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Kuvateksti voi olla myös 
kuvan päällä ja valkoinen.

Rahoitusta kansainvälistymiseen, kasvuun ja uudistumiseen

Leena Foudila 0295 027 545 Hilkka Huhtamäki 0295 027 557Kari Välimäki 0295 027 642

Yrityksen kehittämisavustus

Avustus soveltuu erilaisiin liiketoimintasi kehittämisen tarpei-
siin. Kysy avustusta esimerkiksi vientimarkkinoiden kartoit-
tamiseen, uusien innovaatioiden kehittämiseen, tuottavuutta 
parantaviin investointeihin tai merkittävän hankkeen valmis-
teluun. Tukitaso pk-yritysten kehittämishankkeissa on 50 % 
ja investoinneissa 10 – 20 %. 

Ota yhteyttä Leenaan tai Hilkkaan ja kerro tarkemmin suun-
nitelmistasi. Haluamme rahoittaa yrityksesi suunnitelmallista 
kasvua ja uudistumista. Avustuksella jaamme hankkeesi 
toteutukseen liittyvää riskiä.

Lisätietoja: www.ely-keskus/etelapohjanmaa >elinkeinot 
>yrityksen kehittämisavustus

Yritysten kehittämispalvelut

Saat apua yrityksesi kehittämiseen apua maan parhailta 
asiantuntijoilta. Analyysissa voidaan kartoittaa yrityksesi 
nykytilanne ja kehittämistarpeet. Konsultoinnissa voit saada 
asiantuntijan 15 päiväksi sopivissa jaksoissa kehittämään 
yritystäsi ja voit osallistua kolmeen laadukkaaseen avain-
henkilövalmennukseen. Kaikki tämä pienellä omavastuu-
osuudella, koska ELY-keskus maksaa palveluista suurimman 
osan.

Kari auttaa sinua löytämään sopivimman työkalun ja par-
haan asiantuntijan yrityksesi tarpeeseen.  
Lisätietoa www.yritystenkehittamispalvelut.fi
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Juha Koski 0295 027 574 Reijo Kivimäki 0295 027 570 Esa Isosaari 0295 027 813

Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmässä on 3 – 10 yritystä, jotka kehittävät toimintaan-
sa yhdessä ja yrityskohtaisesti. Yritysryhmän kehittäminen 
räätälöidään aina yritysten tarpeiden mukaiseksi, se voi olla 
esimerkiksi markkinointi- ja myyntiyhteistyötä, kansainvälisty-
mistä, tuoteperheen suunnittelua tai laatuvalmennusta. Tuki 
on 75 % ja yritysten osuus 25 % kustannuksista. Esa auttaa 
eteenpäin!

Rahoituksen hakijan vinkkejä ja esimerkkejä: 
www.maaseutu.fi

Maaseudun yritystuki

Yritystuet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia 
aloittaville ja laajentaville yrityksille toimintansa kehittämi-
seen. Investointituet ovat tehokas työkalu rakentaessasi 
yrityksesi tulevaisuutta.

Yrityksen investointitukea voit saada rakentamiseen, ko-
neiden ja laitteiden hankintaan sekä aineettomiin investoin-
teihin. Investoinnin toteuttamisen edellytyksiä voit selvitellä 
toteutettavuustutkimuksen avulla. Lisäksi yritykset voivat 
hakea perustamistukea yritystoiminnan aloittamiseen sekä 
toimivan yrityksen liiketoiminnan merkittävään uudistami-
seen.

Pyrimme edistämään yrityksesi kasvua, uudistumista ja 
kilpailukykyä. Kysy lisää Juhalta ja Reijolta.

www.ruokavirasto.fi/yritykset/yritystuet/maaseudun-yritystuet/
www.ely-keskus.fi/web/ely/maaseudun-yritysrahoitus
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Osaava työvoima

Rekrykoulutuksen avulla yritykseesi voidaan kouluttaa uutta 
osaavaa työvoimaa räätälöidysti, vaikka yksi kerrallaan. 
Työnantajan maksuosuus on kolmannes koulutuksen kustan-
nuksista ja ELY-keskus maksaa loput. Täsmäkoulutuksella 
voidaan vastata työntekijöiden osaamistarpeiden muutoksiin 
mm. työtehtävien muuttuessa. Täsmäkoulutuksessa työn-
antajan maksuosuus riippuu yrityksen koosta ja on pienelle
yritykselle 30 %, keskisuurelle 40 % ja suurelle yritykselle
50 % koulutuksen kustannuksista.

Eliisa auttaa koulutukseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä! 

Etsi vientimahdollisuuksia: www.marketopportunities.fi

Elisa Rissanen 0295 027 603Riikka Ylikangas 0295 027 578

Kansainvälisty ja kouluta

Team Finland -verkosto

Team Finland kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälisty-
mispalvelut. 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 mahdol-
lisuuksista. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää. 

www.team-finland. fi
Etsi vientimahdollisuuksia: www.marketopportunities.fi



5    

Työvoimatarpeet
Seinäjoen seutu 
Lätti Seppo p. 02950 46586  
Havuluoto Anu p. 02950 46545  
Kivisaari Marja-Elina p. 02950 46653 
Olsson Johanna p. 02950 46605  
ml. Alavus, Kuortane

Härmänmaa 

Hahtokari Eija p. 02950 46642 

Järviseutu
Kuhalampi Ismo p. 02950 46641 

Suupohja (ml. Kurikka) 
Hakkola Kari p. 02950 46541 

Kansainvälisen 
työnvälityksen palvelut
Davidsson Sanna p. 02950 46627 

Muutosturva 
Nurmela Elina p. 02950 46601 

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Rekrytoi
Kun tarvitset yrityksessä uutta, osaavaa 
työvoimaa tai kun näköpiirissäsi on uutta 
osaamista vaativa muutostilanne, hyödynnä 
TE-palveluja. Ota yhteyttä meihinja saat 
käyttöösi henkilöstön hankinnan ja kehit-
tämisen asiantuntijapalvelut. Olemme osa 
seudullista yrityspalveluverkostoa ja räätä-
löimme ratkaisut sinun tarpeisiin
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Muistiinpanot
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Julkinen yritysrahoitus kannustaa 
yrityksiä kasvuun ja kehittymiseen. 
Rahoitusta myönnetään hankkeille, 
joiden arvioidaan parantavan yrityk-
sen kilpailukykyä.

Rahoitettavia yrityksiä valitessa 
huomioidaan kilpailuedellytykset toi-
mialalla, markkina-alueen laajuus 
ja liikeidean uutuusarvo. Kehitystyö 
vaatii yritykseltä aina myös merkit-
täviä omia ponnistuksia. Tarvitaan 
sekä rahaa, aineellisia ja aineettomia 
resursseja että osaamista. Yrityksen 
talouden tulee olla myös kunnossa.

Sijoituksia kasvuun

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus somessa

 @EPELYkeskus

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

 ELY-keskuksen blogi www.ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Alvar Aallon katu 8, Pl 156
60100 Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen  
uutiskirje ja Uutisjyvät www.ely-keskus.fi/
etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Verkossa 24/7 osoitteessa  
www.te-palvelut.fi

@TEpalvelutEPO

@etelapohjanmaa.tepalvelut




