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Hankkeen budjetti ja kohderyhmä

• Kokonaisbudjetti 220.000 €

• Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana  Linnan Kehitys Oy

• Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

• Janakkalan kunta, Riihimäen kaupunki ja Forssan kaupunki 

• Hankkeen kohderyhmänä kasvuhakuiset ja -kykyiset pk-yritykset, 

jotka haluavat etabloitua Venäjän markkinoille sekä liiketoiminnan 

kasvua hakevat Venäjän markkinoilla jo olevat pk-yritykset

• Projektipäällikkö: 

Anastasia Kanervisto
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Hankkeen taustaa

• Linnan Kehitys Oy kehittänyt Venäjä-palvelukonseptia 

Hämeenlinnassa 2008 alkaen

• Palvelu Hämeenlinnassa ja Pietarissa Jykes Oy:n 

edustajan kanssa yhteistyössä (2015 loppuun)

• Hämeestä itään –hanke 2012 – 2015

-> ajatus maakunnallisesta Venäjä-palvelupisteestä 
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Miten tulokset saavutetaan?

TAVOITE 1. Maakunnallinen Venäjä-toimipiste

• Kartoitetaan yhteiset painopisteet ja kunkin kaupungin/kunnan 

kasvuhakuiset toimialat, joilla on kasvupotentiaaliaVenäjän 

markkinoilla.

• Hankkeen sujuvuuden varmistamiseksi jokaiselta hankkeeseen 

osallistuvalta kunnalta ja kaupungilta valitaan yhteyshenkilöksi 

yritysrajapinnassa toimiva asiantuntija. 
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TAVOITE 2. Maakunnan kasvuhakuisten pk-yritysten 

kansainvälistymisen edistäminen
• Kartoitetaan yritysten tarpeet ja kasvuhalukkuus 

sähköpostikyselylomakkeella (2016 tammi/helmikuu)

• Järjestetään Venäjä-klinikat

• Tuotetaan kansainvälistymisen tueksi räätälöityjä palveluja.

• Hankkeen aikana toteutetaan valmennusten sarja, joiden aiheet 

kartoitetaan yrityskyselyllä

-> valmennussarjan aiheita esim.: Venäjän liiketoimintakulttuuri, jakelukanavan 

rakentaminen Venäjällä, sertifioinnit ja tullaus, verkkokauppa Venäjällä.   

• Hankkeen aikana järjestetään 2-3 toimialakohtaista 

partnerinhakumatkaa Pietariin (2016 ja 2017) -> yrityskohtaiset profiilit ja 

niiden mukaiset  potentiaalisten yhteistyökumppaneiden haut ja tapaamiset

4.12.2015Anastasia Kanervisto5



TAVOITE 3. Verkostoituminen

• Hankkeen aikana järjestetään min. 2 suomalais-venäläistä 

seminaaria ja match making-tilaisuutta sekä venäläisten yritysten 

yritystutustumista maakunnan yrityksiin.

• Team Finland Häme -verkosto toiminta laajennetaan 

maakunnalliseksi. Kasva ja kansainvälisty -tapahtumia järjestetään 

31.3.2016 ja alkuvuonna 2017.
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Hankkeen tarjoamat palvelut ja avaamat 

mahdollisuudet

• Hankkeen aikana yritykset saavat monipuolista palvelua 

Kanta-Hämeessä ja Pietarissa 

• Yritysten tarpeet kartoitetaan ja jokaiselle yritykselle 

tarvittaessa räätälöidään palvelut, jotka parhaiten 

edistävät ko. yrityksen kansainvälistymistä (esim. 

etsitään suoria myyntikontakteja (BtoB), tehdään 

markkinatutkimusta, kartoitetaan sopivat 

jakelukanavat, laaditaan markkinointisuunnitelma ja 

etsitään parhaat toteuttajat) 
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• Yrityksiä tuetaan kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa

• Yritysten tarpeeseen etsitään sopiva palveluntarjoaja, 

mikäli tarvittava osaaminen liittyy erityisosaamista 

vaativiin prosesseihin. 

• Pääosin palvelut ovat yrityksille maksuttomia, räätälöidyt 

palvelut tarjousten mukaisesti sekä partnerinhakumatkat 

omakustanteisesti
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• Hankehenkilökunta toimii vahvassa yhteistyössä niin 

suomalaisten kuin venäläisten tahojen kanssa ja täten 

yrityksillä on aina tukenaan laaja joukko asiantuntijoita

• Keskitetty palvelu Hämeenlinnassa 
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Palvelut

• Partnerinhakumatkat *maksullinen (2016 ja 2017)

• Ulkomaiset delegaatiot

• Laajat kansainväliset ja kansalliset verkostot

• Match making –tilaisuudet Suomessa

Verkostoituminen

• Valmennukset (aihealueet täsmennetään 2016) 

• Seminaarit

• Venäjä-klinikat (yrityskohtaiset tapaamiset Venäjä-
asiantuntijoiden kanssa) 

Kansainvälistymis-

valmiuksien 
edistäminen

• Maksuton neuvontapalvelu ja sparraus

• Kansainvälistymiskartoitus (De minimis)

• Markkinatutkimukset *maksullinen (De minimis)

• Partnerinhakupalvelut *maksullinen (De minimis)

• Räätälöidyt palvelut etabloitumiseen*maksullinen (De 
minimis)

• Viranomaisyhteydet

Kansainvälisille 
markkinoille meno



Ota yhteyttä

• Projektipäällikkö, Anastasia Kanervisto

• +358 50 440 0306

• anastasia.kanervisto@linnan.fi

tai alueesi omaan yhteyshenkilöön
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