
YRITYSKEHITYS • FÖRETAGSUTVECKLING • BUSINESS DEVELOPMENT 
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Elinkeino-organisaatiot saman katon alla 
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Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy 
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Novago Yrityskehitys 
Oy 

1.4.2011 

Projektit: yrityshautomo, PK-PRO, KOKO, 
alueellisten palveluiden kehittäminen 

Eteläkärjen Uusyrityskeskus ry 

Länsi-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry 

Länsi-Uudenmaan Yrityshautomo Oy 

Raaseporin Elinkeinokeskus Oy 



Novago lyhyesti 

‐ Yritysneuvontaa ja –kehityspalvelua 
‐ Omistajina viisi läntisen  

Uudenmaan kuntaa 
‐ Toimipisteet Lohjalla ja  

Raaseporissa 
‐ Palvelupisteet Hangon, Inkoon  

ja Siuntion kunnissa sekä  
Karjaalla, Karjalohjalla että Nummella 

‐ 19 työntekijää 
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Kuntien omistusosuudet 
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Palvelut osakassopimuksen mukaan 

Tjänster enligt ägaravtalet 

• Uusyrityskeskustoiminta 

• Yrityshautomopalvelu 

• Yritysten yleiset 
neuvontapalvelut 

• Yritysten rahoitus- ja 
talousneuvontapalvelut 

• Erikseen sovittujen alueellisten 
elinkeinotoiminnan 
kehityshankkeiden 
järjestäminen 

• Osallistuu toimialueella 
sijaitsevien yritysten 
toimintaedellytysten 
edistämiseen ja alueen 
markkinointiin 
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• Nyföretagarverksamhet 

• Företagskuvösverksamhet 

• Allmänna rådgivningstjänster 

• Finansierings- och ekonomisk 
rådgivning 

• Organisering av enskilda 
regionala utvecklingsprojekt 
inom näringslivet 

• Medverkan i utveckling av 
företagens verksamhets- 
förutsättningar inom området, 
samt i marknadsföring  
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VISIO 

Osaamisen kärjessä alueen vaurauden ja  
elinvoimaisen yrittäjyyden hyväksi. 

 

VISION 

Toppkompetens för regionens välfärd och 
livskraftig företagsamhet. 
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Neuvoja ja kumppanuutta yrityksen koko 
elinkaarella 
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Palvelumme 
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SUUNNITTELU 
 
Yrittäjäksi ryhtyminen on 
merkittävä päätös, jonka 
suunnitteluun kannattaa käyttää 
aikaa ja neuvontaa: 
suunnitteluopas, 
taloussuunnitelma, luvat, 
perustajan muistilista, verot jne. 

YRITYSLINKO / HAUTOMO 
 
Nuorille yrityksille, joilla on 
tahtotilaa kasvaa ja kehittyä. Tuki 
on jatkuvaa ja pitkäaikaista. 
Sosiaalinen ja fyysinen 
ympäristö. Vesi fokuksessa – 
tulevaisuuden teollisuusala. 

PERUSTAMINEN 
 
Kun olet päätynyt yrityksen 
perustamiseen, edessäsi on 
joukko käytännön toimenpiteitä: 
perustamisopas, 
käynnistämistoimet, lomakkeet, 
hinnoittelu jne. 



Palvelumme 
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RAHOITUS 
 
Yritys tarvitsee rahaa 
käyttöpääomaksi ja 
investointeihin, sekä toiminnan 
käynnistysvaiheessa että 
laajentaessaan toimintaa. Apua 
myös taloushallintaan mm. 
laskentaohjelmia. 

KEHITTÄMINEN 
 
Länsi-Uudenmaan yrityksistä 
kahdeksan kymmenestä on 
pieniä: toiminnan laajennus tai 
supistaminen, toimitilat, tuote- 
ja palvelukehitys, osaamisen 
kehittäminen, laatu, 
verkottuminen. 

YRITYKSENÄ TOIMIMINEN 
 
Alkuvaiheen jälkeenkin yrittäjä 
kohtaa päivittäin monenlaisia 
haasteita. Oikean tiedon ja avun 
löytäminen vaivattomasti 
säästää yrittäjän kallista aikaa. 



Palvelumme 
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KANSAINVÄLISTYMINEN 
 
Tietoa kansainvälistymis-
palveluista ja rahoituksesta: 
asiantuntijaverkostot, hallittu 
kasvu, markkina- ja 
riskikartoitus. 

ALUEELLISET HANKKEET: 
 
- Alueen matkailukoordinaattori/Matkailu 

- Energiahanke päästöjen vähentämiseksi/HINKU 
- Kestävän liiketoiminnan kehittäminen 
- Kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen/PK-PRO 

- Maankäytön ja toimintojen kehittäminen/KehäV 
- Seudullisen elinvoiman kehittäminen/SELKO 
- Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen – Yritys-
Suomi Länsi-Uusimaa 
- Työttömien työllistäminen/GO! –rekrypalvelut 

- Vesi ja ympäristö teemana ja toimialana 

- Yritysten toimintaympäristön kehittäminen 
Raaseporin seutukunnalla 
 

 

OMISTAJAN VAIHTUMINEN 
 
Tukea jatkajan löytämiseen, 
omistajanvaihdoksen 
suunnitteluun ja sujuvaan 
toteuttamiseen, 
viranomaisvelvoitteiden 
hoitamiseen yrityskaupan 
yhteydessä sekä rahoituksen 
järjestämiseen.  
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Vesi ja ympäristö – tulevaisuuden 
suurimpia teollisuudenaloja 

 Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava 
markkina, jolla tarve uusien 
teknologioiden ja toimintatapojen 
käyttöönotolle on huutava. 

 Alaan panostaville yrityksille 
aukeaa lähitulevaisuudessa 
ennennäkemätön mahdollisuus 
kasvavan ja kannattavan 
liiketoiminnan harjoittamiseen. 
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Alueelle strateginen painopiste 
 

 Novagon uusi osaamiskeskittymä 
palvelee erityisesti vesi- ja 
ympäristöalan uusien tuotteiden 
kaupallistamista ja kehittämistä. 

 Käsite laaja: Lisäksi cleantech, 
maatalous, merenkulku, matkailu 
jne 

 Alueella alaan liittyvää osaamista: 
paperi, kemia, biotekniikka, muovi, 
konepaja, merenkulku, veneily jne. 
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- Luomme uusia työpaikkoja. 

- Luomme kansainvälistä liiketoimintaa. 

- Tuemme yrityksiä uusien tuotteiden 
kehittämisessä. 

- Tuomme uutta teknologista osaamista 
alueelle ja välitämme sitä eteenpäin. 

- Tuemme maailmanlaajuista vesialaa ja 
suomalaisen vesiliiketoiminnan kasvua. 
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Uuden osaamiskeskittymän kautta 
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YritysLinko  
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YRITYSKEHITYS • FÖRETAGSUTVECKLING • BUSINESS DEVELOPMENT 

Kiitos  
mielenkiinnostasi! 
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