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2
2.1

Rahoitukset yrityksille
Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027
EAKR-ohjelman mukaisia tavoitteita edistäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Uuden EAKRohjelmakauden yritystukihakujen arvioidaan käynnistyvän tammikuun loppupuolella 2022. Ensimmäisenä avattavaksi suunnitellun hakujakson, Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen tavoitteita ovat mm. pk-yritysten resurssiviisas kasvu koti- ja ulkomaanmarkkinoilla, liiketoiminnan uudistaminen kansainvälistymisvalmiuksia ja liiketoimintaosaamista kehittämällä, digitalisaatiota ja tuottavuutta edistävien investointien toteuttaminen ja TKI-toiminnan lisääminen. Tavoitteena on myös uudistaa liiketoimintamalleja esim. jakamis- ja alustataloudessa sekä datapohjaisissa
palveluissa. Kehittämishankkeiden tulee ainakin välillisesti edistää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Kehittämis- ja investointihankkeiden tulee edistää merkittävästi yrityksen kasvua ja esimerkiksi tuotantotoiminnan tehostamista, teknologiatason nostoa, uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien käyttöönottoa sekä parantaa työllisyyttä. Investointeihin kehittämisavustusta voidaan myöntää vain uutena
hankittaviin koneisiin ja laitteisiin sekä rajoitetusti, käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa, yrityksen omaan käyttöön tulevien toimitilojen rakentamiskustannuksiin. Tarkemmin uuden EUohjelmakauden haun kriteereistä ja sähköisestä hausta EURA2021-järjestelmässä kerrotaan rakennerahastot.fi-sivustolla haun avautuessa.
Loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana kehittämisavustusta voi hakea vain kansallisista varoista myönnettäviin Kasvun kiihdyttämisohjelman mukaisiin mikro- ja pienten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishankkeisiin. Lisätietoja:
https://www.ely-keskus.fi/web/kasvun-kiihdyttamisohjelma
Lisätietoja:
Kari Ruuhela, yritysasiantuntija, p. 0295 022 077, kari.ruuhela@ely-keskus.fi
Ari Nummelin, yritysasiantuntija, p. 0295 022 071, ari.nummelin@ely-keskus.fi
Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta puhelinneuvonta p. 0295 024 800
Ma-pe kello 9–15
2.2

Maaseudun yritystuet

Maaseudulla yritystoimintaa harjoittavat yritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin ELY-keskukselta tai paikallisesta Leader-ryhmästä. Satakunnassa tuen ulkopuolelle jäävät vain Rauman ja Porin ydinkeskustat (tukialueen kartta Maanmittauslaitoksen sivuilla).
Yritystukia ovat:
• Perustamistuki
o Perustamistukea voi saada 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.
• Investointituki
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Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
o Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40 %.
Investoinnin toteutettavuustutkimus
o Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40
prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen
voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.
o Tukea on mahdollista saada myös asiantuntija-apuun, jos kyseessä on jo olemassa
oleva yritys, joka toimii harvaan asutulla seudulla tai ydinmaaseudulla.
o Tukea voi saada 5 000–10 000 euroa.
Yritysryhmä- ja yhteistyöhankkeet
o Yhteistyöhankkeita ovat: Koordinointi- ja aktivointihanke (julkinen tuki 100%), Tiedonhankintahanke (80%), Yritysryhmän kehittämishanke (75%), Koulutushanke yritysryhmälle (75%) sekä Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke (60%)
o Yritysryhmässä tulee olla mukana 3–10 yritystä ja hankkeen hallinnoijan tulee olla joku
kehittäjäorganisaatio.
o Yritysryhmän koulutushankkeessa voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota
neuvontaa myös yksittäisille yrityksille.
o

•

•

Lisätietoja:
Ari Nummelin, yritysasiantuntija, p. 0295 022 071, ari.nummelin@ely-keskus.fi
Jari Hankaankorpi, yritysasiantuntija, p. 0295 022 037, jari.hankaankorpi@ely-keskus.fi

2.3

Leader-yritystuet

Maaseudulla toimivat pienet yritykset voivat hakea rahoitusta toimintansa kehittämiseen ja investointeihin oman paikkakuntansa Leader-ryhmältä. Vuonna 2022 Leader-ryhmillä on käytössä samat
edellä mainitut tukimuodot kuin ELY-keskuksellakin. Pienemmät tuet myönnetään ensisijaisesti Leaderin kautta ja suuremmat ELY-keskuksen kautta. Yrittäjä voi ottaa yhteyttä kumpaan tahansa tahoon
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Leader-ryhmillä on lisäksi käytössä omia paikallisia Startti-Leader rahoituksia pieniin investointeihin. Satakunnan alueella toimii viisi Leader-ryhmää, jotka tarjoavat
myös maksutonta neuvontaa tukien hakemiseen.
Lisätietoja:
Leader Pohjois-Satakunta (Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Merikarvia, Pomarkku, Siikainen, Parkano, Kihniö ja Ikaalinen)
Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja, p. 050 5896 269, juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi
Leena Saloniemi, hankeneuvoja, p. 040 6838 852, leena.saloniemi@kankaanpaa.fi
https://aktiivinen.fi/yrityksille/
Leader Karhuseutu (Pori, Ulvila, Nakkila, Harjavalta, Kokemäki ja Luvia)
Aapo Kivenmaa, toiminnanjohtaja, p. 050 592 6022, aapo.kivenmaa@karhuseutu.fi
Lauri Penkkimäki, hankekoordinaattori, p. 044 092 6926, lauri.penkkimaki@karhuseutu.fi
https://karhuseutu.fi/yrityksille/
Leader Pyhäjärviseutu (Eura ja Säkylä)
Elina Haavisto, toiminnanjohtaja, p. 044 534 2992, elina.haavisto@pyhajarviseutu.fi
https://pyhajarviseutu.fi/yrityksille-3/
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Leader Ravakka (Eurajoki, Rauma, Pyhäranta, Laitila, Uusikaupunki, Vehmaa ja Mynämäki)
Ulla Kallio, toiminnanjohtaja, p. 044 0344345, ulla.kallio@ravakka.fi
https://ravakka.fi/yrityksille/
Leader Joutsenten reitti (Huittinen, Sastamala, Hämeenkyrö ja Punkalaidun)
Petri Rinne, toiminnanjohtaja, p. 040 555 3232, petri.rinne@joutsentenreitti.fi
Eeva Raukko, hankeneuvoja, 044 254 6694, eeva.raukko@joutsentenreitti.fi
https://joutsentenreitti.fi/toteuta-hanke/yritykset/
3

Yritysten kehittämispalvelut

3.1

Analyysi

Analyysipalvelua käyttämällä saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan, jonka kanssa kartoitat yrityksesi nykytilan esim. talouden, markkinoiden, tuotteiden ja toimintaympäristön osalta. Lopputuloksena on yrityksesi kehittämissuunnitelma. Palvelu soveltuu uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja esimerkiksi kansainvälistymisvalmiuksien kartoittamiseen.
Palvelun hinta on 260 € + alv/pvä.
Palvelu kestää 1–2 päivää.
3.2

Konsultointi

Konsultointipalvelua käyttämällä saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kehittämään
yritystäsi. Palvelu räätälöidään yrityksesi tarpeisiin:
•
•
•
•
•

Kasvu ja kansainvälistyminen – Valmistaudu kasvuun, kansainvälistymiseen tai omistajanvaihdokseen
Tuottavuus ja digitalisointi – Kehitä prosesseja, kehitä liiketoiminnan vastuullisuutta tai digitaalisuutta
Markkinointi ja asiakkuudet – Markkinoinnin ja myynnin strategisella kehittämisellä lisää kannattavuutta
Johtaminen ja henkilöstö – Lisää kilpailukykyä esimiestyöllä, henkilöstön hyvinvoinnilla ja onnistuneilla rekrytoinneilla.
Innovaatioiden kaupallistaminen – Uusi tai uudistettu tuote kannattavaksi liiketoiminnaksi

Palvelun hinta on 325 € + alv/pvä.
Palvelu kestää 2–5 päivää. Palvelua voi saada enintään 15 päivää kolmessa vuodessa.
3.3

Koulutus

ELY-keskukset toteuttavat pk-yritysten liikkeenjohdolle (johto- ja avainhenkilöt) suunnattuja valmennusohjelmia. Valmennukset on suunniteltu pk-yritysten tarpeista lähtien, ja ne sisältävät yleensä sekä
kaikille yhteisiä koulutuspäiviä että yrityskohtaista konsultointia.
•
•

Kasvuun johtaminen - Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta
tai kansainvälisesti.
Talouden ja tuottavuuden johtaminen - Pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää ja kasvattaa yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta.
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•

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen - Pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa markkinoinnin, myynnin ja asiakkuudenhallinnan näkökulmasta, hyödyntäen uusia toimintatapoja ja työkaluja.

Koulutukseen sisältyy 10 koulutuspäivää ja kaksi osallistujakohtaista konsultointipäivää, jossa
pureudutaan tarkemmin yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden kannalta keskeiseen osa-alueeseen.
Hinta on 1590 euroa + alv/osallistuja. Maksimissaan kaksi osallistujaa/yritys.
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
Lisätietoja:
Timo Klimoff, työvoima- ja yrityspalveluasiantuntija p. 0295 022 053, timo.klimoff@ely-keskus.fi,
Päivi Lankoski-Raitio, kehittämispäällikkö, p. 0295 022 039, paivi.lankoski-raitio@ely-keskus.fi

4

Yhteishankintakoulutus

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta,
jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä. Koulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa.
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1

Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja aikataululla.
Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle opiskelijalle.
Koulutus voi olla ammatillista täydennys- tai jatkokoulutusta.
Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen erikoistunut oppilaitos tai koulutuspalveluja tuottava
yritys.
Koulutustuotteesta riippuen koulutettavat ovat joko TE-toimiston työnhakija-asiakkaita tai
työssä olevia.
Vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen. Myös yrittäjä itse voi osallistua koulutukseen
tilanteessa, jossa kyse on yrittäjäksi ryhtyvästä henkilöstä tai yrittäjä osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla.
Koulutuksen pituus sovitaan tavoitteiden ja koulutustarpeiden mukaisesti (vähimmäiskesto
10pv/hlö, enimmäiskesto n. kaksi vuotta).
Yhteishankintakoulutuksena ei voida toteuttaa työnantajan maksettavaksi kuuluvaa perehdytys- ja henkilöstökoulutusta (esim. lyhytkoulutukset, työyhteisön kehittämispäivät).
TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessäsi tapahtuu
muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä.
Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. Koulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten
aikana tai niiden asemesta.
TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai
osatutkintoja.
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TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko
ja liikevaihto tai tase.

4.2

MuutosKoulutus

MuutosKoulutuksella yrityksesi voi kantaa vastuuta työntekijöiden tulevaisuudesta silloin,
•
•

kun työt loppuvat ja yrityksesi joutuu tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään
kun henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

MuutosKoulutus auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan. Koulutuksen kesto on tapauskohtaista, mutta sen tulee olla vähintään 10 päivää. Muutoskoulutus voidaan liittää muihin yritys- ja työvoimapalveluihin, yrityksen kehittämispalveluihin, palkkatukeen tai oppisopimukseen. Koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu koulutuksen sisällön suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Työ- ja elinkeinohallinto ja työnantaja
seuraavat yhdessä koulutuksen toteutuksen etenemistä ja laatua.
Työnantajan maksuosuus 20 % koulutuksen kokonaishinnasta.

4.3

RekryKoulutus

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
RekryKoulutus räätälöidään yrityksesi tarpeisiin kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
RekryKoulutus on työelämälähtöistä. Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseesi. Työllistyä voi esimerkiksi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.
ELY-keskus maksaa koulutuksen kustannuksista 70 % ja työnantaja 30 % (ilman alv:a).
Lisätietoja:
Eino Alanko, koulutusasiantuntija, p. 0295 022 036, eino.alanko@ely-keskus.fi
Olli Sipilä, koulutusasiantuntija, p. 0295 022 051, olli.sipila@ely-keskus.fi

5

Kansainvälistymispalvelut

ELY-keskukset auttavat yrityksiä kehittämään kansainvälistymistä tarjoamalla neuvontaa sekä selvittämällä rahoitusmahdollisuuksia.
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Team Finlandin kansainvälinen verkosto on ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisen yrityskentän, eri
toimialojen ja paikallisten markkinoiden asiantuntemusta. Team Finland -asiantuntijat maailmalla auttavat suomalaisia yrityksiä saamaan tietoa kohdemarkkinoista ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. https://www.team-finland.fi/
Yhteys Team Finland -palveluihin aukeaa täyttämällä yhteydenottolomake verkossa, tai ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan.
Lisätietoja:
Carita Vastinesluoma, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, puh. 0295 022 109,
carita.vastinesluoma@ely-keskus.fi
Osana Talent Boost -toimintaa ELY-keskus tarjoaa myös asiantuntijuutta ja verkostoja kansainvälisten rekrytointien tueksi. ELY-keskuksen asiantuntijaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, kun
yritystä kiinnostaa kansainvälisen osaajan palkkaaminen tai työharjoitteluun ottaminen.
Lisätietoja:
Elina Iso-Oja, kehittämisasiantuntija, Talent Boost, p. 0295 022 028, elina.iso-oja@ely-keskus.fi

6

TE-palvelut

6.1

Työntekijän rekrytointi

TE-toimisto auttaa yrittäjiä työvoiman hankinta-asioissa. Tarjottavia palveluita ovat mm.
-

Avoimen työpaikan julkaiseminen sovitulla tavalla
Työpaikan täyttämiseen liittyvä neuvonta
Ehdokkaiden etsiminen tarjolla oleviin tehtäviin
Työntekijöiden kouluttaminen suoraan työnantajan tarpeisiin
Kansainvälinen EURES työnvälitys EU-alueella
Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen ja räätälöinti yrityksen tarpeen mukaan
Palkkatuki ja työkykykoordinaattorin palvelut
TE-livelähetykset

Lisätietoja: TE-palvelut Satakunta
Yrityspalvelut p. 0295 045 010

6.2

Muutosturva työnantajan kannalta

Irtisanomistilanteissa muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen
työhön. Muutosturvan toimintamalliin sisältyy:
•
•
•
•

työnantajan tehostunutta tiedotusta
työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, jonka työnantaja tekee henkilöstön kanssa
irtisanotun työllistymissuunnitelma, joka laaditaan TE-toimistossa
irtisanotun palkallinen vapaa, jotta hän voi etsiä uutta työtä
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•
•

irtisanotuille koulutusta irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa joko työnantajan järjestämänä tai osallistumalla muiden opintojen kustannuksiin
irtisanotuille työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä
lukien.

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/muutosturva/index.html
Lisätietoja:
Juri Raikkerus, muutosturva-asiantuntija, p. 0295 045 136, juri.raikkerus@te-toimisto.fi
6.3

Lomauttaminen

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html
6.4

Henkilöstön kouluttaminen lomautus- ja irtisanomistilanteissa

TäsmäKoulutusta voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. TäsmäKoulutuksen tavoitteena on lisätä työntekijöiden osaamista tai oppia esimerkiksi uudet työtehtävät.
MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja
yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Tavoitteena on, että osallistujat työllistyvät uudelle työnantajalle tai löytävät esimerkiksi uuden alan itselleen.
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/ta_koulutukset/tasmakoulutus/index.html
Lisätietoja:
Eino Alanko, koulutusasiantuntija, p. 0295 022 036, eino.alanko@ely-keskus.fi

6.5

Starttiraha ja yrittäjäkoulutus

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta,
jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (34,50 € /päivä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.
Starttirahaa voit saada, jos
• olet työtön työnhakija
• et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä,
opiskelusta tai kotityöstä
• olet sivutoiminen yrittäjä ja laajennat yritystoimintaa päätoimiseksi.
Yrittäjäkoulutus
TE-toimistosta saat tietoa koulutuksista, jotka on suunnattu yrittäjäksi aikoville. Voit myös yhdistää
joustavasti starttirahan ja yrittäjäkoulutuksen. Voit esimerkiksi aloittaa koulutuksen samaan aikaan,
jolloin saat starttirahaa. TE-toimisto järjestää työvoimakoulutuksena alkaville yrittäjille maksuttomia
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kursseja. Sopivaa koulutusta järjestävät myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä monet
oppilaitokset.
Lisätietoja: TE-palvelut, Satakunta
Yrityspalvelut, puh. 0295 045 010

7

Yrittäjien oikeus työttömyyspäivärahaan

https://www.te-palvelut.fi/fi/erikoissivut/ukk-tyoantajille-ja-yrittajille

8

Business Finland

Business Finland auttaa asiakasyrityksiään kasvamaan ja menestymään globaalisti, kehittämään tulevaisuuden ratkaisuja sekä uudistamaan liiketoimintaansa. Edistämme yritysten ja tutkimusryhmien
yhteistyötä, jotta uudet avaukset kehittyvät kansainvälisiksi liiketoimintaekosysteemiksi.
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu

9

Finnvera

Finnvera rahoittaa kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä, yritysten muutostilanteita ja vientikauppoja.
Liiketoiminnan tulee olla kannattavaa. Finnvera rahoittaa yhdessä muiden rahoittajien kanssa ja rahoitus on vastikkeellista.
•

Lainoja ja takauksia pk-yritysten käynnistys- ja muutosvaiheisiin, investointitarpeisiin, kasvuun
ja kansainvälistymiseen sekä yrityskauppoihin.

•

Vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Varmistaa asiakasyrityksille tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. .

•

Vientikauppojen rahoitusneuvonta: yrityskohtaista maksutonta neuvontaa viennin rahoitusratkaisuihin ja viennin riskeiltä suojautumiseen.

Lisätiedot:
Puhelinneuvonta:
Arkisin klo 9.00–16.15
p. 029 460 2580 (suomeksi), tai katso https://www.finnvera.fi/
Yhteyshenkilö Satakunnassa: Aluepäällikkö Pia Kiuru p. 029 460 2314, pia.kiuru@finnvera.fi

10 Neuvontaa yrittäjille ja yrityksille
10.1

Pk-yritysten rahoitus - kysy neuvoa asiantuntijalta

ELY-keskusten Pk-yrityksen rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä apua saa puhelinneuvonnasta.
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P. 0295 024 800
Ma-pe kello 9–15

10.2

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä eri tilanteissa:
•
•
•
•

Tietoa ja neuvontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa
Tietoa julkisista yritys- ja työnantajapalveluista, mm. ELY-keskusten, TE-toimistojen, Patenttija rekisterihallituksen, Verohallinnon, Business Finlandin ja Finnveran palveluista sekä niihin
liittyvistä sähköisistä palveluista
Neuvontaa Suomi.fi-palvelujen käyttöön
Ohjaus tarvittaessa muuhun asiantuntijapalveluun

Puhelinpalvelu
P. 0295 020 500 (pvm/mpm)
Arkisin klo 9.00–16.15

10.3

Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelu

Yrittäjän talousapu auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä. Neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta.
Voit olla yhteydessä silloin, kun
• yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja
• et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja
• et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt
• haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti
• tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin.
Palveluajat:
Puh. 0295 024880 (pvm/mpm)
Ma-pe 9.00–16.00

10.4

Satakunnan yrittäjien neuvontapalvelut

Aloittavien yrittäjien neuvonta, Anne Heikintalo, p. 0505277145
Verotusneuvonta, Miia Hietanen, p. 050 312 9306
Kansainvälistymiseen liittyvän veroasiat, Tero Piisi, p. 040 713 3712
Työsuhdeneuvonta, Kirsi Salminen, klo 9–11, p. 044 538 7190
Suomen Yrittäjien lakineuvonta, klo 8–18, p. 09 229 222
Omistajanvaihdosneuvonta, Pia Österlund, p. 040 032 0591
Hankintaneuvonta, Jarkko Koskinen, p. 040 070 9622
Yritysten yleisneuvonta, Kati Mäenpää, p. 050 312 9301
Yrittäjän edunvalvontaan liittyvät asiat ja taloudellinen yleisneuvonta, Markku Kivinen,
p. 050 377 8006.
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Lakineuvonta:
Markku Asmala, p. 044 733 6337, Sampsa Kataja p. 050 512 2571, Sinikka Kelhä p. 050 63 889,
Janne Löytökorpi, p. 0400 848 686, Juha Manner p. 02 824 0618, Tuulia Pirttilä p. 044 337 4444,
Kaija Ruosteenoja, p. 0400 942 294
www.mentorisi.fi 47 mentoria (myös talouden tervehdyttäminen ja jaksaminen)
10.5

Tietopaketteja (Suomen Yrittäjät & Satakunnan ja Rauman kauppakamarit)

Suomen Yrittäjät on koonnut yrityksille kattavan tietopaketin koronaviruksesta ja sen vaikutuksesta
yritysten toimintaan. Tietopaketti löytyy sivulta www.yrittajat.fi/korona.
Myös Satakunnan kauppakamarin sivuilta löytyy tietoa koronasta yrityksille
https://satakunnankauppakamari.fi ja Rauman kauppakamarin sivuilta https://raumankauppakamari.fi.
Rauman ja Satakunnan kauppakamarit tarjoavat lakineuvontaa.
Lisätiedot: https://raumankauppakamari.fi/fi-fi/article/etusivu/lakineuvonta/769/.
10.6

Kuntien ja elinkeinotoimijoiden yrityspalvelut apunasi

Business Pori: www.businesspori.fi, Prizztechin Korona-neuvonta p. 02 620 5300 (klo 8–16).
Eurajoen kunta: https://www.eurajoki.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/
Johanna Huhtala, kehitysjohtaja, p. 044 312 4367, johanna.huhtala@eurajoki.fi
Euran kunta: https://www.eura.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/
Ilkka Mäkinen, yrityskoordinaattori, p. 044 422 4006, ilkka.makkinen@eura.fi
Huittisten kaupunki: https://www.huittinen.fi/palvelut/tyo_ja_yrittaminen
Riikka Peippo, elinvoimajohtaja, p. 044 560 4203, riikka.peippo@huittinen.fi
Kankaanpään kaupunki (Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Honkajoki): https://www.businesskankaanpaa.fi/
Marko Rajamäki, elinkeinojohtaja, p. 040 717 7578, marko.rajamaki@kankaanpaa.fi
Mari Raukola, yritysasiantuntija, p. 040 542 0456, mari.raukola@kankaanpaa.fi
Karvian kunta: www.karvia.fi
Tarja Hosiasluoma, kunnanjohtaja, p. 040 022 1900, tarja.hosiasluoma@karvia.fi
Merikarvian kunta: https://merikarvia.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/
Kimmo Puolitaival, kunnanjohtaja, p. 044 724 6300, kimmo.puolitaival@merikarvia.fi
Nakkilan kunta: https://nakkila.fi/tyo-ja-elinkeino/
Nina-Mari Turpela, kunnanjohtaja, p. 044 747 5801, nina-mari.turpela@nakkila.fi
Pomarkun kunta: http://www.pomarkku.fi/index.php/yritykset/
Jari Rantala, kunnanjohtaja, p. 040 582 4242, jari.rantala@pomarkku.fi
Prizztech Oy (Eura, Harjavalta, Kokemäki, Pori ja Ulvila): www.prizz.fi
Asiantuntijoihin voi olla yhteydessä www.prizz.fi/yhteystiedot, jättää yhteydenottopyynnön (lomake sivulla) tai soittaa vaihteeseen 02 620 5300 (klo 8-16), josta sinut ohjataan vapaana olevalle henkilölle.
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Prizztechin kuntayhteyshenkilöt:
Eura, Heikki Perko, 044 710 5361
Harjavalta, Pekka Virtanen, 044 710 5453
Kokemäki, Tero Patoranta, 044 720 4641
Pori, Mikko Kotiranta, 044 710 5451
Ulvila, Mikko Puputti, 044 710 5343
Uusyrityskeskus Enter Satakunnassa tuottaa aloittavien yrittäjien neuvontapalveluita 12 kunnan alueella (Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori,
Siikainen ja Ulvila). Palveluiden tuottajat ovat Prizztechin lisäksi, Satakunnan Yrittäjät ja Satakunnan
TE-toimisto.
Lisätiedot:
www.entersatakunta.fi.
Perustamisneuvonnan ajanvaraus osoitteesta www.prizz.fi/ajanvaraus.
Rauman kaupunki: https://www.rauma.fi/tyo-ja-yrittaminen/yrityspalvelut/
Heikki Nurmi, yritysasiantuntija, p. 050 593 2658
Säkylän kunta: www.sakyla.fi
Hanna Nieminen, liiketoimintajohtaja, p. 044 012 5863, hanna.nieminen@sakyla.fi

10.7

ProAgrian yrityspalvelut

Maaseutuyritysten ja yrittäjien apuna toimivat ProAgria Länsi-Suomen yrityspalvelut. Maaseutuyritysten kasvun portaat – suunnittelulla ja yhteistyöllä kannattavuutta on ProAgria Länsi-Suomen hallinnoima Satakunnan maaseutuyrityksille suunnattu neuvontahanke. Hankkeen tavoitteena on auttaa
maaseutuyrityksiä kasvun ja muutoksen haasteissa, toimia yrittäjien tukena muuttuneessa markkinatilanteessa sekä edistää yhteistyötä toisten yritysten ja asiantuntijoiden välillä. Hankkeen yritysasiantuntijat antavat tasapuolista neuvontapalvelua koko maakunnan alueella ja tukevat yrittäjää muutoksen haasteissa.
Lisätietoja:
Annina Luotonen, yritysasiantuntija, p 040 661 9010, annina.luotonen@proagria.fi
Pirita Huhtasalo, yritysasiantuntija, p. 0500 190 180, pirita.huhtasalo@proagria.fi
Senni Valiola, yritysasiantuntija, senni.valiola@proagria.fi
11 Muita hyödyllisiä linkkejä
11.1

Lisätietoja Keskuskauppakamarin palveluista

https://kauppakamari.fi/palvelut/
11.2

Webinaarit yrittäjille (Suomen Yrittäjät)

Suomen Yrittäjät järjestää yrittäjille tietoiskuwebinaareja ajankohtaisista aiheista.
Tulevat webinaarit: https://www.yrittajat.fi/jasenille/koulutukset
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11.3

Yrittäjät #Ostapieneltä Facebook-ryhmä (Suomen Yrittäjät)

Suomen Yrittäjät on luonut Yrittäjät #ostapieneltä Facebook-ryhmän koronatilanteesta selviytymiseen.
Vertaistuen lisäksi tukemassa sekä lakineuvoja että terapeutti. Yrittäjien lakineuvoja vastaa kysymyksiin arkisin 15–20. Ryhmään voi liittyä osoitteessa: www.facebook.com/groups/ostapienelta/
11.4

Mitä teen, jos joudun karanteeniin, sairastun tai työni loppuvat?

https://syt.fi/koronaviruspandemia-jyllaa-myos-suomessa-mita-teen-jos-joudun-karanteeniin-tai-sairastun/
11.5

Työterveyslaitoksen ohjeet työpaikoille

Linkki: hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus
11.6

Työ- ja elinkeinoministeriö: kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta

Linkki: Työ- ja elinkeinoministeriö: kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta
11.7

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työvoiman
liikkuvuudesta

Linkki: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyovoiman-liikkuvuudesta
Tiedoston päivitykset:
24.3. - luotu Anne Jortikka
25.3. - päivitetty Anne Jortikka
26.3. - päivitetty Anne Jortikka
31.3.- päivitetty Anne Jortikka
26.11. - päivitetty Milja Sinnemäki
25.1.22 - päivitetty Anne Jortikka
26.1.22 - päivitetty Anne Jortikka
8.2.22 - päivitetty Iida Pakkanen

