Liiketoiminnan ja
innovaatioiden
kehittäminen

• Yritysten kehittämispalvelut
• Sähköinen työkalu liiketoimintasuunnitelman
laatimiseen (Yritys-Suomi)
• Tuoteväylä
• Kehittämisavustus pk-yrityksille
• Perustamistuki / uudet toimialat (maaseutuohjelman
rahoitus, v. 2015 alkaen)
• Tekesin innovaatiorahoitus tutkimus- ja
kehitystyöhön
• Tekesin pilotointi- ja demoprojektien rahoitus
• Tekesin organisaatioiden kehittämisen rahoitus

Tuotteiden ja
menetelmien
kehittäminen,
tutkimus ja
suojaaminen

• Perustamistuki (maaseutuohjelman rahoitus, v. 2015
alkaen)
• Tekesin innovaatiorahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön
• Tekesin pilotointi- ja demoprojektien rahoitus
• Tekesin organisaatioiden kehittämisen rahoitus
Kansainvälistyminen
ja vientivalmiuksien
arviointi

Johdon ja
henkilöstön
osaamistarpeiden
selvittäminen
ja osaamisen
kehittäminen

Muutostilanteet ja
henkilöstöjärjestelyt

Uuden
avainhenkilön
palkkaaminen

Toimitilainvestoinnit
koneet ja laitteet

• Yritysten kehittämispalvelut
• TäsmäKoulutus (ELY-keskus & TE-toimisto)
• Euroopan sosiaalirahasto
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MuutosKoulutus (ELY-keskus & TE-toimisto)
TäsmäKoulutus (esim. lomautuksen aikana)
Muutosturvapalvelut
Vuorotteluvapaa

•
•
•
•
•

• Kehittämisavustus pk-yrityksille
• RekryKoulutus (ELY-keskus & TE-toimisto)

• Kehittämisavustus pk-yrityksille
• Yritysten toimintaympäristöjen kehittämisavustus
• Yrityksen investointituki (maaseutuohjelman
rahoitus, v. 2015 alkaen)
• Toimitilat ja sijoittuminen seuduille (TE-toimisto)

• Yritysten kehittämispalvelut
• Innovaatiot, keksinnöt ja niiden kaupallistaminen sekä
IPR-neuvonta
• Tuoteväylä
• Kehittämisavustus pk-yrityksille

Energiansäästö,
energiaselvitykset,
energiatehokkuus

Yritysten kehittämispalvelut
Kehittämisavustus pk-yrityksille
Kansainvälistymisneuvonta ja aktivointi
Pitkäkestoiset kansainvälistymisvalmennukset yritysten
avainhenkilöille
Kasvuväylä
Vientirenkaat ja vientiverkostot
Team Finland -yhteistyö
Yritysvaltuuskuntavierailut
Enterprise Europe Network
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat
Perustamistuki (maaseutuohjelman rahoitus, v. 2015
alkaen)
Tekesin innovaatiorahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön
Tekesin nuorten ja innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus
Tekesin rahoitus kansainvälisen kasvun suunnitteluun
Tekesin pilotointi- ja demoprojektien rahoitus
Tekesin Team Finland Explorer –rahoitus
		
kansainvälistymistä tukevien palvelujen hankintaan
(31.1.2015 saakka)

• Energiatuki
• Yritysten kehittämispalvelut
• Tekesin innovaatiorahoitus tutkimus- ja kehitystyöhön

13.1.2015

Maksuton Yritys-Suomi -sivusto tarjoaa sekä verkkopalvelua että puhelinpalvelua
erityisesti PK-yrityksille. Puhelinpalvelu p. 0295 020 500, avoinna ma - to klo 9–17,
pe klo 9–16.15. Lue lisää: www.yrityssuomi.fi
Yritysten kehittämispalvelut löytyvät osoitteesta www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Tekesin tunnustelupalvelu: www.tekes.fi/tunnustelu

PALVELUJA JA RAHOITUSTA YRITYKSILLE – tutustu mahdollisuuksiin!
Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt, hyvä työn organisointi ja hyvä työympäristö vaikuttavat
yritysten liiketoimintamenestykseen.

Lapin ELY-keskus vaihde p. 0295 037 000
sähköposti: etunimi. sukunimi@ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusyksikön päällikkö Eija Virtasalo
Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu
Yritysasiakkuuspäällikkö Susanna Jänkälä
Yritysten kehittämispalvelut, avainhenkilövalmennukset ja koulutus:
Sanna Joki, Arja Kallioniemi, Henna Kontsas, Kirsi Portaankorva, Riikka Tuomivaara, Jari
Uusinarkaus
Kehittämisavustukset pk-yrityksille: Hannu Kalapudas, Lea Marski, Kari Skyttä,
Anne Syväjärvi, Mika Tenhunen

Tästä esitteestä löydät Lapin ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Tekesin palvelu- ja
rahoitusmahdollisuudet PK-yritysten kilpailukyvyn, laadun ja tuottavuuden tukemiseksi.
Saavuta liiketoimintamenestystä kehittämällä avullamme yritystäsi kokonaisvaltaisesti
huomioiden sekä innovoinnin ja tuottavuuden, osaamisen kehittämisen, luottamuksen ja
yhteistyön että työhyvinvoinnin näkökulmat.

Yritystoiminnan
aloittaminen

Kansainvälistymispalvelut, Venäjän ja Pohjois-Kalotin kaupan edistäminen:
Tytteli Karvonen-Juntura, Riitta Mäntyjärvi, Eeva-Liisa Tepsa
Tuoteväylä, IPR-neuvonta: Risto Lustila
Rekry/Täsmä/Muutoskoulutukset: Satu Tervasmäki, Minna Uusihanni
Energiatuki: Raimo Reiman
Kaupparekisteripalvelut: Heidi Huhtaniemi

• Uravalmennukset yrittäjyyteen
• Työkokeilu
• Sähköinen työkalu liiketoimintasuunnitelman laatimiseen
(Yritys-Suomi)
• Starttiraha
• Yrityksen rekisteröinti
• Perustamistuki / aloittavat yrittäjät (maaseutuohjelman
rahoitus, v. 2015 alkaen)
• Investointiavustus (maaseutuohjelman rahoitus, v. 2015
alkaen)
• Kehittämisavustus pk-yrityksille

Maaseutuohjelman rahoitus: Heikki Moilanen
Euroopan sosiaalirahasto: Liisa Irri, Olli Lehtoniemi, Marika Lindroth, Marja Kivekäs
Tekes: Anneli Harju-Autti, Maarit Kokko, Risto Mäkikyrö, Paula Räme
Lapin TE-toimisto työnantajapalvelut p. 0295 039 502
sähköposti: tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi
Tämä esite löytyy sähköisenä osoitteesta:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lappi-tyla-hanke > Palvelukartta

Henkilöstön
hankinta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työntekijän rekrytointipalvelut
Muut palvelut työnantajalle
Ehdokashaku, CV-netti ja CV-vahti
RekryKoulutus (ELY -keskus & TE-toimisto)
Palkkatuki ja muut tuet
Sanssi
Duuni
Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta (EURES)
Crossborder Tornedalen
Työntekijän palkkaaminen EU/ETA-maiden ulkopuolelta

