Palvelut yrityksille
Elinkeinoasiantuntijamme Anna-Mari Alkio neuvoo ja opastaa Koski Tl:n alueella toimivia, yritystoimintaa aloittavia
ja alueelle sijoittuvia yrityksiä. Elinkeinoasiantuntijan palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja täysin
luottamuksellisia. Tarvittaessa asiakas ohjataan erityisasiantuntijapalvelujen pariin. Ota rohkeasti yhteyttä ja varaa
aika tapaamiselle anna-mari.alkio@aura.fi/ 040 631 0464.
Kosken Tl kunta haluaa tukea yritystensä menestymismahdollisuuksia ja kehittää kokonaisvaltaisesti alueemme
elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä. Pyrimme myös edistämään yritysten välistä yhteistyötä.
Asiantuntevilla palveluilla, vahvoilla yritysverkostoilla sekä kunnan ja yrittäjien tiiviillä yhteistyöllä kehitämme sekä
yritysten että Koski Tl:n kilpailukykyä.
Yrityksen perustamisneuvonta
Hyvän ja menestyvän yrityksen taustalla on lähes poikkeuksetta toimiva liikeidea, hyvin toteutettu
liiketoimintasuunnitelma ja osaava yrittäjä. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan vähentää merkittävästi
yritystoimintaan liittyviä riskejä.
Henkilökohtainen neuvonta
Opastamme oman yritystoiminnan aloittamista harkitsevia henkilöitä. Neuvontamme on henkilökohtaista,
maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista. Tavoitteenamme on edistää kannattavien ja työllistävien yritysten
syntyä seudulle.
Henkilökohtaisessa tapaamisessa käydään läpi liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat. Selvitämme myös
mahdollisuuden starttirahaan. Neuvonnan jälkeen yrityksen perustamista suunnitteleva pystyy paremmin
harkitsemaan, onko yrityksen perustaminen tarkoituksenmukaista ja kannattavaa.
Elinkeinoasiantuntija auttaa ja neuvoo yrityksen perustajaa erilaisissa kysymyksissä, kuten mahdollisissa lupaasioissa, yritysmuodon valinnassa sekä perustamisilmoituksen tekemisessä. Asiakkaiden käytössä on laaja, eri
yritystoiminnan osa-alueet tunteva asiantuntijaverkosto. Neuvomme myös erilaisten rahoitushakemusten ja muiden
hakemusten sekä niiden liitteiden laatimisessa.
Yrityksen kehittämisneuvonta
Kannattava kasvu ja toiminnan kehittäminen ovat yritystoiminnan jatkuvuuden ja yrityksen riittävän kilpailukyvyn
kannalta keskeisimpiä tekijöitä. Kasvava ja kehittyvä yritys on myös alueen elinvoimaisuuden positiivisen
kehittymisen kannalta merkittävässä asemassa, sillä kannattava yritys luo työpaikkoja ja maksaa veroja.
Elinkeinoasiantuntija tarjoaa sinulle henkilökohtaista ja luottamuksellista ajatustenvaihtoa ja aitoa kumppanuutta
tukemaan yritykseksi kasvua ja kehittämistä. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla pyrimme antamaan uudenlaista
näkökulmaa ja tuomaan lisäarvoa yrityksesi kehittämiseen.
-

Yrityksen tilanne ja kehittämisvaihtoehdot kartoitetaan henkilökohtaisessa neuvonnassa.
Elinkeinoasiantuntija auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja
yhteistyökumppaneita.
Tuemme yritystä rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä ja julkisten tukien haussa.

Neuvonnan jälkeen yritys pystyy paremmin valitsemaan erilaisista kehittämisvaihtoehdoista.

Yrityksen rahoitussuunnittelu
Yritys rahoittaa toimintaansa pääosin tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella. Toiminnan
kehittämiseen ja erilaisiin investointeihin yritykset tarvitsevat usein myös yrityksen ulkopuolelta tulevaa rahoitusta,
jota on mahdollista saada julkisilta rahoittajilta, kuten Ely- keskus, Finnvera, Tekes ja Teollisuussijoitus, tai yksityisiltä

rahoittajilta, joita ovat esim. pankit ja pääomasijoittajat. Elinkeinoasiantuntijamme auttaa ja neuvoo sinua
liiketoimintasi tarpeisiin soveltuvien rahoitusvaihtoehtojen kartoittamisessa.
Elinkeinoasiantuntija
-

-

-

auttaa rahoitussuunnittelussa, kuten rahoitustarpeiden arvioimisessa ja yrityksellesi soveltuvien
rahoitusratkaisujen kartoittamisessa. Rahoittajan näkökulmasta tärkeimpiä dokumentteja ovat
liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.
neuvoo ja opastaa mm. investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen ja työntekijän palkkaamiseen liittyvien
tukien ja rahoituksen (esim. Ely-keskus ja Finnvera) hakemisessa. Ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen
toimenpiteiden aloittamista, koska julkisen rahoituksen ehtona on, että jo aloitettua hanketta ei rahoiteta.
avustaa starttirahan hakemisessa ja toimittavat asiantuntijalausunnon TE-toimistoon starttirahahakemuksesi
käsittelyn tueksi.

Tuotekehitys
Tuotekehitystoiminnan avulla yritys pyrkii kehittämään ja karsimaan olemassa olevia tuotteitaan tai saamaan
markkinoille uusia tuotteita. Usein tuotekehityksessä käytetään apuna esim. yliopistoja, ammattikorkeakouluja,
tutkimuslaitoksia tai muita yrityksiä. Tuotekehitysprosessissa syntyy usein innovaatioita. Innovaatio tarkoittaa, että
yritys on luonut tietoa ja osaamista yhdistelemällä uuden tai olennaisesti parannetun tuotteen, prosessin tai
menetelmän.
Elinkeinoasiantuntijamme neuvoo ja ohjeistaa yrityksiä tuotekehitysaihioiden tunnistamisessa, niiden eteenpäin
viemisessä ja rahoituksen hankkimisessa. Kauttamme saat tietoa mm. Ely-keskuksen ja Tekesin tarjoamista
mahdollisuuksista. Ely- keskuksen yrityksen kehittämispalveluita voi hyödyntää mm. uutuustutkimuksen,
markkinaselvityksen tai tekniikkaan tai valmistukseen liittyvien selvitysten tekemiseen. Tekesin
innovaatiorahoituksen avulla yritys voi lisätä osaamistaan ja parantaa tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä.
Rahoitusta voi käyttää tuotteiden, palvelujen, liiketoimintamallin, menetelmien ja osaamisen kehittämiseen. Mitä
suurempi on innovaation uutuusarvo ja mitä kauempana markkinat ajallisesti ovat, sitä suuremmalla osuudella Tekes
voi olla mukana.
Omistajanvaihdosneuvonta
Omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaren merkittävimpiä tapahtumia. Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
huolellisella valmistautumisella ja riittävällä aikataululla on sekä myyjän että ostajan etu. Omistajanvaihdoksen
suunnittelu on hyvä aloittaa riittävän aikaisin, jotta omistajanvaihdos pystytään tekemään hallitusti ja myös
verotuksellisesti järkevällä tavalla. Elinkeinoasiantuntijamme auttaa yrityksiä löytämään tarpeisiin soveltuvia
asiantuntijoita ja kontakteja ja saat hänen kauttansa tietoa myytävinä olevista alueen yrityksistä ja kiinnostuneista
jatkajista.
Kansainvälistymisneuvonta
Elinkeinoasiantuntijamme auttaa sinua yritystoiminnan laajentamisessa kansainvälisille markkinoille. Elinkeinotoimi
auttaa yrityksiä ja/tai yritysryhmiä löytämään tarpeisiin soveltuvia asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita sekä
tukee yritystä rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä ja julkisten tukien haussa. Yhteistyökumppanimme auttavat
selvittämään yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet, laatimaan kansainvälistymissuunnitelman,
tekemään markkinaselvityksiä, rakentamaan kontakteja kohdemaahan, hyödyntämään kansainvälisiä verkostoja ja
löytämään kumppaneita vientiyhteistyöhön.
Sijoittumispalvelut
Sijoitu Koski Tl:ään ja harjoita yritystoimintaa turvallisessa ja luonnonläheisessä toimintaympäristössä erinomaisten
liikenneyhteyksien varrella ja toimivien päivittäispalveluiden äärellä.
Tarjoamme sijoittumispalvelua seudulla toimiville ja alueesta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille kaikissa
sijoittumiseen liittyvissä asioissa. Meidän kauttamme saat tietoa alueen monipuolisesta tonttitarjonnasta, valmiista
toimitilaratkaisuista, myytävistä yrityksistä, rahoitusratkaisuista, alueen yritysverkostoista, sitoutuneen ja osaavan
työvoiman hankkimisesta sekä liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuista.

Osaava työvoima ja sujuvat liikenneyhteydet ovat yrityksen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita. Meidän
kauttamme saat tietoa alueen monipuolisesta tonttitarjonnasta, valmiista toimitilaratkaisuista, myytävistä
yrityksistä, rahoitusratkaisuista, alueen yritysverkostoista, sitoutuneen ja osaavan työvoiman hankkimisesta sekä
liiketoiminnan kehittämisen ratkaisuista.
Hyödynnä sijoittumispalvelumme ja asiantuntijoidemme aluetuntemus. Tarjoamme palvelua seudulla toimiville ja
alueesta kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille kaikissa sijoittumiseen liittyvissä asioissa.
Yrityksen terveyttäminen ja muutostilanteet
Haastavissa muutostilanteissa tarjoamme yrittäjälle henkilökohtaisen ja luottamuksellisen keskustelukumppanin.
Yhdessä etsimme uuden suunnan yrityksen toimintaan ja mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Älä jää yksin ongelmien
keskellä, ota meihin yhteyttä!
Autamme yrittäjää kartoittamaan yrityksen tilanteen ja eri etenemisvaihtoehdot. Yrityksen tilanteesta riippuen
vaihtoehtoja voivat olla esim. yritystoiminnan jatkomahdollisuuksien ja toimintaedellytysten selvittäminen,
yrityssaneeraus tai toiminnan hallittu alasajo. Etsimme käyttöösi osaavat asiantuntijat ja selvitämme eri rahoitus- ja
tukimuodot yrityksesi kannattavuuden ja kasvun tukemiseen.
Myös Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut ovat alueen yritysten käytettävissä. Työ- ja
elinkeinotoimisto antaa tietoa mm. muutosturvaan, työttömyysturvaan ja henkilöstön työnhakuun liittyen.
Neuvonta on maksutonta. Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää tarvittaessa infotilaisuuksia työnantajan tiloissa. Työ- ja
elinkeinotoimisto voi olla myös järjestämässä lomautusajalle ammattitaitoa nostavia koulutuksia, joissa lomautettua
tai irtisanottua henkilöstöä koulutetaan hyödyntämällä ELY-keskuksen tukemaa yhteishankintakoulutusta.
Osaamisen kehittäminen
Osaava työvoima on yksi yrityksen tärkeimmistä resursseista. Yhteistyökumppaneidemme kanssa toteutettu
koulutus tai valmennus sekä tarvittaessa yrityksesi tarpeisiin räätälöity koulutus parantaa yrityksen kilpailukykyä ja
sitouttaa henkilökuntaa. Etsimme yrityksellenne koulutustarpeita vastaavan koulutustuotteen eri toimijoiden
tarjonnasta tai suunnittelemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa yrityksellenne soveltuvan
koulutuskokonaisuuden sekä neuvomme koulutuksen rahoitusratkaisuissa. Järjestämme ajankohtaistilaisuuksia
yrittäjien tarpeiden mukaan.
Ota yhteyttä
Elinkeinoasiantuntija
Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
040 631 0464

