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HERE GROWTH
IS A FORCE OF NATURE
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FACEBOOK

Kaikki yritykset ovat meille tärkeitä toimialasta riippumatta. Monipuolinen elinkeinorakenne on yksi Kuopion vahvuuksista.
Onko yrityksesi kasvun tiellä hidasteita,
kaipaako yritystoimintasi uutta potkua vai
onko sinulla innovatiivinen yritysidea?
Ota rohkeasti yhteyttä Kuopion yrityspalveluun. Toimintamme on luottamuksellista,
ripeää ja mutkatonta.

KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU

Kuopion kaupungin yrityspalvelu

Pitkänen Jukka, elinkeinojohtaja
044 718 2085

WEB

Juutinen Unto, yritysasiamies
044 7182 084

www.businesskuopio.fi
www.kuopio.fi/yrityspalvelu

Martikainen Anna-Liisa, yritysasiamies
044 7184 903
Kosonen Jari, yritysasiamies
044 718 8924
Koivisto Risto, yritysneuvoja, startup
044 718 2043
Laitinen Marja-Leena, yritysneuvoja
044 718 2044
Vilhunen Juha, yritysneuvoja
044 718 2045
Liukkonen Johanna, yrityskoordinaattori
044 7182 089
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuopio.fi
yrityspalvelu@kuopio.fi

WWW.BUSINESSKUOPIO.FI

ALKAVAN YRITYKSEN PALVELUT
Infot yrityksen perustajille. Kun haaveilet oman yrityksen perustamisesta, kannattaa tiedonhankinta aloittaa osallistumalla
infotilaisuuksiin.

YRITYSPALVELUT JA
YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN
Kuopio panostaa yritysten toimintaedellytyksiin ja tarjoaa vetovoimaisen toimintaympäristön niin alkaville kuin toimivillekin
yrityksille.

Startup Kuopion palvelut on tarkoitettu erityisesti niille yrityksen perustamista
suunnitteleville henkilöille ja tiimeille, joiden
tavoitteena on myydä tuotteensa tai palvelunsa joko valtakunnallisille tai vientimarkkinoille.
Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat auttavat kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa (ajanvaraus 017 288 2000).
Yrityspörssistä voit ostaa yrityksen ja ryhtyä yrittäjäksi.

Kuopion alueella yritysten määrä on jatkuvassa kasvussa – tällä hetkellä yrityksiä on
noin 5400 ja työpaikkoja 50 000. Vientiyrityksiä Pohjois-Savossa on yli 200.
Kuopiossa yhdistyvät hyvä liiketoimintaympäristö, monipuolinen koulutus- ja tutkimusosaaminen.
Kehitä liiketoimintaasi ja löydä uusia businesskumppaneita.

KEHITTYVÄN YRITYKSEN
PALVELUT
Kuopion kaupungin yrityspalvelu on
yritysten suora linkki kaupungin palveluihin.
Neuvonta ja tarvittaessa selvitystyöt esim.
lupa-asiat, kaavoitus, yritystontit, toimitilarakentaminen, vapaat toimitilat sekä maaseutualueen yrityspalvelut.
Neuvontapalvelu toimiville yrityksille,
kun yrityksesi suunnittelee toiminnan kehittämistä tai laajentumista uusille markkina-alueille Suomessa tai ulkomailla, neuvontaa esim. rahoitus-, kansainvälistymis-,
ja tuotekehitysasioissa.
Yrittäjän Pika-avussa yritysneuvonnan
ja -koulutuksen asiantuntijoille voi esittää
kysymyksen yritystoimintaan liittyen lähes
laidasta laitaan.
Microgrow-verkostosta saat tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen.

KAIKILLE
YritysKuopio-verkosto tarjoaa Kuopion
kaupunkiseudun yrittäjyyttä ja yritysten kehittymistä edistäviä palveluita.
Yritystulkista löydät oppaat omatoimiseen
työskentelyyn.
Sijoittumispalvelusta saat apua,
kun etsit uusia toimitiloja tai tonttia.
Yrityshausta Kuopion alueen yritykset.

Neuvoja omistajanvaihdoksiin
(saara.timonen(at)yrittajat.fi)

