Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

YRITYSNEUVONTA
KOLMIPORTAISEEN MALLIIN
PIKESin yritysneuvonnassa on otettu
käyttöön kolmiportainen malli yritysten eri elinkaaren vaiheiden huomioimiseksi ja toisaalta yritysneuvojien
osaamisen kohdentamiseksi tarpeen
mukaisesti. Yritykset jaetaan aloittaviin yrityksiin, kehittyviin yrityksiin
ja erikoisneuvontaa vaativiin yrityksiin.
Aloittavien yrittäjien neuvonta ja siihen kiinteästi liittyvien omistajanvaihdosten neuvonta on vastuutettu yritysneuvoja Anneli Ollilaiselle, jolla onkin
yritysmäärällisesti selkeästi suurin
asiakaskunta. Kehittyvien yritysten
neuvonta ohjautuu allekirjoittaneelle
ja erikoisneuvontaa antavat tapauskohtaisesti joko yritysneuvojat tai eri
kehittämishankkeiden asiantuntijat.
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Asiakaspalvelu: 040 104 5930
etunimi.sukunimi@pikes.fi
www.pikes.fi

Vuoden 2011 alku on ollut vilkasta.
PIKESin yritysneuvonnalla on ollut
kaikkiaan 130 asiakasta kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Vuoden
alusta lähtien starttilausuntojen antaminen on kuulunut meille, niinpä niitäkin kertyi alkuvuonna jo seitsemän
kappaletta. Myös omistajanvaihdoksia
on alueellamme tehty muutamia.
Kehittämishankkeet ovat olleet koko
PIKESin toiminnan ajan osa yrityspalveluiden toimintaa. Tällä hetkellä PIKESillä
on joko omana tai sidosryhmien hallinnoimana kolme suoraan yrityspalveluihin kytkeytyvää kehittämishanketta:
Teollisuusyritysten Uusiutumisohjelma
kohdistuu kasvuyritysten neuvontaan,
Uusi SeutUra-hanke eläköitymisjärjestelyihin ja Hyrrä-hanke hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Hyrrä tosin
päättyy jo tämän kevään aikana, mutta
toivottavasti jatkoa on tulossa.

Kehittämishankkeiden rooli on tuoda
osaamista ja resursseja yrityspalveluihin. Omalta osaltaan ne myös verkottavat yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön
niin maakunnan kuin seutukunnankin
sisällä. Kolmiportaisessa yritysneuvontamallissa kehittämishankkeiden rooli
kuuluu erityisesti kehittyvien yritysten
ja erikoistuneen yritysneuvonnan osaalueisiin.
Tervetuloa yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat
keskustelemaan ajatuksista ja ideoista.
Olemme esillä kesän aikana eri tapahtumissa, toivottavasti kohtaamme!

Jukka Nevalainen

yhteyspäällikkö /
yrityspalvelut
0400 250 552
jukka.nevalainen@pikes.fi
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PIELISEN KARJALASSA
EI ALISTUTA TYÖVOIMAPULAAN

Talvi on taittunut ja kesä tekee tuloaan. Talvisydämellä yritysneuvonta
on läpikäynyt muutoksen. Vuoden
alusta aloitimme aloittavien yritysten
neuvonnan ja näin tiivistämme SYPyhteistyötä Pielisen Karjalan TE - toimiston kanssa. Keskeisiä tehtäviämme
ovat starttirahahakemuksissa avustaminen ja lausuntojen kirjoittaminen
tarvittaessa. Lisäksi teemme tiivistä
yhteistyötä myös Finnvera Oy:n kanssa. Asiakaspalvelun parantamiseksi
yritysneuvonnasta lähetetään kaikki
rahoitukseen liittyvä, neuvonnassa
työstetty materiaali ja tarvittaessa
starttilausunto suoraan Finnveralle ja
näin yritämme nopeuttaa myös hakemusten käsittelyaikoja. Lainahakemukset ovatkin nykyisin jo sähköisesti
täytettäviä.

Pielisen Karjalassa ryhdytään tositoimiin väestön rakennemuutoksen
myötä uhkaavaa työvoimapulaa vastaan. Vuoden 2011 alkupuolella käynnistynyt ja vuoden 2013 loppuun kestävä Uusi SeutUra-hanke tekee työtä
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi
ja uusien työn tekemisen mallien
luomiseksi.

Aloittavien yrittäjien kanssa läpikäymme yritys- ja liikeideaa, avustamme
erilaisten hakemusten laatimisessa,
teemme kannattavuuslaskelmia ja
työstämme liiketoimintasuunnitelmia
yhteistyössä yrittäjän kanssa. Yritysneuvonnan tavoitteena on myös saavuttaa yhteistyön voimaa ja ohjata
yrittäjiä parhaiten heitä palvelevien
hankkeiden piiriin. Tavoitteemme on
hyvin toimivat yritykset.
Olemme olleet näkyvästi mukana
useiden hanketoimijoiden kanssa ja
yhteistyössä tiedotamme näistä pal-

TUOTANNOLLISTEN ALOJEN
UUSIUTUMISOHJELMA
Teollisuuden kovat ajat, johon taantuma yrityksiä ajoi, on toivottavasti
ohitettu. Maailma ei ole kuitenkaan
muuttunut. Kilpailu on kovaa ja markkinoita yritysten osaamiselle, tuotannolle ja tuotteille joudutaan hakemaan
yhä laajemmalta alueelta. Uutiset
Pohjois-Karjalan metalli- ja metsäteollisuuden vahvasta kasvusta taantuman notkosta ylöspäin lupailee hyvää,
mutta kaikki teollisuuden alat ja yritykset eivät kasvuun vielä ole päässeet
mukaan.
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Pielisen Karjalan alueella yhdessä Pohjois-Karjalan muiden yritysten tukemiseen erikoistuneiden toimijoiden
kanssa, on aloitettu yrityksille suunnattu tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma. Ohjelman tavoitteena on

Osuvan Yrityspörssi on omistajanvaihdoksiin keskittyvä markkinapaikka, joka tuo yhteen jatkajaa
hakevat yrittäjät ja toimivaa yritystä
etsivät ostajat. Palvelu on linkitetty
muihin yrityspörsseihin eri puolella
maata ja toimii osoitteessa:
http://www.josek.fi/yritysporssi/

Paluumuuttajat Sirpa ja Janne Tiainen ryhtyivät yrittäjiksi yrityskaupan kautta.
veluista yrittäjille. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet koulutustoimijoiden erilaiset hankkeet ja
tietenkin ne hankkeet, joissa PIKES Oy
on tavalla tai toisella ollut mukana. Yhteistyötä tehdään kaikkien kehittäjien
kanssa.

alettu työstämään. Kohdealueeksi
valikoitui luonnollisesti lähin rajanylityspaikka ja Kostamus. Näiden suunnitelmien tiimoilta tiedotamme yrittäjiä ja odotamme myös mahdollisia
yhteydenottoja hankkeesta kiinnostuneilta.

Viimeisin yritysneuvonnan keskeinen
työväline on maakunnallinen Potkua
Venäjän kauppaan -hanke, jossa tavoitteena on kouluttaa yritysneuvojia ja
Venäjän kaupasta kiinnostuneita yrittäjiä. Hankkeen ponnistuksena syntyi kaksi erilaista yritysryhmää, jossa
toiset vievät tuotteita tai palveluita
Venäjän markkinoille ja toinen ryhmä
tavoittelee venäläisiä ostosmatkailijoita Pielisen Karjalan alueelle. Toimenpiteitä suunnitellaan ja ideoita on

Toinen keskeinen neuvonnan työalue
ovat yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset. Seutukunnallamme alkaa
hiljalleen näkyä yrittäjien ikääntyminen. Myytäviä yrityksiä on kerääntynyt
ja jatkajista on pulaa. Yritysten myyntityötä on tehty osittain julkisesti esim.
Osuva-pörssin kautta tai yrittäjien omien ilmoitusten kautta, mutta hiljaisessa
myynnissä olevia yrityksiäkin on kiitettävästi kertynyt.

tukea alueen tuotannollisten alojen
teollisuusyrityksiä ja niiden toimintaa
tukevien palvelualojen yrityksiä kehittämään, uudistamaan ja kasvattamaan
toimintaansa sekä parantamaan liiketoimintavalmiuttaan.
Ohjelmassa
huomioidaan alueen tuotannollinen
teollisuus laaja-alaisesti teknologiateollisuudesta, puu- ja elintarviketeollisuuteen. Ohjelma on uusi, mutta
se jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa
aiemmin alueella vahvasti vaikuttaneiden kehitysohjelmien linjoilla.
Ohjelman toteutusaika on 1.1.2011–
31.12.2013 ja sen toiminnalliseksi
projektipäälliköksi on nimetty Hannu
Räsänen vastaamaan ohjelman tavoitteiden toteutumisesta yhdessä alueen
yrittäjien kanssa toimien.

tämisessä, tuoteideoiden arvioinnissa,
tuote- ja menetelmäkehityksessä sekä
kontaktien ja verkostojen luomisessa. Kaikkea mitä ei itse osata – siihen
haetaan vastaus niiltä, jotka tietävät!

Yrityksiä avustetaan ja tuetaan esimerkiksi hankesuunnitelmien ja rahoitushakemusten laatimisessa, yrityksen
pitkäjänteisessä ja strategisessa kehit-

Syksyllä alkoi tiedon kerääminen
niistä henkilöistä, jotka mahdollisesti
haluaisivat harkita yrityksen perustamista tai valmiin ostamista. Näitä
yhteystietoja toivomme edelleen.
Yritysneuvonta tukeutuu tässä työssä
myös Moderni maaseutukoti PohjoisKarjalassa -hankkeen ja Eetu -projektin
yhteistyöhön. Sijoitamme paluumuuttajien yrittäjähenkisyyteen!

Anneli Ollilainen
yritysneuvoja
040 184 0431
anneli.ollilainen@pikes.fi

Väestön ikääntymisen ja sitä seuraavan
eläköitymisen seurauksena työmarkkinoilta poistuu Pielisen Karjalassa
työvoimaa enemmän kuin koskaan
ennen. Uuden työvoiman lähteet eivät
pysty tilannetta kompensoimaan ja
tarve löytää uusia työn tekemisen
toimintatapoja korostuu. Uhkana on
myös työllisyyden ja elinvoimaisuuden
vakautta heikentävä osa-aikaisuuskierre. Monet vapautuvista, ennen kokoaikaisista työpaikoista täytetäänkin
osa-aikaisilla työsuhteilla. Syynä on
esimerkiksi palvelun tarpeen väheneminen tai taloudellisesta tilanteesta
johtuva epävarmuus. Osa-aikaisessa
työsuhteessa työntekijän ansio jää alhaiseksi ja tarve sosiaalitukiin kasvaa.
Rekrytointi määräaikaisiin työsuhteisiin on vaikeaa. Tilanne johtaa pahimmillaan itseään ruokkivaan ilmiöön:
verotulojen merkittävään vähenemiseen ja seutukunnan elinvoimaisuuden taantumaan.
Hankehenkilöstö jalkautuu tien päälle

Uusiutumisohjelmasta tiedottamiseksi
on sovittu käynnistyspalaveri, joka
järjestetään Joensuun Tiedepuiston
Louhela-salissa tiistaina 31.5.2011 klo
12.00–16.15. Seminaarin jälkeen on
buffet-tilaisuus klo 16.15–18.00. Seminaarin ohjelmasta tullaan tiedottamaan tarkemmin.

Hannu Räsänen

hankepäällikkö
Pohjois-Karjalan
tuotannollisten alojen
uusiutumisohjelma
040 128 9339
hannu.rasanen@pikes.fi

KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ
Pielisen
Karjalan
kansainvälisen
matkailun yhteistyöhanke käynnistyi
joulukuussa 2010. Hankkeen tärkein
tavoite on edistää Pielisen Karjalassa
toimivien matkailuyritysten kansainvälistymistä. Hankkeen ensimmäiset markkinointiaskeleet suunnattiin
keväällä 2011 Petroskoihin ja Pietariin.
Molempien matkojen aikana järjestettiin useita tapaamisia matkatoimistojen ja matkajärjestäjien kanssa.
“Venäjä tarjoaa suuren asiakaspotentiaalin Pielisen Karjalan yrittäjille.
Kaunis ja siisti luonto, laadukkaat ja
monipuoliset matkailupalvelut sekä
Pielinen houkuttelevat venäläisiä Pohjois-Karjalaan. Ensisijaisesti venäläisiä
matkustajia kiinnostavat alueemme
kalastusmahdollisuudet.
Monet
venäläiset ovat jo käyneet Pielisellä ja

tuntevat sen hyvänä hauki-, kuha- ja
lohijärvenä” - kertoo hankkeen sihteerinä marraskuussa 2010 aloittanut
Olga Vokulova.
Pielisen
Karjalan
kansainvälisen
matkailun yhteistyöhanketta rahoittaa
Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahasto ja se kestää ajan
12.11.2010–12.11.2012. Hankkeeseen
osallistuu kahdeksan ohjelmapalvelu- ja majoitusyritystä Lieksasta
ja Nurmeksesta. Hankkeen hallinnoijana toimii Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy.

Olga Vokulova

markkinointisihteeri
Pielisen Karjalan
kansainvälisen
matkailun yhteistyöhanke
040 135 3543
olga.vokulova@pikes.fi

yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin kartoittamaan seutukunnan
lähivuosina vapautuvat työpaikat sekä
niiden osaamis- ja työaikavaatimukset. Niiden pohjalta laaditaan Pielisen
Karjalan työvoiman tarvekartoitus
ja rekrytointisuunnitelma vuosille
2012–2015. Myös työnantajien muut
kehittämistarpeet pyritään tunnistamaan. Hankkeen kautta löydettäviin
osa-aikaisiin työsuhteisiin kehitetään
käytäntöjä, joilla useampia osa-aikaisena avoimeksi tulevia työsuhteita yhdistämällä luodaan pitempiaikaisia ja
kokoaikaisia työpaikkoja.

uutiset

KEVÄISIÄ KUULUMISIA
YRITYSNEUVONNASTA

Projektipäällikkö Tiina Köngäs-Siiran
toiminta-aluetta ovat pääasiassa Nurmes ja Valtimo ja yritysneuvoja Marja
Hietalan Lieksa.
Uusi SeutUra -hankkeen hallinnoijana
ja toteuttajana toimii Pielisen Karjalan
Kehittämiskeskus Oy PIKES. Päärahoittaja on Pohjois-Karjalan ELY-keskus
(ESR) ja tärkein yhteistyötaho Pielisen
Karjalan TE-toimisto.

Tiina Köngäs-Siira

projektipäällikkö
UusiSeutUra -hanke
040 687 5531
tiina.kongas-siira@pikes.fi

Marja Hietala

yritysneuvoja
UusiSeutUra -hanke
040 135 0893
marja.hietala@pikes.fi

MAKSUTONTA
YRITYSNEUVONTAA
PIELISEN KARJALASSA
PIKES Oy on apuna yrityksen
elinkaaren kaikissa vaiheissa:
• asiantuntijoita teollisuus-, matkailuja erikoispalveluyrityksen
kehittämiseen
• markkinoinnin ja viennin
edistämistä
• toimitilajärjestelyjä
• tuote- ja yritysideoiden kehittämistä
• hankkeiden läpiviennin kartoitusta
• yritysasiantuntemusta
• konsulttipalveluja
• rahoitussuunnitelmien laadintaa
• omistajanvaihdokset
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OSAAJAPANKKI
Tällä hetkellä kauttamme etsii jo 36
yritystä itselleen etätyöntekijöitä ja
osa on kiinnostunut sivutoimipisteen
perustamisesta seudulle, mikäli työntekijöitä löytyy.

Esittelemme nettisivujemme osaajapankissa ammattinimikkeitä tarjolla olevista henkilöistä, jotka ovat
ilmaiseet halunsa muuttaa PohjoisKarjalaan. Annamme työnantajille
osaajien yhteystiedot pyydettäessä.
Pielisen Karjala kiinnostaa erityisesti
lapsiperheitä ja paluumuuttajia, jotka
ovat valmiita muuttamaan, kunhan
työpaikka järjestyy.

Lisätietoja nettisivuiltamme:
• www.pielinen.net
• www.modernimaaseutukoti.fi

Pielisen Messut on Lieksan, Nurmeksen
ja Valtimon yrittäjäjärjestöjen yhdessä
ideoima ja toteuttama vuosittainen
messutapahtuma. Tällä kertaa messujen päävastuullinen järjestäjä on Nurmeksen Yrittäjät ry.
Messut järjestetään Nurmeksessa
30.―31.7.2011 Bomban ja Kalevanhovin alueella, jossa on osastoja mes-

suteltassa ja ulkoalueilla. Näytteilleasettajat ovat pääasiassa Pielisen
Karjalasta ja lähi-alueilta.
Pielisen Messut on erinomainen foorumi esitellä seutukunnan osaamista
sekä tehdä yrityksiä sekä palveluita ja
tuotteita tunnetuksi. Messuilla on viihdettä ja asiaa koko perheelle. Alueelle
on vapaa pääsy.

TOIMITILOJA JA TONTTEJA
PIELISEN KARJALASSA
Pielisen Karjalan kuntien ajantasaiset tiedot toimitila- ja tonttitarjonnasta löytyvät PIKES Oy:n
yhteistyökumppaneiden kautta.
•

Nurmeksen kaupunki,
www.nurmes.fi

•

Valtimon kunta,
www.valtimo.fi

•

Lieksan kaupunki,
www.lieksa.fi

•

Lieksan Teollisuuskylä Oy

Lisätietoja messuista osoitteesta:
www.kylakelpaa.com
Tervetuloa tekemään pisnestä
Pielisen rannalle!

Maritta Nevalainen

messupäällikkö
050 305 5937
maritta.nevalainen@oyk.fi

LIEKSAN YHTEISPALVELUPISTE
Koulutus- ja työvoimatietoutta tarjoava Lieksan yhteispalvelupiste avasi
ovensa Moisionkadulla huhtikuussa.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, ammattikorkeakoulun ja maakuntakorkeakoulun sekä PIKES Oy:n
yhteisen palvelupisteen tarkoituksena
on opastaa esimerkiksi aikuiskoulutukseen hakeutuvia tai omaa yritystä
suunnittelevia henkilöitä. Toiminnassa
ovat mukana myös Lieksan kansalaisopisto sekä Lieksan kaupunkikeskustayhdistys.
PIKES Oy
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PIKES Oy toimii myös Lieksan yhteispalvelupisteellä. Kuvassa vas. Olga Vokulova
(Pielisen Karjalan kansainvälisen matkailun yhteistyöhanke), Marja Hietala (Uusi
SeutUra), Eila Lintunen (KOKO, EETU-projekti) ja Jyrki Kuivalainen (EETU-projekti).

Nurmeksen toimipiste
Karjalankatu 12 A
75500 Nurmes

Valtimon toimipiste
Kuntalaisten Talo
Kunnantie 1 (2. kerros)
75700 Valtimo

Lieksan toimipiste
Lieksan Yhteispalvelupiste
Moisionkatu 1
81700 Lieksa

Avoinna arkisin klo 8–16.

Yritysneuvonta ajanvarauksella.

Yritysneuvonta ajanvarauksella.

