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Suomen Uusyrityskeskukset

• laatuperiaatteita noudattava toimintakonsepti alkavan yrittäjän ja 
yritystoiminnan alkuvaiheen neuvontaan

• kattaa noin 150 kuntaa ja 80 % väestöstä
• verkosto palvelee joka vuosi

• 16 000 uutta asiakasta
• 8 000 uutta yritystä ja 10 000 työpaikkaa
• lisäksi yhä enemmän kevytyrittäjinä aloittavia
• maahanmuuttajataustaisia asiakkaista 5–35 %

• 5 vuoden kuluttua
• 80 % yrityksistä toimii
• työpaikkojen määrä kaksinkertaistunut



Suomen Uusyrityskeskukset
• Espoo | YritysEspoo
• Helsinki | NewCoHelsinki
• Hyvinkään-Riihimäen seutu | YritysVoimala Oy
• Hämeenlinna | Hämeen Uusyrityskeskus ry
• Imatra | Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
• Itä-Uusimaa | Kehitysyhtiö Posintra Oy
• Joensuu | Business Joensuu Oy
• Jyväskylä | Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry
• Keski-Uudenmaan alue | Keski-Uudenmaan 

Kehittämiskeskus Oy KEUKE
• Kokkola | Kokkolanseudun kehitys KOSEK
• Kouvola | Kouvola Innovation Oy
• Kotkan-Haminan seutu | Cursor Oy
• Kuopio | Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry
• Lahti | Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
• Lappeenranta | Lappeenranta – Wirma

• Länsi-Uusimaa | Novago Yrityskehitys Oy
• Mikkeli | Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo
• Oulu | Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
• Pietarsaari | Uusyrityskeskus Concordia
• Porin alue | Uusyrityskeskus Enter /Prizztech Oy
• Savonlinna | Itä-Savon Uusyrityskeskus ry
• Salo | Yrityssalo Oy 
• Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry 

Neuvoa-Antava
• Sisä-Savo | Kehitysyhtiö Savogrow Oy
• Tampere | Uusyrityskeskus Ensimetri
• Turun seutu | Yritysneuvonta Potkuri
• Vakka-Suomi | Ukipolis Oy
• Vaasa | Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia
• Vantaa | YritysVantaa
• Varkaus | Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry



Uusyrityskeskus – luotettava yrittäjyytesi sparraaja

• Jokaiselle yrittäjyyttä pohtivalle hyvät eväät ja apua.
1. Liikeidean sparraus, ulkopuolisen tiukat kysymykset.
2. Liiketoimintasuunnitelma, laskelmat ja kannattavuus.
3. Faktat veroista, vakuutuksista ja vaatimuksista.

• Aina henkilön puolella 
– ratkaisu voi olla myös, että yritystä ei perusteta.

• Ei mahdollisimman paljon yrittäjiä, 
vaan kannattavia yrityksiä ja kestävää yrittäjyyttä.

• Uusyrityskeskus on yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen palvelu. Kunnat 
nyt keskusten tärkein rahoittaja. Yrittäjyyttä pohtivalle maksuton.

• Suomen Uusyrityskeskukset ry on verkoston 
alusta toteuttaa yhteisiä asioita.



Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2020
• saatavilla ilmaiseksi 

uusyrityskeskuksista
• ladattavissa 

www.uusyrityskeskus.fi
• printtiversiot ostettavissa 

nettikaupasta
www.uusyrityskeskus.fi

http://www.uusyrityskeskus.fi/
http://www.uusyrityskeskus.fi/




Maksutonta ja luottamuksellista apua
• liiketoimintaan, sen kehittämiseen, 

sopeuttamiseen, maksujärjestelyihin sekä 
julkisen koronarahoituksen hakemiseen 
maksuton ja luottamuksellinen apu

• 54 kehitysyhtiötä, 30 Uusyrityskeskusta
• lisäksi kuntien elinkeinopalveluiden ja yrittäjäjärjestön 

ammattilaisia, ProAgria ja Metsäkeskus
• yhteensä yli 550 ammattitaitoista ja kokenutta yritysneuvojaa
• kaikki yhteystiedot kootusti:

• www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/korona-apu/ , jossa botti auttaa yrittäjää
• www.yrittajat.fi korona-sivustolla

https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/korona-apu/
http://www.yrittajat.fi/


Koronatukien tilanne nyt
• Business Finlandin lainamuotoinen rahoitus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

• haettava viimeistään 31.10.2020

• Ravintolat voivat hakea tukea työntekijän uudelleentyöllistämiseen
• haettava viimeistään 31.10.2020.

• Starttirahan pidennys 18 kk mahdollinen, kun yritystoiminta alkaa 31.12.2020 mennessä
• Yrittäjän oikeus työttömyysturvaa

• koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta
• yritystä ei tarvitse lopettaa
• voimassa 31.12.2020 saakka.

• Maaseudun yritysten väliaikainen tuki
• maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan
• alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, 

jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.



Yritysneuvojien näkemykset koronatuista

Yritysten koronatuille risuja ja ruusuja
• Yksinyrittäjätuki toimi, kustannustuki epäonnistui
• Yksinyrittäjätuelle toivotaan jatkoa
• Kehittämistuet nopeita, kustannustuki epäonnistui
• Yrityspalvelujen ja yhteistyön merkitys korostuivat 

koronatilanteessa
• https://www.uusyrityskeskus.fi/tiedotteet/yritysten-koronatuille-risuja-ja-ruusuja/
• https://www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/09/Miten-yritysten-koronatuet-

onnistuivat.-Yritysneuvojille-suunnatun-kyselyn-tulokset.pdf

https://www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/09/Miten-yritysten-koronatuet-onnistuivat.-Yritysneuvojille-suunnatun-kyselyn-tulokset.pdf
https://www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/09/Miten-yritysten-koronatuet-onnistuivat.-Yritysneuvojille-suunnatun-kyselyn-tulokset.pdf
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Kiitos!
www.uusyrityskeskus.fi
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