hyvät uutiset
Turha koittaa, Suomi voittaa. Vedetäänpä nyt oikein keuh-

kot täyteen tätä maailman parasta elämänlaatua. Reader’s
Digest käytti YK:n Inhimillisen kehityksen indeksin muuttujia
tutkimuksensa pohjana ja sai Suomesta maailman parhaan elämänlaadun maan. Kakkosena Islanti, sitten Norja ja Ruotsi.
Ja kovaa menee muutenkin. Varsinkin suomalaisilla laajakaistoilla, jotka ovat – vaatimattomasti – Euroopan nopeimmat
(keskimäärin 21.7 mbps) ja vieläpä puolet halvempia kuin esimerkiksi Iso-Britanniassa.
Eikä siinä vielä kaikki. Maailmanvalloitus etenee, sillä nyt

meitä on vielä enemmän. Tilastokeskuksen ennakkotietojen
mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 294 384 ja
kasvoi tammi–syyskuussa 17 450 henkilöllä.
Kohta meillä on innovaatiostrategia! Sen valmistelu
käynnistyi kauppa- ja teollisuusministeriössä tänä syksynä.
Strategian tehtävänä on luoda edellytyksiä laaja-alaiselle innovaatiopolitiikalle, varmistaa Suomen innovaatioympäristön
kansainvälinen kilpailukyky, edistää innovaatioiden syntyä ja
käyttöönottoa ja tehdä Suomesta maailman huippuinnovaattori viimeistään vuonna 2015.

Venäjä-buumi
kasvattaa kirjakauppaa
Kirjakauppa Ruslania Books Oy on toiminut Helsingissä jo 20 vuotta.
Venäjän kaupan kasvaessa myös Venäjä-tietouden kysyntä on kasvanut.
Ruslanian liikeideana on toimia suomalaisia Venäjän kaupan yrityksiä
ja muita yhteisöjä kokonaisvaltaisesti palvelevana tietotoimittajana.
– Eniten kysytään kirjoja, joissa kuvataan liike-elämän tapakulttuuriin liittyviä tilanteita ja valmennetaan ymmärtämään venäläisiä ja toimimaan oikein kanssakäymisessä heidän kanssaan. Tällaiselle tapakulttuuritietoudelle on nyky-Suomessa valtava tarve, kertoo toimitusjohtaja
Andreas Agopov.
Yrityksen kuudella kielellä toimivalla verkkokaupalla on asiakkaita kaikilla mantereilla. Asiakaskuntaan kuuluu yritysten lisäksi mm.
opettajia, tutkijoita, kääntäjiä ja musiikista kiinnostuneita. Ruslania tuo
Suomeen venäläistä kirjallisuutta, musiikkia, hyötyohjelmia, elokuvia,
nuotteja ja sanoma- sekä aikakauslehtiä ja lähettää niitä joka puolelle
maailmaa, myös takaisin Venäjälle.
Agopovin mukaan ulkomaiset asiakkaat ovat lähinnä Venäjältä muuttaneita tai venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneita.
www.ruslania.com

Tekesiltä uusi
avustus pk-yrityksille
Tekes on tarjonnut syyskuun alusta lähtien pienille ja

keskisuurille yrityksille mahdollisuutta 50 prosentin tuotekehitysavukseen, jota voidaan käyttää myös kansainvälistymiseen
liittyviin selvityksiin. Tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä innovaatiotoimintaan.
Uudentyyppistä avustusta voi saada paitsi tuotteiden ja
palveluiden kehittämiseen, myös tuotteistukseen ja pilotointiin. Avustuksella voi tehdä myös esiselvityksiä, jotka liittyvät
liiketoiminnan käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen sekä asiakastarpeiden kartoitukseen. Aiemmin
vastaaviin markkinaläheisiin tuotekehitysprojekteihin on tyypillisesti myönnetty lainaa tai lainan ja avustuksen yhdistelmää.
Avustus on tarkoitettu hyvässä taloudellisessa kunnossa
oleville pk-yrityksille. Avustusta myönnetään 50 prosenttia
projektin kustannuksista, jotka voivat olla enintään 100 000
euroa. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti projekteihin, joissa
tehdään paljon yhteistyötä ja verkotutaan.
Uutta avustusta saavan yrityksen täytyy täyttää pk-yrityksen määritelmä, olla verovelaton ja niin luottokelpoinen, että
yritykseen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Projektin
tulee olla riittävästi resurssoitu ja hyvin verkottunut. Avustusta
ei voi saada peräkkäisiin projekteihin, sillä tarkoitus on kannustaa yritystä entistä haasteellisimpaan kehittämistyöhön. Tekes
maksaa avustuksen yritykselle jälkikäteen vaiheittain toteutuneiden kustannusten perusteella.
Lisätietoja: www. tekes.fi

Ruslania-kirjakaupan
Andreas Agopovilla on
syytä hymyyn.
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