Savonia UAS in General
 Founded in 1992, owned by public
authorities (Ltd)
 Operates in three locations in Eastern
Finland: Iisalmi, Kuopio and Varkaus
 Recognized as an institution of higher
education
 The other forms of operation include
adult education, business activities and
research and development activities

Savonia; numbers and quality
 Students 6 000
 Staff 500
 Nearly 40 Bachelor’s and Master’s Degree
Programmes in six fields of study
 Savonia is accredited for excellence according
to the demanding Educational Standards in
Finland
 Savonia gained Recognized for Excellence
status as first Finnish Higher Education Institute
in 2011

We educate strong professionals
in six different fields of study:
 Business
 Tourism and Hospitality
 Engineering
 Social Services and Health Care
 Natural Resources
 Culture

Savonia’s international network:
200 partners in 30 countries

Savonian kansainvälistymispalvelut
yrityksille
 Kv-osaajien kouluttaminen ja osaajien
jalkauttaminen alueen yrityksille; esim. harjoittelut,
projektityöt, opinnäytetyöt & valmistumisen jälkeen
työllistyminen
 Yritysten kansainvälistymistä edistävä
hanketoiminta; esim. Fast Track 2017-2020, Yritysten
kansainvälistymisen kehittäminen 2016-2017
 Yritysten kansainvälistymistä edistävä
asiantuntijatyö

Palvelumallin
kehittäminen – Fast
Track- hanke
Tehokkaasti maakunnista maailmalle

(Fast Track = intensiivisesti ja
sitoutuneena, hyvin valmistautuen ja
Team Finland ym verkostoja hyödyntäen
kohdemarkkinaan etabloituminen voi
tapahtua tehokkaasti)

Hankkeen tavoitteet
 Hankkeessa testattavan toimintamallin avulla yritysryhmän ja
yksittäisten yritysten markkina-avauksia voidaan nopeuttaa ja
tehostaa Team Finlandin toimijoiden ja muiden yritysten
kansainvälistymistä tukevien toimijoiden systemaattisemmalla
yhteistyöllä.
 Kohdemarkkinoilla erityistä huomiota kiinnitetään suomalaisten
yritysten saatavilla olevien toimijoiden asiantuntijuuden ja
verkostojen täysipainoiseen hyödyntämiseen kontaktien haussa
 Hankkeen aikana on tarkoitus koota maakuntastrategian
kärkitoimialojen mukaisesti kolme (tod.näk. saman toimialan)
yritysryhmää (1 ryhmä/vuosi); ryhmään tavoitellaan n. 10 yritystä
esim. 5 startup – yritystä /5 pidemmällä olevaa yritystä (yht. 3
vuoden aikana n. 30 yritystä) – ryhmän yrityksiä yhdistää toimialan
lisäksi kiinnostus samaan kohdemarkkinaan

Hankkeen tavoitteet
 Yrityksiä valmennetaan ja tuetaan kv-myynti- ja
markkinointiosaamisessa. Valmistautumiseen kuuluu
myös kohdemaahaan liittyvän toimialatietouden ja
vientiosaamisen sekä liiketoimintatapojen kehittäminen
yritysten tarpeiden ja määrittelyiden perusteella.
 Yritykset osallistuvat kohdemaassa hyvin etukäteen
valmisteluihin tapaamisiin ja yrityksiä tuetaan
tarvittaessa myös saatujen kontaktien
jälkihoitovaiheessa.
 On mahdollista että muodostetut toimialayritysryhmät
jatkavat yhteistyötä ja viestivät maakuntastrategian
mukaisesti oman toimialansa osaamista yhteisvoimin
kansainvälisillä markkinoilla jos tämä koetaan
tarpeelliseksi.

Hankkeen hyödyt yritykselle
 Toimialaryhmänä yhdessä valmistautuminen ja
kontaktointimatkalle ryhmänä lähteminen – osaamista
jaetaan ja ollaan vetovoimaisempia kohdemarkkinassa
 Toimialanäkyvyys kansainvälisesti mahdollinen
 Hankkeesta monipuolinen tuki valmistautumiseen
 Hankkeen koordinoimana kontaktien haku ja tuki
yhteistyön edistymisessä
 Hanke suunnittelee, koordinoi ja järjestää
matkaohjelman
 Hanke koordinoi ja tukee jälkihoitovaiheessa
yritysryhmän niin halutessa

Yrityskohtainen ajankäyttö ja
kustannukset

 Yritys osallistuu n. 10 kk ajan edellä mainittuihin toimenpiteisiin,
yritys voi halutessaan osallistua em prosessiin 1-3 kertaa
 Kunakin vuonna toimialafokus ja kohdemarkkina määritellään
hanketoimijoiden ja Team Finland aluetiimin toimesta hyvissä ajoin
etukäteen
 Yritykselle kustannuksia syntyy seuraavasti:
 Hankkeen yritysrahaosuus kerätään yrityksiltä
» (15 000e/vuosi/yritysryhmä)
» n. 1000e startup-vaiheen yritys
» n. 2000e muut yritykset
 Kohdemaahan suuntautuvan matkan kustannukset yritys maksaa
itse (lennot, hotelli, ruokailut ohjelman ulkopuolella)
 Yrityskohtaiset markkinointimateriaalit yritys maksaa itse
 Yritys voi itse määritellä kuinka monta henkilöä osallistuu
hankkeen toimenpiteisiin

Yhteistyötahot
 Kuopion alueen kauppakamari, Savonia AMK – hanketoimijat
hankkeessa
 Team Finland aluetiimi – tiivis yhteistyö
 Kohdemarkkinat /UM, Business Finland (Finpro & Tekes),
kauppakamarit ulkomailla (esim London Chamber of Commerce and
Industry, Finnish-Brittish Chamber of Commerce), ostopalveluna
kohdemarkkinoilla toimivat konsultit
 Maakunnan muut kehittäjät ja yrityspalvelutoimijat/yksityiset
palveluiden tuottajat (ml. eri seutukunnat)
 Kaupungin markkinointi ja yrityspalvelut
 Mahdollisesti muut hankkeet alueella

Savonian koordinoimia
kansainvälistymiseen liittyviä muita
hankkeita – esim. HSF hanke
 e
 Savonian koordinoima Human Security Finland tuo yhteen eri alojen yrityksiä,
korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja viranomaisia luomaan
yhteiskehittämismenetelmillä kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa YK:n
Agenda 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Tällä toimintamallilla muodostetaan
liikekumppanuuksia kehittyvillä markkinoilla ja kriisialueilla, erityisesti Afrikassa.
 Human Security Finland tarjoaa palveluja viennin ja kansainvälistymisen
edistämiseen; vienninedistämismatkat, yhteiset esiintymiset tapahtumissa kotimaassa
ja ulkomailla, markkinointimateriaalia, rahoitussparrausta, tki-kumppanuutta,
liiketoimintatyöpajojen fasilitointia kotimaassa ja ulkomailla, palveluliiketoiminnan
kokonaisratkaisujen rakentamista ja yritysten yhteisten vientiprojektien edistämistä.
 Human Security Finland -toimintamalli on saanut sekä Työ- ja elinkeinoministeriön
että Euroopan komission kansainvälistymisen edistämisen palkinnon. Lisätietoja
hsf.savonia.fi
 Esimerkki kv-palveluista on ensi viikolla järjestettävä työpaja maailman yhden
suurimman digihealth-sijoittajayrityksen kanssa: Hyvinvointi- ja terveysratkaisuja
luovat yhteishankkeet kehittyvillä markkinoilla
https://www.lyyti.fi/reg/kehittyvat_markkinat_tyopaja

Savonian kv-asiantuntijatyö
Esim. INTO - innovaatiopalvelu
 https://santra.savonia.fi/ajankohtaista/Documen
ts/SAVONIA_karkiesite_intoinnovaatiopalvelu_2013.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=aMUJLyF1V
Mk
 INTO-caseja on yli 200, suurin osa niistä tehty
hankkeissa mutta osa myös liiketoimintana.

