Eteläpohjalaisten yritysten parhaaksi

Yrityspalvelukeskus
Etelä-Pohjanmaa

Eväät kasvuun, uudistumiseen ja
kansainvälistymiseen
Yrityspalvelukeskus tarjoaa palveluita yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin, alkavasta yrityksestä kasvuun
ja kansainvälistymiseen sekä osaavan työvoiman hankintaan. Palvelut koostuvat neuvonta-, koulutus- ja
valmennuspalveluista, rekrytoinnin tuista, muutosturvasta sekä kasvuun, kehittämiseen ja kansainvälistymiseen suunnatuista asiantuntija- ja rahoituspalveluista.
Saman katon alla yrityspalvelukeskuksessa toimivat ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Team Finlandin ja
Business Finlandin asiantuntijat. Teemme tiivistä yhteistyötä seudullisten yrityspalvelujen kanssa.
Tutustu teemasivuihimme osoitteessa www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP
tai oheisen QR-koodin kautta. Yrityspalvelukeskuksen teemasivuilta löydät
myös Eppu-chatbotin. Eppu auttaa sinut sopivan palvelun ja oikean asiantuntijan luo. Epun löydät verkkosivujen oikeasta alakulmasta.
Toimimme yritystäsi varten ja räätälöimme palveluja tarpeisiisi.

Johanna Olsson

Yrityspalvelupäällikkö
p. 0295 027 540
johanna.olsson@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fi/
yrityspalvelutEP

Yritysten
kehittämispalvelut
pk-yrityksille
Saat apua yrityksesi kehittämiseen
maan parhailta asiantuntijoilta.
Analyysissa voidaan kartoittaa
yrityksesi nykytilanne ja
kehittämistarpeet. Konsultoinnissa
voit saada asiantuntijan 15 päiväksi
kehittämään yritystäsi ja voit
osallistua kolmeen laadukkaaseen
avainhenkilövalmennukseen.

Kehittämis- ja
rahoitusneuvonta
Kun suunnitteilla on kehittäminen,
kasvu ja uudistuminen, ole
yhteydessä Heikkiin.
Heikin tehtävänä on neuvonta ja
ohjaus yritys- ja rahoituspalveluiden
piiriin.

Kari auttaa sinua löytämään sopivimman työkalun ja parhaan asiantuntijan yrityksesi tarpeeseen.
Lisätietoa:
www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Kari Välimäki

p. 0295 027 642
kari.valimaki@ely-keskus.fi

Maakunnasta
maailmalle
Team Finland -verkosto
Team Finland kokoaa yhteen kaikki
julkiset kansainvälistymispalvelut.
Etelä-Pohjanmaalla koordinaattorina
toimiva Riikka auttaa yritystäsi kansainvälistymisen polulla eteenpäin
ja neuvoo sopivan avun, verkostojen
ja rahoituskanavien löytämisessä
kansainvälistymisen ensivaiheissa.
Team Finlandin kautta saat myös
tietoa vientimarkkinoiden mahdollisuuksista. Ota rohkeasti yhteyttä ja
kysy lisää.
www.team-finland.fi

Heikki Hurrila

p. 0295 027 022
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Riikka Ylikangas
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Yrityksen kehittämisavustus
pk-yrityksille
Avustusta voidaan myöntää investointeihin ja muihin kehittämistoimenpiteisiin. Rahoitettavissa hankkeissa voit edistää mm. yrityksesi digitalisaatiota,
parantaa tuottavuutta uudella energiatehokkaalla
teknologialla, kehittää uusia tuotteita, valmistautua
kansainvälisille markkinoille tai kartoittaa uusia
vientimarkkinoita.
Tukitaso pk-yritysten kehittämishankkeissa on 50
% ja investoinneissa 10–20 %.Haluamme rahoittaa
yrityksesi suunnitelmallista kasvua ja uudistumista.
Ota yhteyttä Leenaan tai Juhaan. Lisätietoa: KeskiSuomen ELY-keskus, rahoitusyksikkö:
www.rakennerahastot.fi
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Juha Tentke
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p. 0295 024 199
leena.foudila@ely-keskus.fi juha.tentke@ely-keskus.fi

Maaseudun yritystuki
Yrityksen investointitukea voit saada
rakentamiseen, koneiden ja laitteiden
hankintaan sekä aineettomiin investointeihin.
Investoinnin toteuttamisen edellytyksiä
voit selvitellä toteutettavuustutkimuksen avulla. Lisäksi yritykset voivat hakea perustamistukea yritystoiminnan
aloittamiseen sekä toimivan yrityksen
liiketoiminnan merkittävään uudistamiseen.
Kysy lisää Juhalta, Anna-Marilta tai
Eetulta.
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Yritysryhmähankkeet
Yritysryhmässä on 3-10 yritystä, jotka kehittävät toimintaansa yhdessä ja yrityskohtaisesti. Yritysryhmän kehittäminen
räätälöidään aina yritysten tarpeiden mukaiseksi, se voi olla
esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyötä, kansainvälistymistä, tuoteperheen suunnittelua tai laatuvalmennusta.
Tuki on 75 % ja yritysten osuus 25 % kustannuksista.
Kysy lisää: Esa Isosaari, p. 0295 027 813

Työvoimatarpeet ja osaava
työvoima
Kun tarvitset yrityksessä uutta, osaavaa työvoimaa tai kun näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne hyödynnä
TE-palveluja. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihin (yhteystiedot s.
6–7) ja saat käyttöösi henkilöstön hankinnan, kehittämisen ja
rekrytoinnin tuen asiantuntijapalvelut.
Jos osaavaa työvoimaa ei löydy, rekrykoulutuksen avulla
yritykseen voidaan kouluttaa uutta osaavaa työvoimaa räätälöidysti, vaikka yksi kerrallaan. Työnantajan maksuosuus on
kolmannes koulutuksen kustannuksista. Täsmäkoulutuksella
voidaan vastata olemassa olevien työntekijöiden osaamistarpeiden muutoksiin mm. työtehtävien muuttuessa. Täsmäkoulutuksessa työnantajan maksuosuus riippuu yrityksen koosta.
Yritysasiantuntijat auttavat koulutuksen hakuun ja käynnistämiseen liittyvissä asioissa.

Business Finland
Kasvukykyisille yrityksille rahoitusta, neuvontaa sekä tietoa
ja kontakteja kohdemarkkinoilta.
Olli Penttinen p. 040 5754 798
Anssi Hakala, p. 050 3962 865
www.businessfinland.fi

Aki Ruotsala

Palvelujohtaja,
yrityspalvelut
p. 0295 046 257
aki.ruotsala@te-toimisto.fi
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Anu Havuluoto

Palvelupäällikkö,
rekrytointipalvelut
p. 0295 046 545
anu.havuluoto@te-toimisto.fi

TE-toimiston yritysasiantuntijat – Kutsu meidät yrityskäynnille!

Seppo Lätti

p. 0295 046 586
Seinäjoki

Eija Hahtokari

p. 0295 046 642
Härmänmaa (Lapua, Kauhava)

Katariina Mänty
p. 0295 046 611
Seinäjoki

Tero Eklund

p. 0295 046 343
Härmänmaa (Lapua, Kauhava)

Kari Kuismanen
p. 0295 046 129
Seinäjoki

Tuomo Paavola

p. 0295 046 197
Kuusiokunnat (Alavus,
Kuortane, Ähtäri)

Hanna Kangastie

p. 0295 039 507
Kurikka (Jalasjärvi, Kurikka,
Jurva)

Henna Hautala

p. 0295 046 947
Ilmajoki, Isokyrö, Ylistaro
kansainväliset henkilöasiakasja yrityspalvelut

Annika Akseli

p. 0295 046 548
Suupohja (Kauhajoki, Isojoki,
Karijoki, Teuva)

Elina Nurmela

p. 0295 046 601
Muutosturva Etelä-Pohjanmaa

Ismo Kuhalampi

p. 0295 046 641
Järviseutu (Alajärvi, Soini,
Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi)

Sanna Davidsson

p. 0295 046 558
EURES Etelä-Pohjanmaa
kansainvälinen työnvälitys

Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi

www.ely-keskus.fi/yrityspalvelutEP
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,
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PL 156,
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www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus somessa
@EPELYkeskus

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto somessa
@TEpalvelutEPO

@EPELYkeskus

@etelapohjanmaan.tepalvelut

@EPELYkeskus

@tepalvelutepo

ELY-keskuksen blogi

Nuorisotakuu -blogi

@Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

