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Erasmus nuorille yrittäjille
Yrittäjyyden tukeminen 

Erasmus nuorille yrittäjille on rajojen yli toimiva vaihto-ohjelma, jolla autetaan uusia yrittäjiä ja 
yrittäjiksi aikovia hankkimaan pienen yrityksen pyörittämisessä ja kasvattamisessa tarvittavia 
valmiuksia. Työskentelemällä kokeneen yrittäjän kanssa toisessa maassa 1–6 kuukauden ajan 
tuoreet yrittäjät voivat kerryttää tietotaitoaan. Samalla lisätään tietojen ja kokemusten siirty-
mistä yrittäjien välillä rajojen yli.

Ohjelmalla on ollut myönteinen vaikutus innovatiivisten toimintatapojen edistämiseen, uusien 
tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja uusille kansallisille markkinoille laajentumiseen.

Euroopan komissio käynnisti Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelman vuonna 2009 Euroopan 
parlamentin aloitteesta.

Erasmus nuorille yrittäjille on yksi keskeisistä toimista Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitel-
massa,  jonka tavoitteena on kannustaa yrittäjähenkeä Euroopassa, tukea uusia yrityksiä 
niiden elinkaaren kriittisissä vaiheissa ja auttaa niitä kasvamaan.



Erasmus nuorille
yrittäjille
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Elżbieta Bieńkowskan esipuhe

Pienet ja keskisuuret yritykset muodostavat 99,8 prosenttia Eu-
roopan yrityksistä ja vastaavat 60 prosentista yksityisen sektorin 
työpaikoista. Ne ansaitsevat kaiken tuen, jonka voimme niille an-
taa. Siksi voin ilomielin suositella Euroopan unionin rahoittamaa 
ohjelmaa, jota myös yrittäjät itse arvostavat suuresti.

Nyt kun vuonna 2009 aloitettu Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma 
juhlii viisivuotista taivaltaan, voimme olla ylpeitä siitä, kuinka se on 
edistänyt yritysten kasvua konkreettisella tavalla. Konsepti on yk-
sinkertainen mutta tehokas: aloittelevat yrittäjät saavat käytännön 
kokemusta tutustuessaan toisen EU-maan liiketoimintaympäristöön.

Vaihtoon osallistuneet yrittäjät raportoivat yrityksiensä olevan 
elinvoimaisempia, kasvavan nopeammin ja luovan enemmän 
työpaikkoja. Kuten esitteestä käy ilmi, Erasmus nuorille yrittäjille 
-ohjelmaan osallistuneiden perustamista yrityksistä noin 87 pro-
senttia on yhä toiminnassa, kun eurooppalaisista uusista yrityk-
sistä keskimäärin enää 57 prosenttia on pystyssä kolmen vuoden 
kuluttua perustamisesta. Lisäksi toisesta EU-maasta tulevan yrit-
täjän kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta yritykset ovat aktiivi-
sempia ulkomaisilla markkinoilla. Ohjelmaan osallistuneista ko-
keneista yrittäjistä 65 prosenttia on laajentanut liiketoimintaansa 
EU:n sisällä tai sen ulkopuolelle, ja 53 prosenttia on toteuttanut 
käytännössä uusia ideoita ja kehittänyt uusia tuotteita tai palvelu-
ja vaihto-ohjelman jälkeen.

Tähän mennessä vaihtoja on toteutettu jo 3 000, ja uuden COSME-
ohjelman avulla pystytään tukemaan ainakin 10 000:ta uutta 
vaihtoa vuoteen 2020 mennessä.

Suosittelen vaihto-ohjelmaa kaikille uusille yrittäjille tai yrittäjäksi 
haluaville sekä yrityksen perustajille tai ostajille, koska se tarjoaa 
yksilöllistä tukea ja neuvoja yritystoiminnan harjoittamiseen ja ke-
hittämiseen.

Suosittelen ohjelmaa myös kaikille kokeneille yrittäjille, joille se 
tarjoaa erinomaisen tilaisuuden kehittää ja laajentaa liiketoimin-
taansa ja hyödyntää potentiaaliaan täysimääräisesti.

Elżbieta Bieńkowska, 
Sisämarkkinoista, teollisuudesta, 
yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava 
Euroopan komission jäsen
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Alkusanat, Richard Weber 

Erasmus nuorille yrittäjille käynnistettiin maailmanlaajuisen fi-
nanssi- ja talouskriisin jälkimainingeissa. Se on konkreettinen 
toimi, jonka taustalla oli Eurooppaa vaivannut yrittäjyyden puute 
sekä tarve edistää rajatylittävää kauppaa ja yhteistyötä EU:n si-
sällä. Nyt viisi vuotta myöhemmin arvioinnin tulos on myönteinen. 
Sekä ohjelman mittakaava että maine ovat kasvussa: vuosittain 
järjestetään jo 1 000 vaihtoa, osallistuvien maiden joukko kasvaa, 
ja osallistujat ovat erittäin tyytyväisiä.

Tässä julkaisussa esitellyt tutkimustulokset osoittavat, että Eras-
mus nuorille yrittäjille piristää suoraan Euroopan taloutta edistä-
mällä yrittäjähenkeä ja avaamalla uusien ja nykyisten yrittäjien 
silmät sisämarkkinoiden tarjoamille mahdollisuuksille. Luvut ovat 
rohkaisevia, sillä yli kolmannes ohjelmaan osallistuneista yrittäjäksi 
aikovista on vaihdon jälkeen perustanut oman yrityksen ja suurin 
osa yrittäjistä on löytänyt itselleen liikekumppanin.

Erasmus nuorille yrittäjille tuottaa tuloksia ja auttaa synnyttämään 
lisää ja parempia yrittäjiä. Näin voidaan vähentää työttömyyttä eten-
kin Euroopan nuorten keskuudessa. Yrittäjyys on olennainen mutta 
usein huomiotta jäävä tekijä työpaikkojen ja kasvun luomisessa.

Puhuttuaan EU:n päättäjille tällaisen ohjelman puolesta Eurocham-
bres iloitsi, kun Erasmus nuorille yrittäjille vuonna 2009 perustet-
tiin. Osoitamme sitoutumisemme ohjelmaan toimimalla ohjelman 
tukitoimistona ja olemme vakuuttuneita siitä, että Erasmus nuoril-
le yrittäjille on tehokas tapa käynnistää lupaavia uusia yrityksiä ja 
tukea nopeasti kasvavia yrityksiä Euroopassa vielä monen vuoden 
ajan.

Richard Weber 
Eurochambresin puheenjohtaja 
Euroopan kauppa- ja teollisuuskamarien liitto
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YLEISKATSAUS
Sen jälkeen, kun Erasmus nuorille yrittäjille perustettiin vuonna 2009, ohjelma on tarjonnut yli 
4 000 yrittäjälle mahdollisuuden tavata muista maista tulevia yrittäjiä ja kehittää liiketoimintaansa.

Ohjelma pähkinänkuoressa: 

• Vaihtoja on järjestetty 2 500, ja niihin on osallistunut 
5 000 uutta tai kokenutta yrittäjää.

• Italia ja Espanja ovat rekisteröineet eniten uusia 
yrittäjiä, seuraavina Romania, Kreikka ja Puola.

• Suosituimmat kohdemaat ovat Espanja, Italia, 
Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Belgia. 

• Ulkomailla oleskelun keskimääräinen kesto on 
3,5 kuukautta.

• Suurin osa uusista yrittäjistä on alle 40-vuotiaita 
(89 %), ja kokeneet yrittäjät ovat useimmiten alle 
50-vuotiaita (74 %).

• Naisia on kolmasosa osallistujista.

• Ohjelma on avoin kaikille yrittäjiksi aikoville: 
työttömille, työssä käyville, opiskelijoille ja vastikään 
yrityksen perustaneille yrittäjille.

• Lähes neljäsosalla uusista yrittäjistä on ohjelmaan 
osallistuessaan jo ollut oma yritys (1–3 vuotta).

• Vaikka yhteistyötä tehdään kaikilla aloilla, 
kolme suosituinta ovat koulutus, mainonta 
ja myynninedistäminen sekä arkkitehtuuri ja 
rakennusalan palvelut.

Lähde: Tämän esitteen tiedot ovat peräisin ohjelman tietokannasta ja osallistujien keskuudessa vuonna 2013 tehdystä 
kyselytutkimuksesta. Lisätietoja (EN):
http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/support/erasmus-young-entrepreneurs/index_en.htm
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Sébastien Aubertin ura alkoi vuonna 2008, kun hän perusti Cannesiin elokuvien 
tuotanto- ja jakeluyrityksen Ad Astra Films. Hänen ensimmäinen tuotantonsa, 
Marokon autiomaassa kuvattu ”The Danaides’ Barrel” esitettiin yli 50 kansainvälisellä 
elokuvafestivaalilla.

Sébastien on oppinut paljon omin voimin, mutta ilman alan kokemusta tai työhar-
joittelua hän on tehnyt virheitä, jotka olisi voitu välttää menestyneeltä tuottajalta 
saadun opastuksen ja tuen turvin. Sébastien muistaa myös, miten vaikeaa oli solmia 
yhteyksiä alan keskeisiin toimijoihin.

”Rakensin hitaasti oman verkostoni, mutta en ollut vielä saanut jalansijaa elo-
kuvapiireissä. Työskentely menestyneen tuottajan kanssa avasi minulle ovia 
ja loi yhteyksiä, joiden aikaansaamiseen minulta olisi mennyt vuosia”, sanoo 
Sébastien.

Ohjelmavaihdossa Berliinissä Sébastienin ymmärrys rahoitusmekanismeista li-
sääntyi, hän tapasi elokuva-alan keskeisiä toimijoita ja paransi viestintätaitojaan, 
joiden turvin hän pystyy huomattavasti paremmin markkinoimaan omaa yritystään.

Ohjelmaan osallistumisensa jälkeen Sébastien on kehittänyt useita kokoillan eloku-
via, mm. dokumentin Versailles’n musiikkipiireistä ”Lost in Versailles”, kasvattanut 
yrityksensä vuotuista liikevaihtoa 20 prosentilla ja palkannut uusia työntekijöitä. Mikä 
tärkeintä, hän on solminut vahvan kumppanuuden isäntänään toimineen yrittäjän 
kanssa, joka on laajentamassa liiketoimintaansa Cannesiin.

”Elokuvanteko on erittäin kilpailtu liiketoiminnan ala. Ilman ohjelmaan osallistu-
mista ja isäntäyrittäjäni tukea minulla ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta ta-
vata elokuvateollisuuden keskeisiä vaikuttajia, jotka auttoivat minua saamaan 
yritykseni nousuun.”

Uusi yrittäjä:

Sébastien Aubert
Yrityksen nimi: Ad Astra Films
Tuotteet/Palvelut: Elokuvien tuotanto
Perustamisvuosi: 2008
Työntekijöiden lukumäärä: 2
Keskeiset markkinat: Kansainvälinen 
ulottuvuus
 
s.aubert@adastra-films.com
www.adastra-films.com

Cannes, Ranska

VAIKEUKSIEN 
  KAUTTA TÄHTIIN
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Erasmus nuorille yrittäjille vahvistaa 
yrittäjähenkeä
Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma edistää yrittäjähenkeä tukemalla 
oman yrityksen perustamisesta haaveilevia ja auttamalla jo toimivia yrit-
täjiä hyödyntämään kaikkia kykyjään nykypäivän globaalissa taloudessa.

Lähes puolet (44 %) ohjelmaan osallistuneista uusista yrittäjistä on ”aina 
unelmoinut yrittäjäksi ryhtymisestä”, ja 96 prosenttia on sitä mieltä, että 
ohjelma on lisännyt heidän intoaan ryhtyä yrittäjäksi.

Aloittelevien yrittäjien into ryhtyä yrittäjäksi 
lisääntyi ohjelmaan osallistumisen myötä

Pitkän aikavälin tulokset osoittavat, että vaihto on 
aloitteleville yrittäjille todellinen käännekohta. Vaih-
don jälkeen yrityksen perustaneista uusista yrittäjistä 
78 prosenttia katsoo, että ohjelma vahvisti merkittä-
västi heidän aikeitaan perustaa yritys.

Emäntä- ja isäntäyrittäjät vahvistavat, että ohjelma 
voimistaa yrittäjähenkeä auttamalla heitä kehit-
tämään uusia ideoita ja laajentamaan liiketoimin-
taansa (64 %). Useimpia motivoi myös tiedon ja 
kokemusten jakaminen uusien yrittäjien kanssa ja 
näiden mentorointi (62 %).



Stefan oli aina unelmoinut yrittäjäksi ryhtymisestä. Kun työ Itävallassa ei antanut 
enää riittävästi haastetta, Stefan päätti muuttaa elämänsä suunnan omien kiinnos-
tuksenkohteidensa mukaan.

Stefanin alkuperäisenä liikeideana oli yritys, joka olisi tarjonnut konsultointipalveluja 
verkossa uusille yrittäjille Portugalissa ja Itävallassa.

Lissabonissa viettämänsä vaihdon aikana Stefan tajusi kuitenkin pian, että Por-
tugalissa on upeita matkailukohteita, joihin matkailijoiden on usein mahdotonta 
päästä. Yhtäkkiä hänen päähänsä pälkähti ajatus asuntoautovuokraamosta, jotta 
näitä alueita pääsisi tutkimaan.

Hän päätti jäädä Portugaliin, kehitti yhdessä isäntäyrittäjänsä kanssa liiketoiminta-
mallin ja perusti yrityksen Indiecampers, johon myös yksi ystävä tuli mukaan.

Ohjelma lisäsi merkittävästi Stefanin intoa perustaa oma yritys. Se tarjosi hänelle 
runsaasti mahdollisuuksia ja, mikä tärkeintä, auttoi häntä sijoittautumaan oikealle 
markkinasektorille.

”Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma muutti elämäni! Liikeideani muuttui täysin, 
ja kun tilaisuus ilmaantui, tartuin siihen”, kertoo Stefan.

Uusi yrittäjä:

Stefan Köppl
Yrityksen nimi: Indiecampers
Tuotteet/Palvelut: Matkailupalvelut
Perustamisvuosi: 2012
Työntekijöiden lukumäärä: 2
Keskeiset markkinat: Portugali 
ja Espanja

stefan@indiecampers.com
www.indiecampers.com

Lissabon ja Porto (Portugali)

TARTU TILAISUUTEEN! 
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Erasmus nuorille yrittäjille antaa 
liiketoimintataitoja uusille yrittäjille
Yrittäjyyden kannustamiseksi pienyritysten johtajilla on oltava tarvittavat tai-
dot ja valmiudet hoitaa ja kehittää yritystään ympäröivässä monimutkaisessa 
maailmassa.

Erasmus nuorille yrittäjille tukee monenlaisten, sekä pehmeiden että kovien, yrit-
täjävalmiuksien ja -asenteiden hankkimista ja vahvistamista. Se auttaa lisäämään 
itseluottamusta, hallinnollisia ja johtamistaitoja sekä teknisempääkin osaamista.

Ohjelman uusista yrittäjistä 60 prosenttia hioi johtamistaitojaan ja lähes puolet 
(46 %) hankki uutta markkinointiosaamista.

Uusien yrittäjien hankkimat taidot
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Uusi yrittäjä:

Rimvydas Butkus
Yrityksen nimi: Veloblic
Tuotteet/Palvelut: Kuljetus ja logistiikka
Perustamisvuosi: 2006
Työntekijöiden lukumäärä: 9
Keskeiset markkinat: Liettua

info@veloblic.lt
www.veloblic.lt

Klaipėda, Liettua

Rimvydas on yksi omistajista Veloblic-nimisessä yrityksessä, joka tarjoaa pyörälä-
hettipalveluja Klaipėdan kaupungissa Liettuassa.

Kun Rimvydas oivalsi silloisen liiketoimintansa olevan liian kausiluonteista, hän sai 
päähänsä monipuolistaa sitä. Hän päätti mennä mukaan pyörälähettibisnekseen ja 
matkusti Itävaltaan testaamaan uutta liikeideaansa ja hankkimaan uusia taitoja 
rahoituksessa, markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa.

Ohjelman ansiosta Rimvydas mukautti liiketoimintasuunnitelmansa uusiin kohde-
markkinoihinsa.

Paremman hinnoittelutietämyksen, taloushallinnon uusien toimintatapojen ja 
palvelujen jakelustrategioihin keskittymisen ansiosta Veloblicin tulot kasvoivat 
10 prosenttia ja se palkkasi kaksi uutta pyörälähettiä/työntekijää. Veloblic on ai-
noa tällaista palvelua Klaipėdassa tarjoava yritys.

”Menestykseni avain oli se, että ajattelin globaalisti ja toimin paikallisesti, 
ryhdyin yritykseen tarmokkaasti ja käytin hyväkseni Itävallassa hankkimaa-
ni kokemusta. Sain siellä hyödyllistä tietotaitoa ja osaamista tämäntyyppisen 
liiketoiminnan pyörittämiseksi. Lisäksi opin enemmän Länsi-Euroopan pyöräily-
kulttuurista”, toteaa Rimvydas. 

TULOT KASVOIVAT 
  OHJELMAN ANSIOSTA

mailto:info@veloblic.lt
www.veloblic.lt
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Erasmus nuorille yrittäjille edistää 
uusien yritysten ja työpaikkojen 
syntymistä
Kolmannes ohjelmaan osallistuneista yrittäjäksi aikovista (36,5 %) on 
perustanut oman yrityksen, ja yli puolet uusista yrittäjistä (58,3 %) 
katsoo, että vaihto-ohjelma vaikutti huomattavan myönteisesti yri-
tyksen perustamiseen. Tämä on myönteinen ja rohkaiseva tulos, kun 
otetaan huomioon, että uusien yritysten perustaminen väheni Euroo-
passa 5 prosentilla vuosina 2009–2011.

Vaikutus yritysten perustamiseen ja kehittämiseen

Ohjelmaan osallistuneiden yrittäjien liiketoiminnan 
kasvu on ollut talouskriisin aikana suurempaa kuin 
Euroopan mikro- ja pienyrityksillä keskimäärin. Ky-
selytutkimukseen osallistuneista uusista yrittäjistä 
61 prosenttia ja emäntä- ja isäntäyrittäjistä 54 pro-
senttia kasvatti liikevaihtoaan osallistuttuaan ohjel-
maan.  Uusista yrittäjistä 30 prosenttia ja emäntä- ja 
isäntäyrittäjistä 56 prosenttia palkkasi uutta henki-
löstöä vaihdon jälkeen.

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaan osallistuneiden 
aloittelevien yrittäjien perustamat yritykset pysyvät 
toiminnassa huomattavasti pidempään kuin euroop-
palaiset pk-yritykset keskimäärin. Ohjelmavaihdon 
jälkeen uusien yrittäjien yrityksistä 87 prosenttia on 
edelleen toiminnassa, kun Euroopassa yrityksistä on 
hengissä kolmen vuoden päästä perustamisesta keski-
määrin 57 prosenttia.



Työsopimuksen päättyminen oli Dimitralle oikea hetki perustaa oma yritys. Psyko-
logiataustansa myötä hän halusi alkaa tarjota terapiapalveluja työttömille.

Kolmen kuukauden vaihto tuotantoyrityksessä Nikosiassa Kyproksella avasi Di-
mitralle uusia näköaloja. Hän hankki osaamista tapahtumien järjestämisessä ja 
videoiden teossa, kehitti taitojaan uusissa tekniikoissa ja rakensi itselleen amma-
tillisten suhteiden verkoston.

”Kreikan markkinat ovat yrittäjän kannalta hyvin rajalliset maan taloudellisen 
tilanteen takia. Tämän kokemuksen myötä havaitsin, että ulkomailla odottavat 
suuret markkinat, jotka voin saavuttaa uusia tekniikoita hyödyntämällä.”

Palattuaan Kreikkaan täynnä itseluottamusta ja innovatiivisia liikeideoita Dimitra 
perusti PSY-CHE-nimisen yrityksen vuonna 2013. Yritys tarjoaa virtuaalisia psykolo-
gin palveluja verkkolehtien, online-seminaarien ja Dimitran Ateenassa järjestämien 
tapahtumien välityksellä. Hän on palkannut yhden työntekijän, ja tarkoituksena on 
laajentaa palvelujen tarjoaminen Kyprokselle.

Kehittämällä hyvästä ideasta konkreettisen bisneksen Dimitra onnistui panemaan 
suunnitelmansa täytäntöön. Dimitran liiketoiminta etenee hyvin: valmisteilla on usei-
ta hankkeita oman alueen tapahtumien järjestämisestä videoiden toteuttamiseen ja 
kirjan julkaisemiseen.

Uusi yrittäjä:

Dimitra Didangelou
Yrityksen nimi: PSY-CHE
Tuotteet/Palvelut: Psykologia
Perustamisvuosi: 2013
Työntekijöiden lukumäärä: 1
Keskeiset markkinat: Kreikka ja Kypros

didaggelou@yahoo.gr
www.psy-che.gr

Pelion, Kreikka

ÄLÄ KOSKAAN LUOVU UNELMISTASI 
     JA KATSO AINA ETEENPÄIN
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Erasmus nuorille yrittäjille vahvistaa 
jo toimivia yrityksiä uusin ideoin
Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät uusia tuotteita ja palveluja suhteessa aktiivi-
semmin kuin EU:n yritykset keskimäärin. Emäntä/isäntäyrittäjistä 53 prosenttia ja uusista 
yrittäjistä 73 prosenttia on kehittänyt uusia tuotteita tai palveluja, kun EU:n pk-yrityksistä 
sitä teki vain 35 prosenttia vuosina 2007–2010.

Suurin osa uusista yrittäjistä (81 %) keksi potentiaalisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, 
ja puolet heistä löysi vaihdon aikana liikekumppanin, jolle myydä tuotteitaan tai palveluitaan 
tai jolta tehdä ostoja.

Uusien yrittäjien hankkimat taidot Emäntä- ja isäntäyrittäjät käyttävät ohjelmaa 
foorumina, jolla liiketoiminnan laajentamis-
mahdollisuuksia voi kokeilla melko riskittömästi. 
Heistä 60 prosenttia on saanut uusia ideoita ja 
tekniikoita, joista osasta on kuoriutunut uusia 
tuotteita tai palveluja. Yksi välittömistä myöntei-
sistä vaikutuksista on se, että yli puolet näistä 
yrittäjistä kasvatti liikevaihtoaan.



Tim Lagerpuschin mielestä on erittäin tärkeää jakaa yrittäjyyttä koskevaa tietämystä 
tosielämän kokemusten kautta. Timillä on ollut oma yritys vuodesta 2006, ja vuonna 
2012 hän oli mukana perustamassa verkossa toimivaa markkinapaikkaa SugarTrends, 
joka tarjoaa eri puolilla maailmaa sijaitsevien paikalliskauppojen tuotteita.

Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmavaihdon myötä SugarTrendsin liiketoimintasuun-
nitelma uudistettiin ja sille laadittiin uusi verkkomarkkinointistrategia. Tämä lisäsi 
huomattavasti yrityksen näkyvyyttä, toi markkinapaikkaan noin 35 uutta paikallista 
kauppaa ja lisäsi myyntiä alkuvaiheessa 300 prosenttia.

“Diogo Cruzilla, tuoreella portugalilaisyrittäjällä Lissabonista, oli juuri niitä 
yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja osaamista, joita tarvitsimme liiketoimintam-
me kehittämiseksi edelleen. Lisäksi hänellä oli sekä kaupallisen että teknisen 
alan tutkinto, joten hän oli paras ehdokas tähän haasteeseen”, toteaa Tim.

Uuden kumppanin tuoreet ajatukset edistivät merkittävästi Timin liiketoimintaa: 
niiden myötä luotiin vakaat liiketoimintaprosessit ja kehitettiin uudet tietojärjes-
telmät päivittäisen toiminnan tueksi. Hedelmällinen yhteistyö ei päättynyt vaihdon 
loputtua, vaan nämä kaksi yrittäjää jatkavat SugarTrendsin kehittämistä globaaliksi 
yritykseksi.

Isäntäyrittäjä:

Tim Lagerpusch
Yrityksen nimi: SugarTrends
Tuotteet/Palvelut: Verkkomarkkinat
Perustamisvuosi: 2012
Työntekijöiden lukumäärä: 9
Keskeiset markkinat: Kansainvälinen 
vähittäiskauppa

tim.lagerpusch@sugartrends.com
www.sugartrends.com

Köln, Saksa

AJATTELE PAIKALLISESTI, 
   TOIMI GLOBAALISTI!
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Emäntä/isäntäyrittäjät – toimintaa laajennettu 
ulkomaisille markkinoille vaihdon myötä

Erasmus nuorille yrittäjille avaa uusia 
markkinoita
Ohjelmaan osallistuneista uusista yrittäjistä 90 prosenttia sai vaihdon aikana 
tietoa uusista markkinoista. Lisäksi 80 prosenttia heistä solmi laajoja kansain-
välisiä yhteyksiä ja kasvatti liiketoimintaverkostojaan. Jotkut myös laajensivat 
liiketoimintaansa muihin maihin.

Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) emäntä- ja isäntäyrittäjistä (selvästi yli EU:n 
keskiarvon) laajensi toimintaansa muiden maiden markkinoille yhteistyössä 
ulkomaisten kumppanien kanssa, ja neljännes heistä aloitti toiminnan nimen-
omaan vierailevan yrittäjän kotimaassa.



Vuonna 1992 perustettu Elettrofaenza (Italia) tarjosi alun perin operationaalisia 
ja teknisiä palveluja rakennusalalla. Vuosien saatossa liiketoiminta on kasvanut, ja 
vuodesta 2010 alkaen yritys on erikoistunut uusiutuvaan energiaan. 

Vuonna 2011 Italian talouden hidastuminen heikensi kotimaan liiketoimintamahdolli-
suuksia, joten yrityksen omistaja Pier Giorgio Fontana päätti etsiä uusia kansainvälisiä 
markkinoita. 

Tietäen, että Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelma tarjoaa puitteet tutustua kansain-
välisiin liiketoimintamahdollisuuksiin, Pier Giorgio haki mukaan ohjelmaan ja löysi 
Alina Daniela Popin, 30-vuotiaan romanialaisen yrittäjän. 

Liikekumppanuus Alinan kanssa osoittautui loistavaksi tilaisuudeksi päästä Roma-
nian kasvaville uusiutuvan energian markkinoille. Yrittäjät, joilla oli paljon yhteistä, 
päättivät tehdä yhteistyötä kehittäen yrityksiensä toimintoja Romaniassa.
 
”Meidän kaltaistemme pienten yritysten on erittäin vaikea päästä uusille ul-
komaisille markkinoille varsinkin, kun emme osaa paikallista kieltä, aiemmat 
yhteistyöverkostot puuttuvat emmekä pysty investoimaan rajallisten taloudel-
listen resurssien vuoksi. Tässä tapauksessa avunsaanti uudelta yrittäjältä oli 
ratkaisevassa asemassa”, sanoo Pier Giorgio.

Vaihto-ohjelman jälkeen Pier Giorgio ja Alina perustivat aurinkosähköalan yhteis- 
yrityksen. Elettrofaenza vie materiaaleja ja teknologista osaamista Romaniaan, ja 
Alinan uusi yritys tarjoaa energiatehokkuuteen liittyviä teknisiä konsulttipalvelui-
ta sekä ammattitaitoista henkilökuntaa asennustöihin tarvittaessa. Näin yritykset 
pystyvät tarjoamaan asiakkailleen täyden palvelun.

Vaihto-ohjelman avulla Pier Giorgio pystyi laajentamaan toisen EU-maan markki-
noille ja samalla tukemaan uuden yrityksen perustamista ja uusien työpaikkojen 
syntymistä Romaniassa.

Isäntäyrittäjä:

Pier Giorgio Fontana
Yrityksen nimi: Elettrofaenza 
Tuotteet/Palvelut: Energia
Perustamisvuosi: 1992
Työntekijöiden lukumäärä: 4
Keskeiset markkinat: Italia, Romania

elettrofaenza@elettrofaenza.it 
www.elettrofaenza.it 

Faenza (RA), Italia

UUDET VAHVAT YRITYSKUMPPANUUDET     
  AVAAVAT OVIA ENERGIAMARKKINOILLE
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Erasmus nuorille yrittäjille 
Yhteyspisteiden verkosto yritysten tukena
Erasmus nuorille yrittäjille -ohjelmaa pyörittävät paikalliset tukiorganisaatiot (kauppa- ja teollisuuskamarit, uus- 
yrityskeskukset, yrityshautomot jne.). Nämä paikalliset yhteyspisteet ovat Euroopan komission valitsemia, ja ne 
ohjaavat yrittäjää koko vaihdon ajan. 

Lisätietoja ohjelmasta ja paikallisten yhteyspisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Ohjelman tukitoimisto koordinoi paikallisten yhteyspisteiden toimintaa Euroopan tasolla.

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu


Tämän asiakirjan on laatinut Euroopan komissio. Se kuvastaa kuitenkin 
vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa asiakirjan si-
sältämien tietojen käytöstä.

ISBN 978-92-79-44453-1
doi:10.2769/390627

© Euroopan unioni, 2015
Ellei toisin ilmoiteta, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde 
mainitaan.
Kolmannen osapuolen tekijänoikeudella nimenomaisesti suojatun ai-
neiston käyttöä ja jäljentämistä varten on saatava lupa tekijänoikeuden 
haltijoilta.

Tätä julkaisua on rahoitettu EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteoh-
jelmasta (CIP), jonka tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten 
kilpailukykyä.

Esite on laadittu yhteistyössä Euroopan kauppa- ja teollisuuskama-
rien liiton (Eurochambres) kanssa.

www.eurochambres.eu

Painettu Belgiassa
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