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Savonlinnan Kaupungin Elinkeinojaosto
Toiminta-avustushakemus sekä Enter To Business hankkeen kuntarahahakemus.
Viitaten Savonlinnan Kaupunginvaltuuston päätökseen 6.6.2016, sekä kaupunginhallituksen
päätökseen koskien Itä-Savon Uusyrityskeskuksen neuvontatoiminnan avustusta, sekä hankkeen
kuntarahoitusosuutta, haemme Itä-Savon Uusyrityskeskukselle toiminta-avustukselle jatkoa vuosille
2020-2021 seuraavasti.
Savonlinnan Kaupungille tuotettavat palvelut:
Itä-Savon Uusyrityskeskus tuottaa Savonlinnan Kaupungille laatusertifioituja palveluja seuraavasti:
1.
-

Alkavien yrittäjien palvelut
Liikeideoiden testaaminen
Liiketoimintasuunnitelmien teko ja sparraus
Investointi- ja rahoituslaskelmat
Kannattavuusarvioinnit, sekä Break Even-laskelmat
Budjetit
Startti- ja viranomaislausuntojen tuottaminen
Rahoitusneuvonta
Opastus tilitoimisto- ja vakuutuskysymyksissä
Auttaminen toimitilojen valintakysymyksissä
Yrityksien perustamisessa auttaminen
Lupa-asiat ja muu viranomaisyhteistyö (Ely, Avi, PRH, Vero, Kaupunki, TE-toimistot)
Rekrytoinneissa auttaminen

2.

Luopuvien yrittäjien palvelut

-

Yrityksen nykytilanne-analyysit
Arvonmääritykset suoraan tai ostopalveluna
Jatkajien hakeminen luopuville yrityksille
Yritysten myyntikuntoon laiton opastus ja markkinointi ostajille Suomen Uusyrityskeskusverkoston kautta, Suomen Yrityspörssin kautta tai alueen yritysrekisterin kautta sekä
lehdistön, että Sosiaalisten markkinointikanavien (SOME) kautta.

3.

Jatkavien yrittäjien palvelut

-

Ostettavan yrityksen nykytila-arvioinnit
Ostohinnan arvioinnit
Yrityksen lisäinvestoinnit, käyttöpääomatarpeen määritys
Mahdolliset tukirahoitushakemukset
Break Even / kannattavuuslaskelmat ja budjetit
Rahoitusneuvonta / rahoitusjärjestelyissä avustaminen

4.

Muu toiminta

-

Informaatiotilaisuuksien järjestäminen alkaville yrittäjille tai yritystoiminnasta kiinnostuneille
henkilöille
Yrittäjyyskasvatustyöhön osallistuminen pitämällä oppilaitoksissa yrittäjyysluentoja

-

-

Verkostoitumistapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämistä alkaville ja 1-3 v toimineille
yrityksille sekä luopujille.
Osallistuminen Kaupungin kehittämistä edistäviin hankkeisiin ja yhteistyöprojekteihin.

5.

Laatusertifioitua toimintaa

-

Itä-Savon Uusyrityskeskuksen tuottaa palveluja Suomen Uusyrityskeskusten valtakunnallisen
ISO9001 - laatujärjestelmän mukaisesti ja toimii Suomen Uusyrityskeskusten konseptin
periaatteella, joiden mukaisesti yrityspalvelut tuotetaan kaupungin ydinkeskustassa, helpon
saavutettavuuden, riittävien paikoituspaikkojen sekä ulospäin näkyvien markkinointiohjesäännön
mukaisella tavalla. Itä-Savon Uusyrityskeskukselle myönnettiin laatusertifiointi v 2005 ja
laadunvalvontaa sekä asiakastyytyväisyyttä tutkitaan ja valvotaan jatkuvasti. Uusyrityskeskus
konsepti on olennaisena osana Yritys-Suomi verkostoa.
6.

Valtakunnallinen CRM -asiakashallintajärjestelmä

Itä-Savon Uusyrityskeskuksella on Suomen Uusyrityskeskusverkoston valtakunnallinen
tietojärjestelmä, jonka kautta on suoraan yhteydet mm. Patentti- ja rekisterihallituksen
järjestelmiin. Tätä kautta Itä-Savon Uusyrityskeskus pystyy tuottamaan Savonlinnan Kaupungille ja
kunnille alueiden yritystilastoihin pohjautuvia tarvittavia raportteja.
7.

Yhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa

Itä-Savon Uusyrityskeskus tekee tiivistä yhteistyötä Savonlinnan Kaupungin teknisen toimen /
toimitilapalvelun /elinkeinotoimen sekä Yritystilat Oy:n kanssa.
8.

Työnjako Savonlinnan elinkeinopalvelun ja Uusyrityskeskuksen välillä

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelut tuottavat alueen toimiville yrityksille tarvittavia
neuvonta- ja kehityspalveluja. Itä-Savon Uusyrityskeskus tuottaa Savonlinnan
elinkeinopalvelun yhtenä palveluntuottajana alkaville, ikääntyville luopuville yrittäjille ja
sekä yritystoiminnan jatkajille suunnattuja palveluja.
9.

Raportointi

Itä-Savon Uusyrityskeskus raportoi Savonlinnan Kaupunkia puolivuosittain siten, että
raportti sisältää:
- asiakasmäärät
- perustettujen yritysten määrän
- luotujen työpaikkojen määrän
- alueelle syntyneiden yritysten kokonaismäärät
- lopettaneiden yritysten määrät sekä alueen yritysten nettoperustannan.
- yrityksen omistajanvaihdosten määrän.
- säilytettyjen työpaikkojen määrät (omistajanvaihdokset)
- alkavien yritysten kautta tulleet investoinnit alueelle
- omistajanvaihdosten kautta tulevien investointien määrän alueelle.
10. Toiminnan kustannukset
Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kokonaisbudjetti vuonna 2018 on 257.368€ joka on
tulorahoitettu hankkeen Etelä-Savon Maakuntaliiton osuudella 82.246€, Kaupungin
160.000€ tukiosuudella (Hankkeen kuntaraha 54.831€ ja UYK toiminnan tuki 105.169€)
Enonkosken kunnan tukiosuudella 7.000€ sekä jäsenmaksutuloilla 10.000€.

11. Toiminta-avustuksen määrä
Savonlinnan Kaupunginvaltuusto on päättänyt tukea toimintaa vuosien 20172019 välisenä aikana 160.000€:n vuosittaisella kokonaistuella, joka on sisältänyt
Exit Business hankkeen kuntarahoitusosuudet. Samaan päätökseen sisältyi, että Itä-Savon
Uusyrityskeskus valmistelee uuden hankkeen vuoden 2018 aikana vuodesta 2019 alkaen.
12. Uusi hanke Enter to Business- jatkajien haku luopuville yrittäjille Etelä-Savon alueella.
Hankkeen toteutusaika 1.3.2019 – 28.02.2021
Hanke toteutetaan Savonlinnan ja Mikkelin alueilla maakunnallisena. Etelä-Savon ELY-keskus ja
Etelä-Savon Maakuntaliitto on antanut hankkeelle vihreää valoa ja Mikkeli on sitoutunut
hankkeeseen kehitysyhtiönsä kautta osatoteuttajana.
Hankkeen kuntarahaosuus Savonlinnan Kaupungin osalta 2 vuoden ajalta on 123.849€. Hanketta
on haettu rahoitussuhteessa 30% kaupunki ja 70% maakuntaliitto. Jos MKL muuttaa suhteen
40%/60%, kuten nykyisessä hankkeessa, niin kuntarahan osuus on tällöin 165.132€ Savonlinnan
osalta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 720.000€.
Koska vuoden 2019 toiminnan 160.000€:n kaupungin tukipäätös on jo tehty ja sisältää
kuntarahoitusosuuden, haemme ehdollisena 170.000€:n vuosittaista toiminta-avustusta vuosille
2020-2021, mikäli hankkeen osuus% ovat 30%/70% tai mikäli MKL muuttaa osuudet suhteeseen
40%/60% haemme 180.000€:n vuosittaista avustusta.
Toiminta-avustus sisältää Uusyrityskeskusneuvonnan tukimaksut ja uuden hankkeen
kuntarahaosuudet, kuten tähänkin saakka.
13. Resurssit
Yllä olevat Kaupungin tarvitsemat palvelut toteutetaan 3 henkilön resurssilla ja toimintakuluilla.
Uuteen hankkeeseen on varattu lisäresurssi, joka jakaantuu 50% hankkeelle ja 50%
Uusyrityskeskukselle. Budjettiin varattu mahdollisen kesätyöntekijän/harjoittelijan kulut.
14. Yleistä
Itä-Savon Uusyrityskeskus on nykymuodossaan tuottanut Savonlinnan Kaupungille näitä palveluja
vuodesta 2004 alkaen. Avustuksellamme on perustettu 15 vuoden aikana n. 1700 yritystä, jotka
ovat perustamisvaiheessa työllistäneet 2550 henkilöä. Koulutustilaisuuksissamme on käynyt lähes
7000 henkilöä. Vuosittain avustamme 130-200 yritystoimintaa suunnittelevaa henkilöä, joiden
kanssa käydään 400-600 istuntoa. Vuosittain uusia yrityksiä perustetaan 60-120, jotka työllistävät
perustamisvaiheessa 90-180 työntekijää.
Savonlinnan talousalueella on n 1200 yli 50-vuotiasta yrittäjää, jotka ovat lähivuosina luopumassa
yrittäjyydestä. Näistä yli 500 yrityksellä ei ole jatkajaa
Liitteet:
Hankehakemus Enter To Business
Budjetti 2019-2021
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