Apuna Yrityksen kehittämisessä
Yrityksesi kehittäminen on ajankohtaista. Taustalla voi olla kyse kasvuhalusta, uudistumisen tarpeesta, kilpailutilanteesta tai kansainvälistymisestä. Joskus yrityksen kehittämistoimiin kannustaa pelkkä halu uudistaa rutiininomaisia käytäntöjä tai vanhentuneita rakenteita. Kehittämistoiminnan tueksi on tarjolla monenlaisia palveluita,
jotka auttavat yritystoiminnan kehittämisessä. Tästä löydät Lapin alueen toimijoita ja palveluita.
KEHITTÄMISEN TUKENA
ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut
konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä
sekä työllisyyttä. Palvelut koostuvat yrityksen kehittämiskartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista sekä muista yrityspalveluista, joihin kuuluu mm. rahoitus ja TE-palvelut. Lisätietoa palveluista:
ely-keskus.fi > kehittämispalvelut
Kuntien Elinkeinoyhtiöt ja elinkeinotoimet
tarjoavat konkreettista tukea yritystoimintaan, rahoituksen järjestämiseen ja yrityksen sisäiseen kehittämiseen.
Sodankylä
Businesslappi, kehittämisjohtaja Jukka Lokka, etunimi.sukunimi@businesslappi.fi, businesslappi.fi, www.sodankyla.fi
Tervola
Riverbank Oy, Elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo, etunimi.sukunimi@tervola.fi, www.tervola.fi
Kemijärvi
Yrityspalvelut, Toimitusjohtaja Jari Polvi, etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi, www.kemijarvi.fi
Enontekiö
Enontekiön Kehitys, Toimitusjohtaja Hannu Autto, etunimi.sukunimi@enontekio.fi, www.enontekio.fi
Muonio
Elinkeino-asiamies Heikki Kauppinen, etunimi.sukunimi@muonio.fi, www.muonio.fi
Suomi.fi
tietoa yrityksen rahoitusvaihtoehdoista, julkisista tuki- ja avustusmahdollisuuksista, liiketoiminnan kehittämisestä,
tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä kasvuun että kansainvälistymiseen. www.suomi.fi/yritykselle
YritysTulkki
tarjoaa yrittämisen perustietoa paikallisesti ja ajantasaisesti. Yritystulkin neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit
kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista. Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. www.yritystulkki.fi
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Henkilöstön koulutuksella ja osaamisella vahvistat yrityksesi kilpailukykyä ja motivoit työntekijöitä. Henkilöstön
osaamista voit täydentää aikuiskoulutuksen, henkilöstökoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kautta. Omaa
osaamista voit täydentää eri oppilaitoksien täydennyskoulutustarjonnalla, ELY-keskuksien tarjoamien koulutuksien, lyhyiden valmennuksien, yrittäjätutkintojen ja oppisopimuskoulutusten kautta. Lapin alueella osaamisen kehittämisen tukenasi ovat seuraavat oppilaitokset:
Lapin ammattikorkeakoulu, tutkintokoulutukset, henkilöstökoulutukset, yrityksen ja organisaation kehittämispalvelut, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, tekninen tuotekehitys, testauspalvelut, viestintä- ja tapahtumapalvelut, opinnäytetyöt. www.lapinamk.fi
Lapin yliopisto, tutkintokoulutukset, täydennyskoulutusta, valmennuksia, räätälöityjä koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia, opinnäytetöitä (esim. selvitykset), korkeakouluharjoittelijoita, hankeyhteistyötä, seminaareja.
www.ulapland.fi, www.ulapland.fi/koke
Lapin koulutuskeskus REDU, ammattitutkinnot, koulutukset, osaamiskartoitukset- ja kehittäminen, täydennyskoulutus, lupa- ja korttikoulutukset. www.redu.fi
Lapin oppisopimuskeskus, oppisopimuskoulutukset, yrittäjän ammattitutkinnot. www.lapinoppisopimuskeskus.fi

KEHITTÄMISPROSSIEN RAHOITUS
Kehittämisprossien rahoittamiseen on erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusvaihtoehtoja tarjoavat mm. pankit,
Finnvera, ELY-keskukset, TE-palvelut ja Leader-ryhmät. Näistä saat myös lisätietoja yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
ELY-Keskus
ELY-keskus, TE-toimisto ja Business Finland tarjoavat monenlaisia palvelu- ja rahoitusmahdollisuuksia pk-yritysten kilpailukyvyn, laadun ja tuottavuuden tukemiseksi. ELY-keskuksen sivujen kautta löytyy kattava palvelukartta,
jonka linkkien takaa löytyy jokaisen organisaation tarjoamat palvelut kehittämistoiminnan tueksi ja lisätietoa seuraaviin teemoihin:
Liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittäminen / Tuotteiden ja menetelmien kehittäminen, tutkimus ja suojaaminen
/ Toimitilainvestoinnit, koneet ja laitteet / Kansainvälistyminen ja vientivalmiuksien arviointi / Johdon ja henkilöstön
osaamistarpeiden selvittäminen / Henkilöstön rekrytointi / Muutostilanteet ja henkilöstöjärjestelyt / Energiasäästö,
energiaselvitykset, energiatehokkuus.
www.ely-keskus.fi, www.te-palvelut.fi
www.ely-keskus.fi/documents/10191/57362/Yrityspalvelut_palvelukartta
Finnvera Oyj
tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan eri vaiheisiin. Finnvera voi osallistua pk-yrityksen rahoitukseen pankin rinnalla.
Finnvera on tukenasi mm. investoinneissa, yrityksesi kasvussa tai kansainvälistymisessä.
www.finnvera.fi/kasvu/investoinnit
Business Finland
tarjoaa rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja
keskisuuret yritykset ovat rahoituksen kohderyhmää. www.businessfinland.fi
Leader-rahoitus / Maaseudun yritystuet
Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten investointeja, kylien elinvoimaisuutta sekä kansainvälistä toimintaa. Leaderit tarjoavat yrityksille rahoituspalveluja toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Leader Pohjoisin Lappi
on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kuntien alueilla toimiva Leader-ryhmä. www.pohjoisinlappi.fi
Leader Peräpohjola
on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. www.perapohjola.fi
Leader Tunturi-Lappi
on Leader-ryhmä, joka toimii Tunturi-Lapin kuntien: Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, alueella.
www.leadertunturilappi.fi
www.mavi.ﬁ/yritystuet, mavi.ﬁ/hyrra
VERKOSTOITUMINEN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUKENA
Verkostoituminen on yrittäjälle tärkeää. Verkostojen avulla yrittäjä voi löytää yhteistyökumppaneita, vertaistukea
ja uusia asiakkaita. Verkoston luomisessa voivat auttaa seuraavat tahot.
Yrittäjäyhdistykset
Lapin alueen yrittäjäyhdistykset löydät www.yrittajat.fi -sivuston kautta
Yrityskummit
ovat kokeneista yrittäjistä, yritysjohtajista ja liike-elämän asiantuntijoista koostuva valtakunnallinen henkilöverkosto. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti Suomessa toimivien yrittäjävetoisten
mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. www.yrityskummit.fi

