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Innovaatio? Tuote-
innovaatiot

Prosessi- ja
työelämä-
innovaatiot

Palveluinnovaatiot

Innovatiiviset 
liiketoiminta-
konseptit

Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla 
hyödynnettävä tieto ja osaaminen



Rahoitamme sellaisten innovaatioiden 
kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja 
uuden liiketoiminnan luomiseen

• Yritysten kehitysprojektit
• Tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tutkimusprojektit
• Nuorten yritysten kansainvälinen kasvu
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Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta
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Rahoitettavan projektin arviointi 

Markkinatarve

• Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet?

• Minkä ongelman haluatte ratkaista?

Kuinka ratkaisunne vastaa 
markkinatarpeeseen?

� Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita?

� Miksi he ostaisivat/käyttäisivät 
tuotetta/palvelua?

Hyöty suhteessa kustannuksiin

� Paljonko asiakkaanne ovat 
valmiita maksamaan?

Kilpailutilanne

� Ketkä ja mitkä ovat kilpailijoitanne?

� Miksi asiakas ostaisi teiltä?

Rahoitus 

� Mistä saatte omarahoitusosuutenne?

Tarve

Ratkaisu

Hyödyt

Kilpailu
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Näkymättömästä 
näkyväksi – Fiilis tuo 

arvon asiakkaalle

s





Arvoa asiakkaalle uudesta näkökulmasta

Rahamääräisiä 
kustannuksia Aikaa

Vaivaa

Stressiä

ÄrtymystäOpettelua

Häpeää

Rahamääräisiä 
etuja

Helppoutta

Nopeutta

Hauskuutta

Statusta

Turvallisuuden 
tunnetta

Asiantuntijuutta

Yhteen-
kuuluvuutta

”Fokus 

hinnassa”

”Fokus 

ratkaisuissa”

”Fokus asiakas-

kokemuksessa”

”Fokus 

merkityksissä”Taloudellinen 

arvo

Toiminnallinen 

arvo

Emotionaalinen

arvo

Symbolinen 

arvo

Perustuen; Rintamäki, T., Kuusela , H. & Mitronen, L. (2007) Identifying competitive customer 
value propositions in retailing. Managing Service Quality, Vol. 17, No. 6, pp. 621-634

Vastuullisuutta

Ohjelman fokus 



Jump out of the box! Uskallatko yllättää ja olla 
erilainen?

Jump out of the box! Uskallatko yllättää ja olla 
erilainen?



Haluatko olla Liideri -
huomisen menestys 
rakennetaan tänään



petteri.halme@tekes.fi

Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja 
työniloa

Tekesin ohjelma 2012–2018 



Johtamista, työnteon tapoja ja liiketoimintaa on 

kehitettävä samanaikaisesti.



Kehittämiskohteina voivat olla 

esimerkiksi

Uudet tuotteet ja 
palvelut

Osaamisen 
johtaminen

Johtamisen uudet 
periaatteet ja 

käytännöt

Yksilölliset 
järjestelyt esim. 
työajat ja -tilat

Uudelleen 
organisoituminen -

kokonaisuuksien 
hallinta

Verkoston yhteiset 
pelisäännöt ja 
toimintatavat

Uusien 
liiketoimintamallien 

käyttöönotto

Teknologian 
hyödyntäminen –

virtuaalisuus ja 
monipaikkaisuus

Asiakkaat ja 
työntekijät 
palveluiden 
kehittäjinä

Ketterät 
toimintatavat

Prosessien 
kehittäminen

Osallistumisen tai 
uusien 

työskentelytapojen 
kokeilut



PK.NET –Vauhtia verkosta

Rahoitusedellytykset ja päätöksenteko

Määräaikainen ohje 
voimassa 15.12.2012 – 31.12.2013

6.5.2013 DM 110 0486 v.4



PK.NET – Vauhtia verkosta

� Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen 
uusimman tietotekniikan ja internetin avulla. 

� Avainroolissa ulkopuolisten asiantuntijoiden tehokas hyödyntäminen

� Kehityskohteita esimerkiksi

• myynti ja markkinointi verkossa 

• asiakas- ja projektihallinta 

• kumppaniverkostojen hallinta 

• tuotesuunnittelu ja -hallinta 

• palveluliiketoiminta

• uusimman tietotekniikan hyödyntäminen pitkällä tähtäimellä 

• Haku päättyy 30.11.2013!

www.tekes.fi/info/pknet
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PK.NET – Mitä ja kenelle?

� Ei rajoituksia toimialalle tai liiketoiminnalle

� Projekteille myönnetty rahoitus tyypillisesti 25 000 – 100 000 euroa 
(50 % projektin kustannuksista)

� Lyhyt, selkeä projektisuunnitelma ja Tekesin normaali 
rahoitushakemus

� Avainasemassa ulkopuolisten asiantuntijoiden tehokas 
hyödyntäminen

� Yrityksen palkkakustannukset hyväksytään, erityisesti jos yritys 
rekrytoi osaajan kehittämään ICT:n hyödyntämistä
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Miten valmistelen hyvän kehityshankkeen 
Tekesiin?

� Aika: 21.11.2013, klo 9.00 - 11.00 Tekes Pasila

� Tekes järjestää tietoiskun yritysten innovaatiorahoituksesta 
kiinnostuneille. Tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti pk-
yrityksille. 

� Tilaisuutta voi myös seurata webcastingin välityksellä. Webcasting -
ilmoittautuneille lähetetään linkki noin viikkoa ennen tilaisuutta. 

� Tilaisuus on nähtävissä videoituna jälkeenpäin osoitteessa 
www.tekes.fi/tunnustelu.

� Ilmoittautuminen 
https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/hankekoulutus/registration
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Osaamisen suojaaminen
palveluyrityksissä

s



Osaamisen suojaaminen 

palveluja kehittävissä yrityksissä

� Kun yrityksen innovaatiotoimintaa toteutetaan on parasta myös miettiä 
syntyvän osaamisen suojaamista!

� Onko suojaamisen tarvetta oman yrityksen kilpailukyvyn kannalta?

� Suojaamisen tarve voi ilmetä monin tavoin

� Yrityksen osaamispääomaa ovat

• Henkilökuntaan sitoutunut hiljainen tieto, osaaminen, taidot ja kokemus

• Yrityksen sisäiset ja ulkoiset käytännöt: prosessit, jakelukanavat, 

immateriaalioikeudet

• Sidosryhmäsuhteet asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin jne.

• http://www.tekes.fi/Julkaisut/osaamisen_suojaaminen.pdf
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Ajankohtaista ELY-keskuksissa:
Uusi EU-ohjelmakausi, rakennerahastot ja siirtymävaihe 

� Ohjelmakausi 2007 – 2013 päättyy

• Maksuunhaku päättyy 31.5.2015 ellei päätöksessä aiempi

� Vanhan kauden määrärahat

• Investointi- ja kehittämishankkeet; odotamme marraskuulla lisärahaa

− Hakemuksia on kuitenkin runsaammin kuin odotettavissa rahaa

• Valmistelurahoitus; toivomme vielä lisämäärärahaa

� Uusi ohjelmakausi käynnistyy 2014 

• Hankkeita ei voi käynnistää kuluvan vuoden 2013 aikana!

� Uusi lainsäädäntö voimaan kesällä 2014

� Rakennerahastojen päätösprosessit muuttuvat

� RR-ELY-keskukset: Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Päijät-Häme ja 
Etelä-Savo

� EAKR ja ESR myöntäminen ja maksaminen keskittyy, 

• valmistelu ELY-keskusalueilla



Kiitos!
Anneli Harju-Autti teknologia-asiantuntija

Lapin ELY-keskus

Innovaatiot, kansainvälistyminen ja 
yritysrahoitus

anneli.harju-autti@tekes.fi


