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30.3.2015 
POKA hanketiivistelmä: 
 
Hankkeen julkinen nimi: 
Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen – 
POKA 
Alkamispäivämäärä: 1.3.2015 
Päättymispäivämäärä: 31.8.2017 
Kokonaiskesto: 30 kk 
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 
Erityistavoite: 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen 
 
Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 
Työpaketti 1. Pk-yritysten erikoistumispotentiaalin tunnistaminen 
Pk-yrityksen erikoistumispotentiaali tunnistetaan ja arvioidaan liiketoiminnan nykytilan, 
prosessien kehittämisen ja arvoketjun analysoinnin työkaluilla. 
- Tavoite: 100 osallistuvaa yritystä, joista 60 yrityksen erikoistumispotentiaali määritetään 
tarkemmin. 
 
Työpaketti 2. Kansainvälisten markkinoiden vaatiman kyvykkyyden rakentaminen 
Tunnistetun erikoistumispotentiaalin perusteella rakennetaan kansainvälisten 
vientimarkkinoiden vaatimia kyvykkyyksiä. Tuote- ja palvelutarjoaman tuotteistamista 
parannetaan ja erottuvuustekijät tuodaan selkeämmin esille tuotteissa, palveluissa ja 
prosesseissa. Pk-yrityksen hankinta- ja toimitusprosesseja kehitetään vähähiilisiksi, 
energiatehokkaiksi ja kilpailukykyisiksi. 
- Tavoite: Kansainvälisten vientimarkkinoiden kyvykkyyksien rakentamiseen liittyviä 
yrityskohtaisia toimenpiteitä 40 kpl. 
 
Työpaketti 3. Pk-yritysten kasvu ja uudistuminen arvoketjuissa 
Toteutetaan viennin edistämisen yritysprojekteja hyödyntämällä myös toimialojen välinen 
liiketoimintapotentiaali ja luomalla vientimarkkinoille uusia yhteistarjoamia. 
- Tavoite: 20 yritykselle toteutetaan vienninedistämisen kehitysprojekti 
 
Työpaketti 4. Hankeyhteistyö Cursor Oy:n ja Kouvola Innovation Oy:n sekä Lahden Seudun 
Kehitys LADEC Oy:n rakennerahastohankkeiden kanssa  
Luodaan yhteyksiä ja kumppanuuksia yritysten välille yli maakuntarajojen sekä jaetaan 
parhaita käytäntöjä hankkeiden välillä. 
- Tavoite: Luodaan hankekonsortio EU:n puite- tai erillisohjelmahankkeen valmistelemiseksi. 
 
Toimenpiteet: 
Hanketoteutus jaetaan neljään työpakettiin, joista työpaketit 1. - 3. liittyvät hankkeen 
sisällölliseen työhön ja työpaketti 4. liittyy hankeyhteistyöhön kumppaneiden kanssa. 
Jokainen hankkeeseen osallistuva yritys liittyy oman kehittämistarpeen ja -tilanteen mukaan 
työpaketteihin 1. - 3. 
 
 
 
 



    
 

 
 
Tulokset: 
- Osallistuvat pk-yritykset kasvattavat liikevaihtoa kehittämällä uusia tuotteita, palveluja ja 
yhteistarjoamia. 
- Osallistuvat yritykset keskittyvät vain tiettyihin osiin arvoketjua / omiin vahvuuksiinsa, 
kehittävät resurssiviisaampia arvoketjuja toisten pk-yritysten kanssa ja hakevat volyymietuja 
esim. yhteisistä hankinnoista ja logistisista prosesseista. 
- Uudistamalla myynnin ja markkinoinnin prosesseja yritykset erottuvat kansainvälisessä 
kilpailussa ja kehittävät uusia tuote- ja palvelukehityksen menetelmiä tarjoamansa 
kilpailukyvyn varmistamiseksi. 
- Tuloksena uusia vientiyrityksiä tai jo kansainvälistyneiden yritysten uusia liiketoiminta-
alueita tai avauksia uusille markkinoille. 
- Tiivis yhteistyö neljän eri hanketoimijan kesken yritysten verkottamisessa yli 
maakuntarajojen, hyvien käytäntöjen siirrossa sekä hanketoimijoiden erikoisosaamisten 
hyödyntämisessä. 
 
 
Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä 
 
Kustannukset     Yhteensä € 
1 Palkkakustannukset    388 000 
2 Ostopalvelut     134 193 
3 Kone- ja laiteinvestoinnit   0 
4 Rakennukset ja maa-alueet    0 
5 Muut kustannukset    0 
6 Flat rate 24%    93 120 
Kustannukset yhteensä   615 313 
7 Tulot      60 000 
Nettokustannukset yhteensä   555 313 
 
Rahoitus     Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%) 
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus  350 000 63 
2 Kuntien rahoitus    205 313  37 
3 Muu julkinen rahoitus   0  0 
4 Yksityinen rahoitus    0  0 
Rahoitus yhteensä    555 313  100 
 
Kustannusarvio yhteensä  555 313 
Rahoitussuunnitelma yhteensä  555 313 
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