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KEHITYSYHTIÖ POSINTRA OY 
UUSYRITYSKESKUS LOVIISA-PORVOO RY 



Posintra palvelee nyt 
• Neuvontapalvelut  

• alkavat yrittäjät 
• toimivat yritykset 
• seudulliset yrityspalvelut koordinaatio 
• toimitilat ja yritystontit koordinaatio 
• yritysrekisterit 

• Hankkeistaminen  

• Saariston kehittäminen 

• Energiatehokas asuminen – STOK 

 



PALVELUT JA PROSESSIT 



Viestintä ja 
tiedotus 

Talous-
hallinto 

 
Toimisto- ja 
IT-palvelut 

Henkilöstö-
hallinto 

Posintran prosessit 

Yritysneuvonta – alkavat ja toimivat yritykset, Seutu Yp koordinaatio, 
toimitila- ja yritystonttikoordinaatio, yritysrekisterit 

O
u

tp
u

t 
A

lu
e

e
n

 ty
y

ty
v

ä
in

e
n

 
a

sia
k
a

s In
p

u
t 

A
lu

e
e

n
 a

si
a

k
k
a

a
t 

ja
 

si
d

o
sr

y
h

m
ä

t 

Aluekehitys – hankkeistaminen, hanketoteutus,  
saaristoyhteistyö, edunvalvonta 

Energiatehokas asuminen – tutkimus-, 
kehittämis- ja neuvontapalvelut 

Johtaminen ja kuntaomistajayhteistyö 



PALVELUTUOTANNON TOIMINTAMALLI 

YRITYSNEUVONTA 



 

 

POSINTRAN YRITYSNEUVONTATIIMI 2014 
 

 

PETER ANTTI TIINA PIRJO FREDRIK TANJA 



Alkavien yrittäjien neuvonta 
Tuottaja 
 
Posintra Oy 
 

Toteuttaja 
 
Uusyrityskeskus Loviisa- 
Porvoo ry 
 
 
 
 
 

 

Tilaaja(t) 
 
Porvoon kaupunki 
Loviisan kaupunki 
Lapinjärven kunta 
Myrskylän kunta 
Askolan kunta 
Pukkilan kunta 
Uudenmaan ELY-keskus 
Finnvera Oyj 

 
 

Toimintamalli 
 
Tuottaja/toteuttaja vastaa alkavien yritysten neuvontapalveluiden 
tarjoamisesta sekä vastaa tilaajakuntien alueella perustettavaksi 
esitettävien uusien yritysten starttiraha- sekä Finnvera lausuntojen 
laadinnasta.  
 

ISO 9001- laatujärjestelmän mukainen neuvontaprosessi 
    

   -Liikeidean testaus 

-Alustava liiketoimintasuunnitelma  

-Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen  

- Kannattavuus – ja myyntilaskelmat 

-Yritysmuodon valinta 

-Starttirahan ja rahoituksen järjestäminen 

-Perusilmoitus kaupparekisteriin ja verohallinnolle 

-Yrittäjäeläke, muut pakolliset vakuutukset ja työttömyysturva 

-Kirjanpito 

-Toimitilojen ja välineiden hankkiminen 

Ym, ym… 

  

  

      

16. Tilintarkastajien roolin valinta 

 
 
 
 



Toimivien yritysten neuvonta 
Tuottaja 
 
Posintra Oy 
 
 
 
 
 
 

 

Tilaaja(t) 
 
Porvoon kaupunki 
Loviisan kaupunki 
Lapinjärven kunta 
Myrskylän kunta 
Askolan kunta 

 
 

Toimintamalli 
 
Tuottaja antaa henkilöstönsä työpanoksella maksutonta 
neuvontapalvelua toimialueelleen rekisteröityneille toimiville yrityksille 
ja ohjaa näitä tarvittaessa tapauskohtaisen harkinnan perusteella 
parhaan mahdollisen asiantuntijan palveluihin.  
 

 -yrityksen tilannekartoitus - ”terveystarkastus” 
 -kehittämistoimenpiteiden havainnointi ja toteutus 
 -kannattavuus- ja investointilaskelmat 
 -rahoitusneuvottelut ja -järjestelyt 
 -yrityskauppa, liiketoimintakauppa 
 -sukupolvenvaihdos 
 -kansainvälistyminen 
 -tervehdyttämistoimenpiteet, velkaneuvonta 
 -ym, ym… 
 

 
 



 
Seudulliset yrityspalvelut  
Itä-Uudellamaalla 
 
 

Neuvontapalvelua yhdeltä luukulta – Kehitysyhtiö Posintra Oy:lle annettu koordinointitehtävä 
 
• Saat yhden luukun periaatteella yritysneuvontapalveluita koko Itä-Uudenmaan alueella. 

Tarjoamme maksuttomat palvelut lähellä: toimipisteemme sijaitsevat Porvoossa, Loviisassa sekä 
tarvittaessa alueen maaseutukunnissa. Välitämme myös mm. ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Pro 
Agrian sekä kaikkien alueella toimivien oppilaitosten palveluita. 

• Seudullinen yrityspalvelu (SeutuYp) -yhteistyö perustuu alueen yritysneuvonta-, kehittämis- ja 
koulutuspalveluita tarjoavien osapuolten sopimukseen. Osapuolet ovat yhteisesti sopineet 
neuvontapalveluiden asiakaslähtöisestä toimintatavasta. Toiminta perustuu osapuolten 
yhteistyöhön ja luottamukseen. Ydintehtävänä on asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen ja 
tarpeisiin vastaaviin ratkaisuihin luotsaaminen. SeutuYp -toimijat tarjoavat palveluita mm. 
yleisneuvonnan, yrityksen perustamisen, yrityksen kehittämisen, rahoituksen, omistajanvaihdoksen 
sekä yrityksen sijoittumisen kysymyksissä. 
 



Toimitila- ja yritystonttikoordinaatio 
Tuottaja 
 
Posintra Oy 
 
 
 
 
 
 

 

Tilaaja(t) 
 
Porvoon kaupunki 
Loviisan kaupunki 
Lapinjärven kunta 
Myrskylän kunta 
Askolan kunta 

 
 

Toimintamalli 
 
Tuottaja opastaa asiakkaita toimialueensa yritystoimitiloihin ja -
tontteihin liittyvissä kysymyksissä yritysneuvonnan käytettävissä 
olevilla resursseilla ja ohjaa tiedustelut eteenpäin oikeille tahoille 
 

 HAASTEITA: 
 
 -Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen 
 -Kuntien palveluprosessien tunnistaminen 
 -Oikean ja riittävän tiedon välittäminen takaisin asiakkaalle 
riittävän   nopeasti 
 

 MAHDOLLISUUKSIA: 
  -Toimitilapörssin ylläpitäminen kiinteistövälittäjien yhdistyksen 

 kautta 
 -Seudullisen tonttipörssin uudelleenherättäminen 
 

 



Yritysrekisterit 
Tuottaja 
 
Posintra Oy 
 
 
 
 
 
 

 

Tilaaja(t) 
 
Porvoon kaupunki 
Loviisan kaupunki 
Lapinjärven kunta 

 
 

Toimintamalli 
 
Tuottaja ylläpitää ja päivittää tilaajakuntien yritysrekistereitä. 
 
 

TARVE SEUDULLISESTA YRITYSREKISTERISTÄ 
ON OLEMASSA!!! 



Yrittäjyydestä yleensä -Allmänt om företagande  

   Hyvä yrittäjä on mm - En bra företagare är bland annat 

• flitig ahkera 

• kreativ luova 

• modig, företagsam rohkea, yritteliäs 

• resultatinriktad tulosahakuinen 

• beslutsam päättäväinen 

• en bra försäljare  hyvä myyjä  

• redo att ta risker valmis ottamaan riskejä 

• klarar av osäkerhet pystyy elämään epävarmuuden vallitessa 



Yrittäjyydestä yleensä - Allmänt om företagande  

   Yrittäjyyden haasteita  - Utmaningar med att bli företagare  

• att ordna finansiering,  rahoituksen järjestäminen 

• bristande kunskaper och erfarenhet, osaamisen ja kokemuksen puute 

• brist på information om lagstiftning,  

beskattning och tecknande av avtal, tiedon puutteet lainsäädäännön, verotuksen ja 
sopimuksen solmimisen osalta 

• tidsanvändning (arbete/studier,  

familj/make eller maka, fritid och så  

vidare). Ajankäyttö (työt/opiskelut, perhe/puoliso, vapaa-aika jne) 



Liiketoimintasuunnitelma 

 

www.liiketoimintasuunnitelma.com   

 

oma.yrityssuomi.fi           

http://www.liiketoimintasuunnitelma.com/
http://www.liiketoimintasuunnitelma.com/


Kannattaa käydä-tilaisuus… 

OMA YRITYS  MESSUT 18-19.3.2014, WANHA SATAMA HELSINKI  

http://www.omayritys-tapahtuma.fi/index 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

KIITOS MIELENKIINNOSTA! 

Posintra auttaa, mutta Sinä itse vastaat jatkokipinöistä… 

AJANVARAUS POSINTRA: info@posintra.fi 

 
 


