistelurahoitushanke, joka räätälöidään yrityksen tarpeiden 

mukaisesti, budjetti yleensä noin 20.000 €. 

http://www.gointernational.fi/


VALMISTELURAHOITUS 

  

  

 

 

Valmistelurahoitus pk-yrityksille  valmistelurahoitus 

 
• avustusta tutkimus- ja kehittämistoimenpiteiden tai kansainvälistymisen 

valmisteluun 
 
• esimerkiksi suuremman kehittämishankkeen valmisteluun tai uuden 

markkina-alueen selvittelyyn 
 
• enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 

15 000 euroa 
 

Tuettavat osat: 

 

• Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja/tai 

hakijan suunnitelman perusteella 

• Yrityksen omat matkakulut kohdealueelle ja kohdealueella, maks 2 henkilöä per yritys. 
 

http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16660&area=7652&lang=1


VALMISTELURAHOITUS 

  

  

 

 

Valmistelurahoitus pk-yrityksille  valmistelurahoitus 

 
Tyypillisiä käyttökohteita kansainvälistymisen valmistelussa: 
 
• Kohdealueen markkina-analyysi 
• Asiakaspotentiaalin kartoitus 
• Kilpailutilanneanalyysi 
• Liiketoimintamallien selvitys 
• Jakelukanavien selvittely 
• Resurssien ja kustannusten arviointi, rahoitusjärjestelyt 
• Riskianalyysi 
• Lupakäytännöt, sääntely, lainsäädäntö 
• Jne… 

 
 ELY ei rahoita yrityksen normaalia liiketoimintaa kuten esim. myynti- ja 

markkinointitoimenpiteet ja uuden toimipisteen perustamiskuluja! 
 
 

http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16660&area=7652&lang=1


Esimerkki 3: Yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa Pietariin, 

mutta sillä ei ole omaa sopivaa henkilöresurssia hankkeen 

toteuttamiseen ja yritys haluaa panostaa ko markkina-alueen 

haltuunottoon suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti 
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Tarvitaan yritykselle asiantuntija, joka osaa kieltä ja tuntee kulttuurin sekä tuntee 

paikallisia toimijoita ja tietää käytännön tasolla kansainvälisen kaupan pelisäännöt ja 

yrityksen kansainvälistymiseen liittyvät muut perusasiat  

 

Toimenpide:  kv-harjoittelija, joka valmennetaan työn ohessa Venäjän kaupan 

ammattilaiseksi. 

http://www.gointernational.fi/


ELY:n henkilöstövalmennusohjelmat (työvoimapoliittinen rahoitus) 
 

 esim: 

– KV-markkinointi 

– Kansainvälinen myynti- ja vientitoiminta 

– Projektin hallinta ja johto 

– Koulutettavat: (kouluttajat ja ELY hakevat) 

 Työttömät tai työttömyysuhan alla olevat henkilöt 

 Koulutukseen liittyy toiminta harjoitteluyrityksessä vastaavissa 

tehtävissä 

– Yritykset: maksuttomat tai hyvin edulliset harjoittelupaikat 4-6 kk:n 

harjoittelujaksoille + tarvittaessa yrityskohtaista valmennusta 

 

– Yleensä kohdealuekohtaisia ohjelmia, esim. Venäjä, Kiina etc 

KOULUTUS 



Esimerkki 4: Yritys haluaa laajentaa liiketoimintaansa Pietariin, 

mutta sillä ei ole riittävää tietämystä markkinasta, tuotteiden 

lokalisoinnista ja omaa sopivaa henkilöresurssia hankkeen 

toteuttamiseen ja lisäksi yritys haluaa nopeasti ja 

suunnitelmallisesti päästä ko markkina-alueelle 
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Tarvitaan yritykselle rahoitusta, jotta voidaan hankkia tarvittavia markkina-

aluekohtaisia asiantuntijapalveluita, rekrytoida uusi oma asiantuntija, kehittää 

tuotteita ja omaa liiketoimintakonseptia vastaamaan markkinoiden tarpeita sekä 

saada tuotteet esitellyiksi uusille markkinoille esimerkiksi kansainvälisillä messuilla  

 

Toimenpide: kehittämishanke, jonka avulla ostetaan tarvittavat asiantuntijapalvelut 

sekä palkataan uusi avainhenkilö sekä katetaan kansainvälisiä messukuluja, budjetti 

yleensä noin 100.000 €. 

http://www.gointernational.fi/


KEHITTÄMISRAHOITUS 

Yrityksen kehittämisavustus  
 

Investointeihin  (ei Turun seudulla, poikkeuksena meriteollisuuden rakennemuutoksessa olevat yritykset ja muut 
yli 300.000 euron tuotannolliset investoinnit) 

• Yrityksen kilpailukykyä ja kasvua edistäviin investointeihin 
• Lähinnä kone- ja laitehankintoihin sekä toimitilojen rakennuskustannuksiin 
• Tuen enimmäismäärä pääsääntöisesti 1 -9 hengen yrityksissä 20 - 35 %, 10 – 49 hengen yrityksissä  20 - 25 
% ja 50 – 249 hengen yrityksissä 10 - 15 % 

 
Tuotekehitykseen  ja tuotannon kehittämiseen 

• Uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen 
• Mm. raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankintaan 
• Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden hankintaan sekä uuden avainhenkilön tai kehittämisen kannalta 
keskeisen olemassa olevan henkilön  palkkamenoihin 
• Tuen määrä pääsääntöisesti 50 % 

 
Kansainvälistymiseen 

• Kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen sekä markkinoillepääsyn edellytysten kartoittamiseen ja 
kehittämiseen (ei myyntiin, mainontaan, markkinointiin tai muuhun normaalin liiketoimintaan) 
• Ulkomaisiin messuosallistumisiin ja suunnitelman mukaisiin matkakuluihin  
• Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden hankintaan sekä uuden avainhenkilön palkkamenoihin 
• Tuen määrä pääsääntöisesti 50 % 

 
Liiketoimintavalmiuksien kehittämiseen 

• Liikkeenjohtomenetelmien  ja johtamisjärjestelmien parantamiseen,  talouden suunnittelu- ja seuranta-
järjestelmien kehittämiseen, markkinoinnin kehittämiseen sekä muihin liiketoimintaa kehittäviin hankkeisiin  
• Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden hankintaan sekä uuden avainhenkilön palkkamenoihin 
• Tuen määrä pääsääntöisesti 50 % 

 
Tukea ei myönnetä mm. vähittäiskaupan alalle (poikkeuksena kyläkauppatuki), koneurakointiin, maan- ja 
talonrakentamiseen eikä  yksityishenkilöille palveluja tarjoaville yrityksille. Lisäksi on rajoituksia mm. 
ravitsemustoimialan osalta, ks. ELY-keskuksen nettisivut  

http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652
http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652
http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652
http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652
http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652
http://www.te-keskus.fi/Public/?nodeid=16036&area=7652


KEHITTÄMISRAHOITUS 

Yrityksen kehittämisavustus  Maaseutuohjelman yritysrahoitus  
 
 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58636/VAR+Rahoituslinjaukset/b8594712-c954-4097-979f-9351242ee548
http://www.te-keskus.fi/Public/download.aspx?ID=8842&GUID=%7bA6AFEA8E-2F5A-4B16-9F41-B3085835AC29%7d


Muu yritysrahoitus, esim. 

Tekesin rahoitus tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
• Haastavat tuotteiden, liiketoiminnan, menetelmien ja palveluiden t&k –projektit sekä liiketoimintaa 
tukevien palvelu- ja muiden konseptien kehittämiseen 
• Rahoitettavilta hankkeilta edellytetään uutuusarvoa, korkeaa teknologista tasoa ja kaupallista riskiä 
• Rahoitus on avustusta, lainaa tai näiden yhdistelmä ja tuen määrä on eri yrityskoosta sekä 
hankkeesta ja riskipitoisuudesta riippuen 
 

Tekesin avustus innovaatiopalveluiden hankintaan ( vain pk-yritykselle) 
• Avustus käytettävissä vain ostopalvelujen hankintaan  
• Kohteena voi olla innovaatiotoimintaan liittyvä liikkeenjohdon strateginen konsultointi, 
markkinakartoitukset, kansainvälistymiseen ja kohdemarkkina-alueen tuoteoikeuksiin liittyvät 
selvitykset, standardien käyttöön, teollisoikeuksiin ja niiden suojaamiseen sekä käytettävyyteen ja 
teolliseen muotoiluun liittyvät selvitykset, tutkimustiedon- tai teknologiansiirto sekä strategian 
muutosta ja innovaatiotoimintaa tukeva, yrityksen tarpeisiin räätälöity valmennus 
 

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus 
avustusta (ja lainaa) yrityksen kokonaisrahoitukseksi kasvuhakuiselle ja kansainvälisille markkinoille 
suuntautuvalle pk-yritykselle, jonka ikä on enintään 6 vuotta ja yrityksen henkilöstön määrä alle 50 
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Yrityksen tukikelpoisuus  

 
 Verovelaton  ja ennakkoperintärekisterimerkintä voimassa 

 Suomalainen yritys, jolla on omia tuotteita/palveluita (pelkästään 

maahantuontia tekeviä yrityksiä ei tueta, tuotteilla oltava riittävä 

kotimaisuusaste, vähittäiskauppaa tai kuluttajapalveluja ei tueta) 

 Avustusprosentti määräytyy yrityksen koon mukaan 

 Tukea ei myönnetä yritysten normaaliin liiketoimintaan, hankkeella tulee 

kehittää tai muuten edistää merkittävästi yrityksen liiketoimintavalmiuksia 

ja kilpailukykyä eikä tuki saa vääristää kilpailua 

 Tuki on aina harkinnanvaraista 
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Kansainvälistyvän yritysasiakkaan oma tarkistuslista 

 Liiketoimintastrategia: 

– Kilpailukykytekijät, esim. differointi tai kustannustehokkuus 

– Bisneksen osa-alueet, arvoketjut, keskeiset asiakasryhmät 

– Kasvuhalu ja –tapa, riskinottokyky ja –halu 

– Tapa toimia, tehdä itse tai teettää muilla, liiketoimintamallit 

– Yhteistyörakenteet ja verkostot 

–  Kansainvälistymisen rahoitussuunnittelu 
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       HANKKEEN TOTEUTTAJAN MUISTILISTA 
    

• Tutustu tukipäätöksen ehtoihin. Huomioi hankkeen aloittamisaika ja maksuun hakuaika.     

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ELY-keskukseen. 

• Jos hankkeen toteuttamisessa ilmenee muutostarpeita hankkeen sisällön, toteuttamisajan tai 

maksuhakemuksen jättöajan suhteen, tee kirjallinen perusteltu muutoshakemus ennen muutosten 

toteuttamista esimerkiksi sähköpostilla. Suunnitelluista muutoksista tulee keskustella ELY-

keskuksen yritysasiantuntijan kanssa etukäteen. 

• Suunnittele hankkeen kirjanpito. Hankkeen menot on voitava selvästi erottaa yrityksen muusta 

kirjanpidosta. Jos hankkeesta ei pidetä kirjanpitolain velvoitteet täyttävää erillistä kirjanpitoa, niin 

hankkeen kulut ja tulot tulee esittää kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan tai omilla tileillä. 

• Investointihankkeessa tuetun kohteen tulee olla pienten- ja keskisuurten yritysten käytössä 3 vuotta 

ja muiden avustuksen saajien käytössä viisi vuotta avustuksen viimeisen erän maksamisesta. 

Huomioi investointikustannusten aktivointi taseeseen. 

 

MAKSATUSHAKEMUKSESSA HUOMIOITAVAA! 

• Tutustu maksatushakemuksen lomakkeisiin huolellisesti. 

• Projektikirjanpito 

• Menoerittelyyn merkittävä jokaisesta hankinnasta: toimittaja, tehty hankinta tai toimenpide, 

maksupäivä, kirjanpidon tositenumero 

• Osamaksu- tai leasingrahoitussopimuksesta toimitettava kopio ja rahoitusyhtiön todistus 

kauppahinnan suorituksesta myyjälle 

• Työajanseuranta tunti- tai päivätasolla, jos avustuspäätöksessä hyväksytty yrityksen olemassa 

olevan henkilöstön palkkoja. 

• Jäljennökset rahoituspäätöksistä ja selvitys rahoituksen nostosta (Finnvera, Tekes, kunta, muu 

julkinen rahoitus) 



Rahoituksen hakeminen 

Haku on jatkuvaa 
 

Hakemus liitteineen toimitetaan ennen hankkeen käynnistämistä 
Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kirjaamoon:  
  
 Varsinais-Suomen ELY-keskus,  
 PL 236, 20101 Turku  
 Käyntiosoite on Ratapihankatu 36 
 
Hakemukset ja hakeminen mieluiten verkossa. 
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KV-harjoittelijat 
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Turun ammattikorkeakoulu 

Kevään 2012 vaihto-opiskelijoita yhteensä noin 100 (tammi-toukokuu 2012) 

Eurooppa: Liettua, Espanja, Puola, Tsekki, Venäjä, Saksa, Alankomaat, Italia, Ranska, Iso-Britannia, 

Belgia, Unkari, Romania, Itävalta, Latvia 

Muu maailma: Iran, Etelä-Korea, Kiina, Vietnam, Brasilia, Japani 

 

Noin 200 tutkinto-opiskelijaa, 1., 2. 3. tai 4. vuoden opiskelijoita: 

Eurooppa: Viro, Iso-Britannia, Espanja, Italia, Latvia, Liettua, Ranska, Romania, Saksa, Tanska, Ukraina, 

Venäjä 

Muu maailma: Nepal, Intia, Etiopia, Nigeria, Kiina, Iran, Kenia, Thaimaa, Vietnam 

 

Kun yritykset tarvitsevat opiskelija-assistentteja, harjoittelijoita, projektityöntekijöitä,  asiantuntemusta 

jonkin maan tietystä osasta tai tietyltä liiketoiminta-alueelta, ota yhteyttä Hanna Peussaan 

(hanna.peussa@turkuamk.fi), puh. 050-5985628. 
 

Päätoimisia harjoittelijoita haetaan yleensä noin ½ vuotta etukäteen, osa-aikaisia työntekijöitä esim. sovitulla tuntimäärällä 

löytyy yleensä lyhyehköllä varoitusajalla. Etenkin tutkinto-opiskelijat ansaitsisivat mielellään rahaa opintojensa 

rahoittamiseksi. Lain mukaan he saavat työskennellä max 25 t/vko ja loma-aikoina kokopäiväisesti. Jos kyse on 

toimeksiannosta, jota opiskelija tekee opintojensa ohella, yritys voi vapaasti sopia työstä ja ehdoista opiskelijan kanssa. Jos 

0n kyse tulisi tutkintoon sisältyvän pakollisen harjoittelun suorittaminen, silloin AMK:n harjoitteluvastaavat ovat 

prosessissa mukana, koska harjoittelun täytyy olla tutkintovaatimusten mukaista. Tällöinkin palkka -ym. ehdot ovat 

sovittavissa opiskelijan ja yrityksen kesken. 

 

mailto:hanna.peussa@turkuamk.fi


Yritysryhmien rahoitukset  
 

•  Valmennukset 

•  TEM-yhteishankkeet 

• Vientiverkostot 

•  Kumppanuusohjelmat 

•  Yhteismessuhankkeet 
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VALMENNUS 

  

  

 

 

ELYn kansainvälistymisohjelmat: (tuen osuus noin 70 %) 
 

Yritysvalmennukseen: Pk-yrityksen kansainvälistymisen valmennusohjelmat 

  

• konsultatiivinen, yleensä 8 yhteistä koulutuspäivää + 3 yrityskohtaista konsulttipäivää  

• minimi 8 yritystä, hinta noin 2.500 € 

• teemat kansainvälistymisstrategian rakentaminen, kv-asiakkuuksien luonti ja hallinta, 

jakelukanavien rakentaminen, markkinointi, myynti, kv-kaupan operaatiot, sopimukset ja 

kansainvälistymisen rahoitus 

• käynnistyy, kun ryhmä on koossa, sisältöä räätälöidään tarpeen mukaisesti 
 

Kumppanit: Finpro, Fintra ja Seppo Hoffren Consultancy 

 

Erityisohjelmat 
 

Vuosina 2012-13 meriteollisuuden arvoketjussa ja markkinoiden rakennemuutoksessa 

oleville pk-yrityksille suunnattu räätälöity valmennusohjelma, sisältö räätälöitävissä 

yrityksen tarpeiden mukaisesti, yhteistyökumppani Finpro (kiinteä päivähinta) 

 

Vuosina 2012-13 yritysryhmille vapaasti räätälöitävät suppeakestoiset  erityisohjelmat  

(esim. markkina-aluekohtaiset ja toimialakohtaiset ohjelmat, KV-YPK) 
 

 



TEM-yhteishankkeet 

 

Yhteishankkeisiin tulee osallistua vähintään 4 yritystä. 
 

 osallistuminen näyttelyyn, tiedotustoiminta kansainvälisissä näyttelyissä 
ja tuote-esittelyt (messutuki, Hämeen ELY-keskus, Lahti) 

 seminaarien ja muiden Suomea tunnetuksi tekevien tilaisuuksien järjestäminen  

 markkinaselvitysmatkat, myös fact finding –matkat  

 yhteisesti toteutettujen ulkomaisten ostajien, asiantuntijoiden, vaikuttajien tai 
lehtimiesten Suomeen suuntautuvat vierailut  

 ulkomailla toteutettava yleisluonteinen lehti- tai TV-mainonta tai muu 
tiedotustoiminta  

 viejien yhteisesitteiden, videoiden ja internet-mainonnan sekä muun 
vientitarjonnan esittelemiseen tarvittavan esittelyaineiston valmistaminen  

 yritysten vientivalmiuksien parantamiseen liittyvien yhteisten 
koulutustilaisuuksien järjestäminen  

 viejien yhteisesti (kotimaahan tai) ulkomaille palkkaamien yhteisvienti-
päälliköiden, vientirenkaan vetäjien tai markkinointihenkilöiden 
palkkauskulut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turkka Ristimäki) 

 yritysten yhdessä toteuttamat vientijulkaisut ja muut julkaisut  

 muut markkinointia ja yritysten kansainvälistymistä edistävät toimet ministeriön 
harkinnan mukaan  



VIENTIVERKOSTOT 

  

  

 

 

lisätiedot 

Mikä on vientiverkosto 
4-6 ei-kilpailevan yrityksen 

muodostama yhteenliittymä, jolla 

organisoidaan yhteinen viennin 

toteutus kokonaispakettina 

 

Edellytyksenä on että yritysten 

tuote/palvelutarjonta on yhteensopivaa, 

yritykset kiinnostuneita samasta 

markkina-alueesta ja yrityksillä on 

yhteensopivat tavoitteet ao. 

markkinoilla. 

Yhteisvienti-
päällikkö 

Yritys 
1 

Yritys 
2 

Yritys 
5 

Yritys 
4 

Yritys 
3 

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2215


Vientiverkostotoiminnan vaiheet 

26.8.2013 

Valmisteluvaihe 

* Kartoitetaan yritysten yhteensopivuus ja 
kohdemarkkinat  

* Haetaan renkaalle vetäjä (ns. 
yhteisvientipäällikkö) 

* Laaditaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
sopimukset 

 

  

 

 

 

Toteutusvaihe 

* Toimintasuunnitelmaa toteuttava työvaihe  

(= markkinaselvitys ja vientirengasvaihe) 

* Aikajänne 6 kk + 12 kk (+ lisäjaksot yht. max. 
36 kk) 

* Yhteisvientipäällikkö 

* JORY –toiminta, raportointi, yritysten rooli 

 

 

 

 

 



Mitä hyötyä vientiverkostoista on yritykselle? 
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Kustannustehokas tapa avata uusia 
markkinoita 

Konsortiomalli tuo lisäarvoa asiakkaille ja 
yhteistyökumppaneille 

Yritys saa käyttöönsä kokeneen 
vientipäällikön työpanoksen 

Mahdollisuus kokemuksien jakamiseen ja 
oppimiseen 

Mukanaolo tukee yrityksen 
kansainvälistymisprosessia 



Kumppanuusohjelma 

•Tarkoitettu yrityksille, jotka ovat suunnittelemassa vientitoimien käynnistämistä tiettyyn 

kohdemaahan tai kohdealueelle 

•Tarvitsee hallinnoijan ja toteuttavan konsultin 

•Yhteen ohjelmaan yleensä 6 – 10 yritystä 

•Ohjelma kohdistuu yhteen tai muutamaan hyvin samankaltaiseen kohdemaahan (esim. 

Baltia, Pohjoismaat); ei kuitenkaan laajoihin kokonaisuuksiin (esim. EU-maat, Aasia, 

Länsi-Eurooppa tai IVY-maat) 

•Ohjelma on 2-osainen ja koostuu konsultin yritykselle tekemistä konsulttipäivistä 

•ensimmäisenä vuotena yrityksen käytettävissä on max. 12 konsulttipäivää 

•toisena vuonna max. 20 konsulttipäivää 

•Ohjelmaan sisällytetään yksi yritysedustajan liiketoimintamatka kohdealueelle. 
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Esivaihe 

* Yritysryhmän 
kokoaminen 

* Orientaatio esim. 
toimintaympäristöön 
tutustuminen ja 
markkinatutkimukset 

* Yritysten välisen 
kumppanuuden 
vahvistaminen 

Valmistelu 
Luottamukselli-
nen yhteistyö  
hallinnoitsijoiden 
kanssa 
  

Kumppanuusohjelm
an  toteutus (1. vaihe 
max. 12 
konsulttipäivää + 2. 
vaihe max. 20 
konsulttipäivää 

 

Jälkihoito 

- Aktivointi yhteistyön 
syventämiseen muun  
rahoituksen avulla:  

Esim.  

- Avainhenkilön 
palkkaus  

- Vientiverkosto 

- Kehittämishankkeet 

Kumppanuusverkoston toiminta 
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Kumppanuusohjelma 

•Hallinnoija 

kokoaa yritykset  ohjelmaan  

sopii yritysten kanssa ohjelman tarkennuksista/rajauksista 

kilpailuttaa konsultin ja valvoo sen toimintaa 

hoitaa ”avustuspaperisodan” ja yrityslaskutuksen 

raportoi rahoittajalle hankkeen etenemisestä ja tuloksista 
 

•Konsultti 

tekee yrityskohtaiset yhdessä yrityksen kanssa kansainvälistymisen 

toimintasuunnitelmat 

tekee markkinaselvitystyötä kohdealueella  

hakee potentiaalisia edustaja- ja muita viennin kannalta tärkeitä yhteyksiä 

ohjaa ja neuvoo yritysten avainhenkilöitä viennin kysymyksissä 

raportoi toimistaan yrityksille ja hallinnoijalle 
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Projektin tyypillinen sisältö  

(konsultti toimii yrittäjän tukena ja neuvonantajana) 

Projektin osa 1 (vuosi 1): 

(sis. max 12 konsulttipäivää)   

MARKKINASELVITYSvaihe 

 

Yleistietoa markkinoista 

Asiakas-analyysit 

Kilpailukentän analysointi 

Alan viestintäkanavat 

 

Markkinoilletulo- 

suunnitelman laatiminen 

 

Projektin osa 2 (vuosi 2):  

(sis. max 20 konsulttipäivää) 

SYVENTÄMISvaihe 

 

Verkostoituminen 

Jakelutiet 

Etabloituminen 

Markkinointiviestinnän tuki 

 

Kv-liiketoiminnan 

käynnistyksen valmistelu 

 

Turkka Ristimäki  
26.8.2013 



                 Näyttelyhankkeiden prosessi 
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Yritysryhmä (väh. 4yritystä) 

Valmistelee itse tai hallinnoijan avulla avustushakemuksen 

Malli ja ohjeet osoitteessa: http://www.tem.fi/index.phtml?s=2215 

Hakemus lähetetään hyvissä ajoin ennen näyttelyä Hämeen ELY-

keskukseen: Yhteyshenkilö Heli Flink ( sij. Niko Annola)  

Päätös hallinnoijalle, maksetaan mahdolliset ennakot hallinnoijalle 

Matkan jälkeen ELY:lle toimitetaan maksatushakemus liitteineen 

(loppuraportti, tilintarkastajan lausunto). Maksatuksen 

yhteyshenkilö: Pirjo Halinen 

Hallinnoijalle maksetaan loppuosa avustuksesta, jonka hän jakaa 

edelleen yritysryhmän yritysten kesken 

http://www.tem.fi/index.phtml?s=2215


Näyttelyhankkeiden ABC 

 Mukana oltava vähintään 4yritystä: Yksinomaan saman konsernin eri 

yrityksistä koostuva hanke ei voi saada avustusta. 

 Hallinnoija hakee avustuksen muiden puolesta ja vastaa saadun 

avustuksen edelleen maksamisesta sekä hankkeeseen liittyvästä 

hallintotyöstä. 

 Yritykset voivat osallistua näyttelyyn myös omissa 

toimialahalleissaan, milloin yhteisosastolla esiintyminen ei ole 

tarkoituksenmukaista. 

 Lopulliset tiedot yhteishankkeen osallistujista saadaan vasta 

hankehakemuksen jättövaiheessa, joka voi olla jopa vain päiviä 

ennen  varsinaisen näyttelymatkan alkua. 

 Pienin myönnettävä yhteishankkeisiin osoitettu valtionavustus voi 

olla 5000 €. Pienin maksettava omavastuu pk-yrityksillä on 500 € ja 

suurilla yrityksillä 1000 €.   
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Tukikelpoinen yritys / näyttelyhankkeet 

 Verovelaton  ja ennakkoperintärekisterimerkintä voimassa 

 Suomalainen yritys, jolla on omia tuotteita (tuontiyrityksiä ei tueta, 

tuotteilla oltava riittävä kotimaisuusaste: www.avainlippu.fi ) 

 Avustusprosentti määräytyy yrityksen koon mukaan 

 Tukea myönnetään yritysten yhteiseen toimintaan: Mikäli tukea 

hakee yritysjoukko, jossa jokainen hoitaa itsenäisesti suurimman 

osan messujärjestelyistään, avustusta ei myönnetä. 
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Tyypillisiä tuen kohteita / näyttelyhankkeet 

 Matka- ja majoituskulut päivärahoineen/ 1 hlö per yritys 

 (2 hlöä vain poikkeustilanteessa) 

 Näyttelykustannukset: (tilavuokrat, rekisteröintimaksut, 

rakenteet, somistus, näyttelytavaroiden meno-paluu 

rahdit jne.) 

 Yhteiset markkinointimateriaalit ja tulkkipalvelut 
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Kysy lisää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 

kansainvälistymispalveluista 

Seutukuntien yritysneuvojat, kts. www.gointernational.fi 

 

Kansainvälistymisneuvoja Kaija Honka 040 715 1020 

 

Kansainvälistymisneuvoja Johanna Serén (Potkuri) 0400 247 023 

 

Kansainvälistymispäällikkö Jari Kauppila 040 825 8501 

 

Messuhankkeet: Heli Flink (Hämeen ELY) 050 339 2522 

 

Vientiverkostot: Turkka Ristimäki 0400 861 281 
 

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 

Etunimi.Sukunimi@ely-keskus.fi 
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