Yrityspalvelukeskus
Etelä-Pohjanmaa

Yrityspalvelukeskus
• Kokoaa yhteen Työ- ja elinkeinohallinnon yrityspalvelut
• Tavoitteena
➢Helpottaa yritystä löytämään ja käyttämään monipuolisia yrityspalveluita
➢Yhä useampi yritys kehittää toimintaansa kasvun mahdollistamiseksi
aktivointitoimien avulla
➢Yritysrahoitusta saavat pk-yritykset kasvavat uudistamalla liiketoimintaansa ja
kansainvälistymällä

• Tulossa
• Laskeutumissivusto chatbotteineen

Yrityspalvelukeskuksen palvelut
yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin
➢ Starttaavat yritykset
• TE-palvelut alkavalle yrittäjälle
• Yrityksen perustamistuki
➢ Kotimarkkinoilla toimivat ja sieltä kasvua hakevat yritykset
• Työvoimapalvelut, rekrytoinnin tukipalvelut,
koulutuspalvelut
• Yritysten kehittämispalvelut
• Maaseudun yritysrahoitus, investointituet

➢ Kansainvälistymisen kautta kasvua hakevat yritykset
• Yrityksen kehittämisavustus
• Team Finland –toiminta
• Business Finlandin palvelut
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➢ Starttaavat yritykset
• TE-palvelut alkavalle yrittäjälle
•
•
•
•

Yritysneuvonta
Ammatinvalinnanohjaus, työkokeilut
Yrittäjävalmennukset
Yrityksen perustamiseen ja
kevytyrittäjyyteen liittyvät säännölliset
web-infot
• Työttömänä aloitettu yritystoiminta
(4kk kokeilujakso)
• Starttiraha
• Oma Yritys-Suomi.fi

• Yrityksen perustamistuki/maaseudun
yritystuki
• ELY/paikallinen Leader kehittämisyhtiö
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➢TE-palvelut rekrytointiin ja työllistämiseen
• Maksuttomat palvelut rekrytointiin
•
•
•
•
•

Työpaikasta ilmoittaminen www.te-palvelut.fi, www.työmarkkinatori.fi
Ehdokkaiden haku p. 02950 46510, te-palvelut.ep@te-toimisto.fi
Rekrytointitilaisuudet ja –messut
Kansainvälisen työnvälityksen palvelut (EURES)
Työllistä taidolla -palvelu

•
•
•
•
•
•

Osaajia yrityksiin –rekrykoulutus
Rekrykoulutus isommissa työvoiman tarpeissa
Täsmäkoulutus olemassa olevalle henkilöstölle
Muutoskoulutus
Oppisopimuskoulutus (+palkkatuki)
TyöpaikkaSuomi –koulutus

• Osaajien koulutuksen kautta

• Työllistämisen tukipalvelut

• Työkokeilu
• Palkkatuki
• Tukipalvelut henkilöstön vähentämis- ja ja/tai muutostilanteissa

Työllistä taidolla -palvelu
➢Maksutonta tukea yksinyrittäjille ja/tai pienille yrityksille, joilla on tarve
työllistää tai teettää työtä ja tarvitse aiheeseen liittyen neuvontaa.
• Palvelulla pyritään tukemaan yritysten vakaata kasvua tarjoamalla
• Tietoa ja neuvontaa työnantajuudesta ja
• Työn hankkimisen eri muodoista sekä
• Helpottamaan sopivien osaajien etsimistä.

• Palveluun sisältyy yrittäjän tilanteen ja neuvonnan tarpeen kartoitus, 1-3 tuntia
henkilökohtaista neuvontaa ja loppusparraus.
• Lisäksi osallistuja saa käyttöönsä laajan ohjepankin ja henkilökohtaisen suunnitelman
etenemisensä tueksi.
• Palvelun tarjoaa TE-toimisto, mutta sen toteutuksesta vastaavat yksityiset
palveluntuottajat.
• Lisätietoja ja ilmoittautuminen: työllista.taidolla@te-toimisto.fi

Osaajia yrityksiin -koulutus

➢Räätälöity koulutusratkaisu uuden osaajan kouluttamiseen
suoraan yrityksen tarpeisiin
• Soveltuu 1-4 henkilön uuden tai olemassa olevan työntekijän kouluttamiseen
• Valmiiksi kilpailutettua työvoimakoulutusta
• Työ- ja elinkeinohallinto ja yritys maksavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on
30 % hankintahinnasta eli
• Palvelualoilla 24 €/päivä
• Teollisuudessa 30 €/päivä
• Kuljetusalalla 36 €/päivä

• Koulutuksen kesto on enintään 100 päivää, tämän jälkeen työllistäminen tai
oppisopimuskoulutus.
• Koulutuksesta noin 70% on työssäoppimista ja 30 % ammatillista koulutusta
oppilaitoksessa
• Kouluttajina, Sedu, TEAK Oy, Aiko Academy

Tukea rekrytointiin - PALKKATUKI

➢Työnantaja voi saada palkkatukea palkatessaan työttömän
työnhakijan, jolla on vaikeuksia työllistyä ja jolla on osaamisen vajetta
kyseessä olevaan työtehtävään.
• Harkinnanvarainen tuki, joka perustuu työttömän työnhakijan tarpeisiin
• Työllistymistä voi vaikeuttaa mm. pitkittynyt työttömyys,
ammattitaidon puute, vamma tai sairaus.
• Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan
tai määräaikaiseen työsuhteeseen sekä oppisopimuskoulutukseen
• Myös osa-aikaiseen työaikaan, oltava kuitenkin vähintään 18h/viikko

• Palkkatuen määrä ja kesto
•
•
•
•
•

Alle vuoden työtön 30 % max 6kk
Yli vuoden työtön, 40%, max 12 kk
Yli 2 vuotta työtön, 50%, max 12kk
Terveydellinen rajoite, 50%, max 24 kk
Oppisopimuskoulutus, em. %:lla ensimmäinen vuosi,
jälkeen enintään 30% palkkauskustannuksista.

HUOM! Palkkatuki tulee hakea
ennen työsuhteen alkamista!
Hakemuksen käsittelyaika 1 viikko sen
verkosta haettaessa.

Työolosuhteiden järjestelytuki

➢Työolosuhteiden järjestelytuella voidaan edistää
osatyökykyisen työntekoa
• Jos työhön palkattavan tai jo työssäolevan henkilön vamma
tai sairaus edellyttää
• Uusia työvälineitä tai kalusteita
• Muutostöitä työpaikalla
• Apua työssä toiselta työntekijältä.

• Tuki työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin
enintään 4000 € henkilöä kohden
• Haettava kuukauden kuluessa, kun työtarvikkeet on hankittu tai
muutostyöt tehty. Tarvittaessa voi hakea myös ennakkoon.

• Korvausta toisen työntekijän antamasta avusta voi saada
enintään 20 työtunnille kuukaudessa enintään 18 kk ajan.
• Maksetaan kuukausittain jälkikäteen 20€ tunnilta toteutuneiden
työtuntien perusteella.
• Haetaan oman toimialueen TE-toimistolta.

Yritysasiantuntijat Etelä-Pohjanmaalla
➢ Henna Hautala, Seinäjoki
➢ Hanna Kangastie, Seinäjoki
➢ Marja-Elina Kivisaari, Seinäjoki
➢ Seppo Lätti, Seinäjoki, Ilmajoki
➢ Tuomo Paavola, Sjk, Kuortane, Alavus
➢ Eija Hahtokari, Kauhava, Lapua
➢ Anu Havuluoto, Suupohja, Kurikka
➢ Ismo Kuhalampi, Järviseutu, Ähtäri
➢ Jenna-Maria Heinonen, EURES
➢ Elina Nurmela, Muutosturva
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

p. 02950 46647
p. 02950 39507
p. 02950 46653
p. 02950 46586
p. 02950 46197
p. 02950 46642
p. 02950 46545
p. 02940 46641
p. 02950 46649
p. 02950 4660

Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!
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Yritysten kehittämispalvelut
Tänä vuonna ennätys-määrä
käyttänyt Yritysten
kehittämispalveluita, EP:llä
266 yritystä! +uusia
hakemuksia sisällä 70!

Analyysi
Liiketoiminnan nykytila-analyysi ja
kehittämissuunnitelma
Osa-alueita esim.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Asiakkaat
Palvelut/tuotteet
Markkinointi ja myynti
Jakelukanavat
Talous
Henkilöstö
Tuotanto
Verkosto
Kilpailijat
Hinta asiakkaalle 220 € +alv/pvä
Kesto: 1 – 2 pvää

Asiantuntijapalveluja pk-yritysten liiketoiminnan eri osa-alueiden kehittämiseen.
Kustannustehokas tapa kehittää yritystä pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti.
Lisätiedot: ELY-keskus: Kari Välimäki, puh 0295 027 642 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Konsultointi
Liiketoiminnan kehittäminen eri osaalueissa
➢ Kasvu ja uudistaminen
➢ Tuottavuus ja talous
➢ Markkinointi ja asiakkuudet
➢ Johtaminen ja henkilöstö
➢ Innovaatioiden kaupallistaminen

Hinta asiakkaalle 300 € +alv/pvä
Kesto: enintään 15 pvää /3v

Koulutus
Valtakunnalliset koulutukset pk-yritysten
avainhenkilöille
➢ Kasvuun johtaminen
➢ Talouden ja tuottavuuden johtaminen
➢ Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen

Lisätiedot: Kari Välimäki
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Maaseudun yritystuki
Mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen.
Seinäjoen ydinkeskusta läheisine teollisuusalueineen on rajattu tukialueen ulkopuolelle.
Lisätiedot: ELY-keskus: Reijo Kivimäki, puh 0295 027 570 tai Juha Koski, puh 0295 027 557; etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Perustamistuki aloittavalle
yritykselle
Kun olet perustamassa yritystä ja sinulla
on jo valmiiksi hiottu LTS
Perustamistukea voi käyttää esim:
➢ Liiketoimintaan valmentavan
neuvonnan ostamiseen
➢ Tuotekehityshankkeisiin
➢ Tuotannon pilotointiin
➢ Markkinointisuunnitelman
laatimiseen
➢ Koemarkkinointiin
➢ Kansainvälistymisselvitykseen

5 000 – 35 000 €

Perustamistuki toimivalle
yritykselle
Sinulla on jo olemassa oleva
yritys, mutta haluaisit uudistaa
yrityksesi liiketoimintaa

Myös toimiva yritys voi saada
perustamistukea, jos se
uudistaa merkittävästi
liiketoimintaansa.

5 000 – 35 000 €

Tuki investoinnin edellytysten
selvittämiseen ja suunnitteluun

Investointituki

Harkitset investointia, mutta mietit, miten
se olisi järkevää toteuttaa

Olet päätynyt siihen, että yrityksesi
kannattaa nyt investoida

Investoinnin toteutettavuustutkimuksen
tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden
hankintaan.

Investointitukea voi hakea:
➢ Uusien koneiden ja muun
käyttöomaisuuden hankintaan
➢ Rakennusten hankintaan ja
rakentamiseen
➢ Aineettomiin investointeihin, kuten
ohjelmistojen, patenttien ja
valmistusoikeuksien hankintaan

Tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.

40 – 50 %

20 % (35 %)
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Yrityksen kehittämisavustus
•
•

Pk-yrityksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
Toiminnan aloittamiseen, laajentamiseen, uudistamiseen, innovaatiotoimintaan, osaamisen vahvistamiseen,
kasvuun ja kansainvälistymiseen, tuottavuuden parantamiseen, energia- tai
materiaalitehokkuuden/resurssitehokkuuden optimointiin

•

Lisätiedot: ELY-keskus: Leena Foudila, puh 0295 027 545 tai Hilkka Huhtamäki, puh 0295 027 557; etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kansainvälistymiseen
Valmisteluun tai
esiselvityksiin
➢ Laajemman
kehittämishankkeen
valmisteluun tai
selvittämiseen

50 %

➢ Markkinoiden
kartoittamiseen
➢ Kv-valmiuksien
parantamiseen
➢ Markkinatutkimusmatkoihin
➢ Osallistumiseen kvmessuille
näytteilleasettajana
➢ Uuden kv-valmiuksia
kehittävän avainhenkilön
palkkaamiseen

50 %

Investointeihin
➢ Uuden
tuotantoteknologian
hankintaan
➢ Materiaali- ja
energiatehokkaan
tuotantoteknologian
hankintaan

10 - 20 %

Tuotteiden tai tuotannon
kehittämiseen
➢ Uusien tuotteiden,
palvelujen,
tuotantoprosessien ja
tuotantomenetelmien
kehittäminen
➢ Vähähiilisten prosessien
ja tuotteiden
kehittämiseen

50 %

Liiketoimintaosaamisen
kehittämiseen
➢ Johtamisen
kehittämiseen
➢ Yrityksen strategian
kirkastamiseen
➢ Digitalisaation
hyödyntämiseen
yrityksen
liiketoiminnassa

50 %

BUSINESS FINLANDIN
PALVELUVALIKOIMA

VIENTI JA
KANSAINVÄLISTYMINEN

RAHOITUS

OHJELMAT

EKOSYSTEEMIEN
RAKENTAMINEN

Suomi.fi
➢ Verkkopalvelusta löydät tietoa eri elämäntilanteisiin ja yrityksen elinkaaren vaiheisiin.
➢ Pääset myös tutustumaan käytettävissä oleviin palveluihin ja saat toimintaohjeita asioiden
hoitamiseen.
➢ Kun tunnistaudut Suomi.fi:n, voit viestiä viranomaisten kanssa, antaa ja pyytää valtuuksia sekä
tarkistaa omat rekisteritietosi.

Suomi.fi/yritykselle

Kiitos!
Ollaan yhteydessä!
Seuraa meitä:
@EPELYkeskus
@tulvatpohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
epelykeskus
ELY-keskuksen blogi

