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Lähes 70 yritystä mukana kehittämässä kansainvälistä osaamistaan Nivala-Haapajärven seudulla
Nivala-Haapajärven seudun pk-yritykset ovat kiinnostuneita aktiivisesti kehittämään kansainvälistä osaamistaan ja
löytämään uusia vientimarkkinoita tuotteilleen ja palveluilleen. NIHAK:in ja Nivalan Teollisuuskylä Oy:n tarjoamia
ECIS-kansainvälistymispalveluja on hyödyntänyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana yhteensä 67 yritystä, joista
osa myös seudun ulkopuolelta. Kaikkiaan yritysten kv-yhteistyöhankkeita on synnytetty 96 kpl ja niiden myötä alueelle
on syntynyt 47 uutta työpaikkaa ja 6 uutta yritystä. Yhteistyöyrityksiltä kerätyn palautteen mukaan ne ovat olleet
erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja jotkut yritykset ovat jopa maininneet, että eivät olisi enää olemassa ilman
ECIS-kansainvälistymispalveluja.
Yrityshautomo- ja kasvuyrityspalvelu on auttanut aloittavia innovatiivisia yrittäjiä käynnistymisvaiheessa ja toimivuuden
varmistamisessa. Hautomon palveluja on tarjottu lisäksi myös toimiville, kasvua hakeville yrityksille niiden
kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi. Räätälöity hautomo-ohjelma on sisältänyt mm. neuvontaa, koulutusta,
verkostokontakteja, räätälöityjä rahoitusratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Hautomo- ja kasvuyrityspalvelusta on
vastannut NIHAK:in yrityspalvelupäällikkö Ossi Turunen.
Yhteisvientisihteeri on mm. pitänyt yhteyksiä vientiyritysten asiakkaisiin, järjestänyt asiakastapaamisia, laatinut
vientiasiakirjoja, antanut tulkkaus- ja muuta käytännön apua vientiä käynnistettäessä ja kehitettäessä sekä
organisoinut yritysryhmäkohtaisia klinikkatapahtumia. Lisäksi yhteistyöyrityksille on hankittu hankerahoituksella
asiantuntijapalveluna tarpeen mukaan mm. kansainvälistymisstrategioiden laadintaa, messuapua ja -palveluja,
tulkkauspalveluja, vierailupalveluja sekä lakiasiainpalveluja. Vientisihteeritoiminnan vakiinnuttua hankkeessa on tehty
onnistuneita fact finding - ja messumatkoja kohdeyritysten kanssa ja näin ensimmäiset kansainvälistymisstrategiat
ovat hyvällä alulla ja muodostumassa. Vientisihteeripalvelusta on vastannut huhtikuusta 2011 alkaen vientiasiantuntija
Ari Alakangas.
Kansanväliset teknologiapalvelut ovat koostuneet erityisesti metalli- ja elektroniikkateollisuuden tarvitsemista T&Kpalveluista. Asiantuntijoita on ollut käytössä sekä mekaniikan ja tuotannon että energiatekniikan osaamisalueilla.
Lisäksi yrityksille on laadittu mm. teknisiä selvityksiä ja muita kansainvälisen kilpailukyvyn turvaavia toimenpiteitä. On
selvitetty esim. standardeihin pohjautuvia teknologisia ratkaisuja ja vaatimuksia testauspaikoista mm. eräiden
tuotteiden CE- ja TUV hyväksyntää varten ja siten vahvistettu ko. tuotteiden kansainvälistä kilpailukykyä ja
mahdollisuuksia kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Teknologiapalvelujen yhteyshenkilönä on toiminut Nivalan
Teollisuuskylä Oy:n kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen.
ELME Center International Services (ECIS) -hanke on kahden kehittämisorganisaation, Nivala-Haapajärven seutu
NIHAK ry:n ja Nivalan Teollisuuskylä Oy:n, yhteishanke, jonka toimenpiteissä ja palveluissa peruslähtökohtana on
ollut alueellisten tarpeiden tunnistaminen ja niihin yrittäjyyttä tukeva vastaaminen. Hankkeen tavoitteena on ollut
etenkin aloittavien yritysten, mikro-/ ja pk-yritysten sekä vientimarkkinoille suuntautuvien yritysten toiminnan
kehittäminen. Hankkeen keskeisin teema on ollut hautomo-/ kasvuyritystoiminnan, vientitoiminnan ja kansainvälisen
teknologian vaatimien palvelujen tarjoaminen yrityksille. Vuonna 2009 asetettuna tavoitteena oli 25 yrityksen
mukanaolo, 20 uutta työpaikkaa ja 3 uutta yritystä, joten ECIS-hanke on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa
erinomaisesti ottaen huomioon, että se käynnistyi alkavan taantuman kynnyksellä, jolloin mm. Nivala-Haapajärven
seutu oli rakennemuutosaluetta. Tavoitteiden täyttymistä on edesauttanut voimakkaasti hautomo- ja
kasvuyritystoiminnan mukanaolo yrityshankkeiden synnyttämisessä sekä hankkeen tarjoamien palvelujen,
yritysklinikoiden, vientisihteeritoiminnan ja teknologiapalvelujen onnistunut yhteensovittaminen. Hanke toteutettiin
ajalla 1.9.2009 - 31.10.2013 ja sen kokonaisbudjetti oli 1 020 897 euroa, mistä Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
kanavoidun Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuus oli 70 %. NIHAK ja Nivalan Teollisuuskylä Oy palvelevat pkyrityksiä kv-asioissa myös EU:n tulevalla ohjelmakaudella vuosina 2014 - 2020. Lisätietoja antavat:


kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, p. 0400 392 463, sp. jari.tirkkonen@nivala.fi



yrityspalvelupäällikkö Ossi Turunen, p.044 4457 646, sp. ossi.turunen@nihak.fi



vientiasiantuntija Ari Alakangas, p.040 6846 400, sp. ari.alakangas@nihak.fi

