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Sysmän kunta ja 

ProAgria Etelä-Suomi ry

Sysmän kunta on tehnyt ostopalvelusopimuksen ProAgria Etelä-
Suomen kanssa yrityspalvelujen tuottamisesta sysmäläisille ja 
alueelle sijoittumista suunnitteleville yrityksille. 

Hyödynnä monialaista asiantuntijatiimiä toiminnan 
kehittämisessä.
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ProAgria Yrityspalvelut kunnille

-Yritysneuvonnan palvelut

- Omistajanvaihdospalvelut tai niiden luontoisten asiakkaiden 
palvelut kannattavan yritystoiminnan edellytysten 
turvaamiseksi

- Palvelut tuotetaan lähineuvonnan, puhelinohjauksen sekä 
Teams -yhteyttä hyödyntämällä asiakastarpeen mukaan.

- Palveluprosessiin on nimetty asiakasvastaava, joka toimii 
samalla kunnan yhteyshenkilönä
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ProAgria Yrityspalvelut kunnalle

Palvelukokonaisuus edistää:

- Aloittavien yritysten kannattavan liiketoiminnan syntymistä

- Toimivien yritysten kehittämistä ja yrittäjien välisten 
yhteistyömahdollisuuksien syntymistä

- Julkisen rahoituksen saamista alueen yrittäjien tehokkaaseen 
käyttöön

- Yritysten kannattavuutta ja kilpailukyvyn parantamista sekä 
uusien työpaikkojen syntymistä
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Aloittavan yrittäjän neuvontapalvelut 

(16 h/yrittäjä) – Palvelun sisältö

- Kunta vastaa aloittavan yrittäjän neuvontapalvelun kustannukset 100 %.

- Liikeidean arviointi

- Liiketoimintasuunnitelman laadinta yhteistyössä asiakkaan kanssa

- Kannattavuuden arviointi / talouslaskelmien laadinta

- Rahoitustukineuvonta ja tarvittaessa rahoitustukihakemusten laatimisessa 
avustaminen

- Yrityksen perustamisneuvonta ja mahdollinen toimialakohtainen neuvonta

- Yrittäjän mahdollinen ”verkottaminen” alueen tai toimialan 
kehittämishankkeisiin
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Toimivan yrityksen neuvontapalvelut 

(16 h/yrittäjä) – Palvelun sisältö

- Yrittäjän omavastuu on 50 %: eli 38,50 €/h +alv 24 %. 

- Yrityksen lähtötilanteen kartoitus / kehityskeskustelu yrityksen 
nykytilanteesta ja kehittämistarpeista (kesto 1 – 3 tuntia) sekä yrittäjän 
ohjaus ja neuvonta jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta. 

- Asiakastarpeen mukaan tarvittaessa esimerkiksi rahoitus, investointi, 
kannattavuuslaskelmien laadinta, omistajanvaihdosneuvonta ja 
markkinointisuunnittelun alkuohjaus.

- Yrityksen rahoitustukineuvonta ja rahoitustukihakemusten laatimisessa 
avustaminen.
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Toimivan yrityksen neuvontapalvelut 

(16 h/yrittäjä) – Palvelun sisältö… jatkuu

- Yrittäjän on mahdollista hyödyntää asiantuntijoita yrityksen 
kehittämistarpeisiin lisäksi myös maiseman tai 
ympäristönsuunnittelun-, rakennussuunnittelun- ja 
ruokapalveluiden asiantuntijoita

- Yritysneuvonnasta ohjataan sopivat kasvuhakuiset yrittäjät 
kasvupalveluiden käyttäjiksi

- Yrittäjän ”verkottaminen” alueen tai toimialan 
kehittämishankkeisiin
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Omistajanvaihdospalvelut ja lopettavan 

yrityksen palvelut

-689 €/pv tai 86 €/h + alv 24 %. Yrittäjän omavastuu 50 % eli 43,00 €/h +alv 
24 %. 

- Yrityksen lähtötilanteen kartoitus/ kehityskeskustelu (2-3h), jonka jälkeen 
laaditaan raportti toimenpide-ehdotuksineen. 

- Raportissa arvioidaan myös yrityksen arvoa tilinpäätös- ja 
kiinteistöverotietoihin perustuen sekä yritysjärjestelyn veroseuraamuksia.

- Erikseen asiakkaan kanssa sovittaessa ja asiakkaan kustannuksella 
laaditaan ennakkoratkaisuhakemukset verottajalle ja mahdolliset muut 
asiakirjat.

8



Tiedoksi muita julkisia rahoituksia, mitä toimivan 

yrittäjän on mahdollisuus hyödyntää

-Yritysten Kehittämispalvelut ELY –keskus

-Kunnan alueen neuvontatapaamisissa kartoitamme samalla myös 
vaihtoehdon, voivatko yrittäjät hakea erikseen analyysi- tai 
konsultointipalveluita
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https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut


Vaivaako häiriötilanne liiketoimintaasi? Yritysasiantuntijamme 
auttavat, kun on tarve selvitellä, miten edetä yli koronavirusepidemian 
aiheuttaman haastavan tilanteen. He hallitsevat myös hakemusten 
täyttämisen niin, että prosessi etenee jouhevasti viranomaisportaissa.
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#onnistummeyhdessä

Tarjoamme kaikkia NEUVO -palveluja
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Palveluja tarjoavat neuvojat ovat Ruokaviraston kouluttamia ja hyväksymiä, ks. Ruokaviraston 
neuvojarekisteri: http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi Neuvo -palvelua asiakkaille rahoittaa 
Maaseuturahasto. Lue lisää osoitteesta www.proagria.fi/neuvo2020

Nykyaikaistaminen
ja kilpailukyky

Kasvinsuojelu

Tuotantoeläimet Luomu

Energia

Ympäristö

http://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi
http://www.proagria.fi/neuvo2020


ProAgria Yrityspalvelut HYMY Häme 

II hankkeen aikana
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1. Yritysneuvonta

2. Sysmän kunnan yritysneuvonta - Asiakasvastaava

3. Hymy Häme II -hanketyö

4. NEUVO kilpailukyky ja nykyaikaistaminen

5. Yritysten Kehittämispalvelut: Konsultointi osa-alue 
Markkinointi ja asiakkuudet

Yritysasiantuntija

Karita Alén
puh. 0400 461 708, karita.alen@proagria.fi
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KIITOS MIELENKIINNOSTA

Ollaan yhteydessä!
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