
EEN ja IP Helpdesk -
Maksuttomat palvelut 
kansainvälistyville pk-yrityksille
Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, 4.10.2021

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Autamme kasvuhaluisia yrityksiä kansainvälistymään



3000 + 600 +
ORGANISAATIOTAASIANTUNTIJAA

60 +
MAATA

Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pk-yrityksille

Verkoston toimintaa rahoittaa Euroopan komissio, sekä Suomessa verkoston toimijat 
Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
This means:3000 local experts (by which we mean Full Time Equivalents)Spread over more than 600 locations In more than 60 countries worldwideMessage for HOs: So while we are only a few colleagues in this building, we are able to reach out to thousands of Network colleagues across the globe. This means that we can help SMEs from our region do business in dozens of countries … and get privileged access to information on the ground. We would love to explore more ways that we can make the most of this huge resource together.



Albania
Armenia
Argentina
Austria
Belgium 
Belarus
Bosnia and Herzegovina 
Brazil
Bulgaria
Cameroon
Canada  
Chile
China
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark  
Egypt
Estonia  
Finland
France
fYRoM
Georgia
Germany
Greece  
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland  
Israel
Italy  
Japan
Jordan
Kosovo

Latvia
Lithuania

Luxembourg
Malta 
Mexico
Moldova 
Montenegro
New Zealand
Nigeria
North Macedonia
Norway
Peru
Poland  
Portugal  
Qatar
Romania  
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia  
Slovenia
South Korea  
Spain  
Sweden
Switzerland
Taiwan
The Netherlands
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Uruguay
USA

Vietnam

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
These are the SMEs that think bigger and want to go further by expanding into new markets.Message to HOs: I’m going to explain how we help these SMEs and how our role can complement yours.



Verkostokollegojamme maailmalta

Verkosto toimii yli 60 maassa: https://een.ec.europa.eu/about/branches

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kollega-organisaatiomme Enterprise Europe Network –verkostossa, kauppakamareita, aluekehitysorganisaatioita, tutkimuslaitoksia, jne. 

https://een.ec.europa.eu/about/branches


Business Finland – verkoston koordinaattori
Helsinki: Hanna Riski, Kirsi Armanto
Tampere: Hannele Halmetoja, Maarit Vuorio 
Oulu: Teija Pakanen, Elina Satta

Helsingin seudun kauppakamari
Helsinki: Maija Kärkäs, 
Hanna Blomqvist, Johanna Marin-Hyppönen,
Mika Lahtinen

Turku Science Park
Turku: Olli Mankonen, Johanna Puhtila, 
Megumi Hayashi, Timo Huttunen
Mikkeli: Mari Kivinen
Seinäjoki: Satu Alapiha

Helsinki

Mikkeli

Turku

Tampere

Seinäjoki

Suomessa 16 asiantuntijaa kuudella paikkakunnalla

Oulu



Laaja kirjo maksuttomia palveluita kasvuhakuisille pk-yrityksille

• Neuvontaa kansainvälistymisestä, lainsäädännöstä, EU-rahoituksesta

• Palveluita ulkomaisten yhteistyökumppaneiden hakuun

• Tietoa, seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia

• Pk-yritysten palautekanava komissioon 

• Neuvontaa innovaation kaupallistamiseen ja eväitä yrityksesi 

kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen (Innovation Expert)

• European IP Helpdesk -palvelut



Neuvontaa kansainvälistymisestä, lainsäädännöstä, EU-rahoituksesta

Kansainvälistymis-
neuvonta

Yleinen maa- ja 
markkinatieto, yrityksen 
perustaminen toiseen 
maahan, yritysten ja 
organisaatioiden 
yhteystietoja eri maissa

Yleinen lakineuvonta 
kansainvälisissä 
kysymyksissä 

EU-säädösten vaikutukset ja 
täytäntöönpano, eri maiden 
kansallinen lainsäädäntö, 
kansainvälisen kaupan 
sopimukset ja riitatilanteet, 
kuljetusehdot, verotus, tullit, 
CE-merkintä, julkiset hankinnat 

EU-rahoitusneuvonta

Viestintää EU:n 
rahoitusohjelmista ja 
hakuajoista, tukea 
sopivan EU-
rahoitusohjelman 
kartoittamisessa
Lue: EU-rahoitusopas

Kansallinen EU-
rahoitusneuvontapalvelu
voi myös auttaa

https://www.een.fi/wp-content/uploads/2018/11/eu-rahoitusopas-2014-2020_paivitetty-5.6.2017_uusi.pdf
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu


Tulevia tapahtumia

6.10. - Latvia – your next destination to grow your business 
- Latinalainen Amerikka uuden edessä – Suomen suurlähettiläiden tapaaminen 
- Vientivalvonnan ja pakotteiden ABC
- Rahoitus viennin mahdollistajana
- EU recovery funds boost Lithuania

7.10. Virittäydy Viron kauppaan

8.10. Know where you are going – understanding business cultures

12-14.10. Mentorointia pk-yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen

3.11. Lisää tuottavuutta ja hyvinvointia työn muotoilulla ja muutosjohtamisella

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mentorointi 1,5h alkukeskustelu ja analyysi, mahdollisuus jatkopalaveriin NestorPartnersien kokeneiden yritysjohtajien kanssaTulossa Vety-seminaari ja matchmakig 27-28.10, Hollanti 23.11., Norja marraskuussa, Itä-Euroopan maita ko. maiden suurlähettiläiden kanssa. 



Tukea ulkomaisten yhteistyökumppaneiden löytämiseen

Yrityskontaktipörssi

Yhteistyökumppaneita 
kaupalliseen, 
teknologiseen tai 
tutkimusyhteistyöhön

Tuhansia hakuilmoituksia 
eri toimialoilta

Hakuvahti sähköpostiin

Yrityskontaktitapahtumat

Etukäteen sovitut ja 
aikataulutetut kahdenväliset 
yritystapaamiset (B2B, 
matchmaking, brokerage
event)

Vuosittain ympäri 
Eurooppaa satoja 
tapahtumia eri toimialoilta

Myös räätälöityjä 
yrityskontaktimatkoja

Yrityskontaktipörssi: https://een.ec.europa.eu/partners

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Yrityskontaktipörssi:Paras hyöty kun kansainvälistymisen strategia on selvä: mitä etsitään ja mitä itsellä on tarjollaHakuilmoitusten laadunvarmistus:Kaksi kollegaa tarkistaa hakuilmoituksen ymmärrettävyydenPuolueettomat ja luotettavat verkoston kollegat eri maissa joilla alueen yritystuntemusHyödyntäjiä myös Euroopan ulkopuolella, esim. Kiina, Korea, Intia, USA

https://een.ec.europa.eu/partners


Tulevia yrityskontaktitapahtumia

12.10. Vaasa Gas Exchange (VGE) Online Matchmaking 2021
13.-14.10. Nordic Smart Building
18.-20.10. Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy and Mobility
25.-26.10. Creative Industry Zone 2021
28.10. Horizon Europe Cluster 4 Industry
3.-6.11. Horeca, Gastrofood Enoexpo 2021
9.12.11. Elmia Subontractor Connect 2021
17.-19.11. Be @Smart Manufacturing Matchmaking 2021
23.-24.11. Free from Functional Food Expo
24.-25.11. DEICy Digital Economy, Internet of Thing, Cybersecurity
24.-25.11. Connecting Ambitions in Sport and Enterteinment 2021



Innovaatioiden kaupallistamisen kehittäminen pk-yrityksissä

Ota yhteyttä: Olli Mankonen, olli.mankonen@turkubusinessregion.com 

Innovation Expert –palvelu auttaa innovatiivisia yrityksiä 
lisäämään kilpailukykyään ja kasvamaan.

Enintään 10 päivän maksuton palvelupaketti sisältää
• analyysin yrityksen kehittämiskohteista hyödyntäen 

sähköistä analyysityökalua 
• toimenpidesuunnitelman tunnistetuille kehittämiskohteille
• asiantuntijatuen suunnitelman toteuttamiseksi



Välitämme komissiolle tietoa yrityksiltä

Ota yhteyttä: Helsingin seudun kauppakamari, een@helsinki.chamber.fi 

Sisämarkkinaongelmat

• Komissio kerää tietoa EU:n sisämarkkinoita häiritsevistä 
kansallisista toimenpiteistä ja käytännöistä, kuten mahdollisista 
ylimääräisistä standardi- ja ilmoitusvaatimuksista. 

• Tapaukset raportoidaan nimettömästi. 
• Seurauksena voi olla lainsäädännän muuttaminen.  
• Jos EU-lainsäädäntöä on sovellettu virheellisesti, voi Solvit -

ongelmanratkaisupalvelusta saada ratkaisun yksittäiseen asiaan 
viranomaisneuvottelujen kautta. 

Yrityspaneelit ja julkiset kuulemiset

• Mahdollisuus vaikuttaa suunnitteilla oleviin hankkeisiin.
• Kysely maksuviivästyksistä B2B kaupassa EU:ssa 12.10. saakka

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Maksuviivästyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään maksuviivästyksiä ja lievennetään niiden vaikutuksia.Kysely maksuviivästyksistä EU:ssa kerää tietoja seuraavista neljästä näkökohdasta:yritysten asettamien maksuehtojen pääpiirteet,yritysten kokemukset kohtuuttomista maksukäytännöistä,maksuviivästyksiä koskevien riitojen käsittely yrityksissä jayritysten näkemykset mahdollisista politiikkatoimista maksuviivästysten torjumiseksi.



910
yritystä hyödynsi 

verkoston 
tietopalveluja ja 

seminaareja

232 348 pk-
yritystä hyödynsi

Enterprise Europe 
Network –verkoston

palveluita

1786

372
yritystä osallistui

verkoston
verkostoitumis-

tilaisuuksiin

460
yritystä hyödynsi

verkoston
neuvontapalveluja

89
yritystä hyödynsi 

räätälöityjä 
Innovation Support

–palveluja

Enterprise Europe Network Activity Report 2020

Vuonna 2020 koko verkoston palveluita hyödynsi 232 348 pk-yritystä

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
https://een.ec.europa.eu/collab/contract-management/document/2020-activity-report-resilient-network p.10 , huom. Reportissa 2 lukua v. 2020. vrt. Sivu 6 231,774 . Tähän PPT otettu yllä oleva luku. 



65 %
Kansainvälistyvistä pk-

yrityksistä odottaa 
liikevaihtonsa kasvavan

54 %
Pk-yrityksistä odottaa, 

että heidän 
markkinosuutensa 

kasvaa

85 %
Pk-yrityksistä odottaa, 
että työpaikat säilyvät 

tai luodaan uusia 
työpaikkoja 

Millaisia tulevaisuuden näkymiä asiakkaillamme on?

Enterprise Europe Network: SME Growth Outlook 2008 -2020 



Kustannussäästöjä
• 81% verkoston asiakkaista mielestä verkoston palvelut

ovat auttaneet yritystä säästämään kustannuksissa
mennessä uusille markkinoille.

Enterprise Europe Network: SME Growth Outlook 2019 -20 

Tyytyväiset asiakkaat
• 88% verkoston asiakkaista ovat tyytyväisiä verkoston 

asiantuntijoilta saatuun apuun ja 
• 92% asiakkaista suosittelisi verkoston palveluita muille 

yrityksille.

EEN 2019 kysely: 92% suosittelee verkoston palveluita muille yrityksille



Enterprise Europe Network Suomessa: http://www.een.fi

Enterprise Europe Network: 
• http://een.ec.europa.eu
• LinkedIn Enterprise Europe Network (EEN) Finland
• Twitter: @EENfi ja @EEN_EU, #EENCanHelp
• Facebook: Enterprise Europe Network
• YouTube: Enterprise Europe Network

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi verkkosivultamme! 

http://www.een.fi/
http://een.ec.europa.eu/
https://www.linkedin.com/company/een-suomi
https://twitter.com/EENfi
https://twitter.com/EEN_EU
https://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
https://www.youtube.com/channel/UCQpx-DoK9tMgxv32EzGmkfA
https://businessfinlandmarketing.microsoftcrmportals.com/tilaa-een-uutiskirje/


ec.europa.eu/ip-helpdesk

European IP Helpdesk

Stay ahead of the innovation game.

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/

Services of the European IP Helpdesk

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Taloustieteellisen tutkimuksen perusteella aineettomat oikeudet vaikuttavat innovaatio- ja luovaan toimintaan, niiden tuotosten käyttämiseen, yritysten ja toimialojen rakenteisiin ja tuottavuuskasvuun. Uusi EPO:n ja EUIPO:n tutkimus immateriaalioikeuksista ja yritysten suorituskyvystä EU:ssa  julkaistiin helmikuussa.Tutkimuksessa analysoitiin 127 000 eurooppalaisen yrityksen otosta. Suomenkielisestä nimestä huolimatta tutkittiin vain patenttien, tavaramerkkien ja mallioikeuksien omistuksia yrityksissä. Aineetonta omaisuutta omaavilla yrityksillä on 20% suuremmat tulot työntekijää kohti kuin muilla ja maksavat korkeampia palkkojaPatentit ovat tavaramerkkeihin ja malleihin verrattuina IPRien tyyppi, joka tuottaa keskimäärin suurimmat voitot yrityksille ja niiden työntekijöilleNoin 60% suurista yrityksistä omistaa aineetonta omaisuutta, mutta pk-yrityksistä vain alle 9%. 	



ec.europa.eu/ip-helpdesk

Suojamuodot
• Tekijänoikeus 

• ja lähioikeudet
• Teollisoikeudet:  

• Teknologia: patentti ja 
hyödyllisyysmalli

• Liiketoiminta: tavaramerkki, 
toiminimi, domain-nimi, some-
tunnisteet, liikesalaisuudet, 
säännöt sopimattomasta 
menettelystä 
elinkeinotoiminnassa

• Muotoilu: Mallisuoja

Sopimukset 
täydentävät 

suojaa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Aineettoman omaisuuden suojamuodot jaetaan teollis- ja tekijänoikeuksiinTeollisoikeuksia voidaan ajatella kolmelta kantilta: teknologian, liiketoiminnan ja muotoilun suojaaminenSopimukset ja tavaramerkit yleensä hyödynnetyimmät suojamuodot 	> voi olla myös tekijänoikeuden piiriin kuuluvaan aineetonta omaisuutta. 	> joidenkin tuotteiden osalta on voi olla useita tapoja suojata. Esim. tietokoneohjelmat: tekijänoikeus ja liikesalaisuus Liikesalaisuudet ovat ikään kuin vaihtoehtoinen suojamuoto	>Sopimuksilla voidaan suorata riskeiltä, joita teollis- ja tekijänoikeuksilla ei voi suojata.  Erityisesti salassapito- ja kilpailukieltosopimukset. 



ec.europa.eu/ip-helpdesk

IP support initiatives landscape

European 
IP Helpdesk

© Wawrzyniec Perschke (DG GROW)



ec.europa.eu/ip-helpdesk

European IP Helpdesk

• Service initiative of the European Commission
• Addressing current and potential beneficiaries of 

EU-funded projects, researchers and EU SMEs
• Free-of-charge first-line advice on intellectual 

property (IP)
• Hands-on IP and innovation management support 
• International pool of IP experts from various 

thematic fields
• Unique cooperation scheme with the Enterprise 

Europe Network: 48 ambassadors from 28 EU 
countries

Training
free online and on-site 

sessions

Website
frequent updates from the 
world of IP and innovation

Publications
practical IP knowledge 

through high-level 
publications

Helpline
confidential treatment of 
individual IP questions

Events
info point at key 

networking events and 
conferences

Ambassadors
local IP support throughout 

Europe

ec.europa.eu/ip-helpdesk 



ec.europa.eu/ip-helpdesk

Communication Formats & Outreach Tools

Training

Website

Audio-visual Content

Social Media

Publications

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
We regularly produce IP-related publications in English (such as factsheets, guides, infographics or clips and videos) - which are also translated (by our #IPAmbassadors) - so here you will find practical IP knowledge in the form of high-level publications.With our publications we would like toas a first step, raise awareness Provide insights by sharing experiences (in the form of case studies) And offer possible solutions 



ec.europa.eu/ip-helpdesk

2021

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
We have a well-established training programme and run weekly IP trainings, like tomorrow's. Just look out for our newsletter or the events calendar on the IP Hub I just mentioned.



ec.europa.eu/ip-helpdesk

Helpline

• Free-of-charge, first-line IP support
• Personal and “to the point”
• Answer within 3 working days
• Email, phone and web
• In: English, Spanish, French, German, 

Italian and Polish
• Confidential

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
The Helpdesk offers tailored and free advice on specific IP or IPR issues in the form of a helpline. Our team of experts operates in English, Spanish, French, German, Italian and Polish.All information you share with us is of course 100% confidential!Nevertheless, we do not offer legally binding advice. Users are invited to contact competent authorities, organisations, private companies or other IP experts for additional advice whenever appropriate.



ec.europa.eu/ip-helpdesk

Highlights 

• Community of 11.000 regular users
• 1.200 questions at the Helpline 
• 44% SMEs 
• 150 IP training and awareness raising

events
• 23+ regular IP training modules

available
• 10.000 people trained



ec.europa.eu/ip-helpdesk

The EC IP Helpdesks

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
In addition to the European IP Helpdesk, there are also the INT IP SME Helpdesks.Together with the other international IP SME Helpdesks, the European IP Helpdesk operates through the European Commission's brand new IP Helpdesk platform. You can find us via our regional subpage. Here you will find regular updates from the world of IP, our events calendar and of course the content we produce... 



ec.europa.eu/ip-helpdesk

Dr. Jörg Thomaier – European IP Helpdesk - 2021

KIITOS

maija.karkas@chamber.fi
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