Palveluja ja rahoitusta yrityksille – tutustu mahdollisuuksiin
Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt, hyvä työn organisointi ja hyvä työympäristö vaikuttavat yrityksen liiketoimintamenestykseen.

Tuotteiden ja menetelmien kehittäminen,
tutkimus ja suojaaminen






Yritysten kehittämispalvelut
Yrityksen kehittämisavustus
Perustamistuki
Yritysryhmähankkeet
Innovaatiot, keksinnöt ja niiden kaupallistaminen
sekä IPR-neuvonta
Innovaatioseteli
Tempo-rahoituspalvelu startup-yrityksille
Into-rahoituspalvelu
Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Tästä esitteestä löydät ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Business Finlandin 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.

Toimitilainvestoinnit, koneet ja laitteet

Yritystoiminnan aloittaminen










Yritystoiminnan suunnittelupolku, jota voit käyttää apuna liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä
Uravalmennukset yrittäjyyteen
Kevytyrittäjyysvalmennukset
Työkokeilu
Starttiraha ja Startti Plus -palvelu
Yrityksen kehittämiskartoitustyökalu
Yrityksen kehittämisavustus
Perustamistuki / aloittavat yrittäjät (kokeilu)
Investointiavustus (aineellisen investoinnin
tot.selv.)

Liiketoiminnan ja innovaatioiden
kehittäminen





•
•
•



Sähköinen työkalu liiketoimintasuunnitelman
laatimiseen (Oma Yritys-Suomi)
Yritysten kehittämispalvelut
Yrityksen kehittämisavustus
Perustamistuki / uudet toimialat (kokeilu)
Yritysryhmähankkeet
Innovaatioseteli
Tempo-rahoituspalvelu startup-yrityksille
Into-rahoituspalvelu
Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus
Nuoret innovatiiviset yritykset –rahoitus (NIY)





Yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen investointituki (aineellisen investoinnin
tot.selv.)
Toimitilat ja sijoittuminen seuduille, kysy tarkemmin paikalliselta elinkeinotoimijalta

Kansainvälistyminen ja vientivalmiuksen
arviointi














Kansainvälistymisen suunnittelu (suomi.fi)
Yritysten kehittämispalvelut
Yrityksen kehittämisavustus
Yrityksen kehittämiskartoitustyökalu
Kansainvälistymisneuvonta ja koulutus
Perustamistuki
Yritysryhmähankkeet
Business Finland Explorer
Business Finland messuavustus
Innovaatioseteli
Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus
Nuoret innovatiiviset yritykset –rahoitus (NIY)
EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

www.ely-keskus.fi

Johdon ja henkilöstön osaamistarpeiden
selvittäminen ja osaamisen kehittäminen

Ota yhteyttä







Lapin ELY-keskus
vaihde p. 0295 037 000
sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Yritysten kehittämispalvelut
TäsmäKoulutus (ELY-keskus & TE-toimisto
TyöpaikkaSuomi
Euroopan sosiaalirahasto
Into-rahoituspalvelu

Henkilöstön rekrytointi








Työntekijän rekrytointipalvelut
Ehdokashaku, CV-netti ja CV-vahti
RekryKoulutus (ELY -keskus & TE-toimisto)
F.E.C.-koulutus (ELY -keskus & TE-toimisto)
Palkkatukikortti
Työolosuhteiden järjestelytuki
Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta
(EURES)
Työntekijän palkkaaminen EU/ETA-maiden ulkopuolelta

Lapin TE-toimisto työnantajapalvelut
p. 0295 039 502
sähköposti: tyonantajapalvelut.lappi@te-toimisto.fi

Muutostilanteet ja henkilöstöjärjestelyt

Maksuton Yritys-Suomi -sivusto tarjoaa
verkkopalvelua että puhelinpalvelua
erityisesti pk-yrityksille:
Puhelinpalvelu p. 0295 020 500,
avoinna ma - pe klo 9–16:15
Chat-palvelu ma-pe klo 13-16





sekä talous- ja velkaneuvontaa maksuvaikeuksissa oleville yrityksille
puh. 0295 024 880





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

Energiansäästö, energiaselvitykset, energiatehokkuus

Team Finland yhteydenotot sähköisellä lomakkeella www.team.finland.fi/ota-yhteytta
Lue lisää:








Yritysten kehittämispalvelut
Yrityksen kehittämisavustus (vähähiilisyys)
Investoinnit energiatuotantoon
Yritysryhmähankkeet
Energiatuki
Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus

Liikenteeseen liittyvät lupa-asiat nettisivuillamme
www.ely-keskus.fi/liikenne.

www.suomi.fi/yritykselle

www.ely-keskus.fi/lappi
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
www.businessfinland.fi
www.te-palvelut.fi
www.team.finland.fi
Tämä liite on osoitteessa www.ely-keskus.fi/lappi ->elinkeinot

Tutustu myös Finnveran palveluihin.
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www.ely-keskus.fi

