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Yritystoiminnan kasvun tukeminen ja 
kehittäminen

 Yrityspalveluiden kehittäminen
 Kyselytutkimus yritysten tarpeista ja toiveista. Strategian uudistustarve 2024

 Tiivis yhteys yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa. Matalan kynnyksen kontaktointi.

 Yrittäjäjärjestöjen ja yrittäjien yhteistyön tukeminen Suupohjan alueella

 Verkostoitumistilaisuudet
 Verkostoitumistilaisuuksia järjestetään joka toinen kuukausi, sekä lisäksi järjestetään 

kesä- ja talvitapahtuma yrittäjille ja sidosryhmille. 
 Verkostoitumistilaisuudet vaihtelevat aamukahvitilaisuuksista esimerkiksi alkuillan tilaisuuksiin, 

paikallisen yrittäjäjärjestön toiveiden mukaisesti. Tilaisuuksien aiheissa huomioidaan yrittäjien 
ajankohtaiset tarpeet ja toiveet.

Yrittäjien avoin akatemia 2 kpl 
 Elinkeinopalvelut järjestää luentoja ajankohtaisista aiheista, paikallisen yrittäjäjärjestön 

toiveiden mukaan. Luennot järjestetään mahdollisuuksien mukaan hybridi mallilla, jolloin niitä 
voi seurata paikan päällä tai etäyhteyksin.



Digitalisaation mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

 Elinkeinopalveluiden kehittäminen

 Palveluiden ja palvelukanavien kehittäminen

 Luodaan BusinessTeuva.fi sivusto, johon kootaan tietopankki yrittäjille

 Viestintä

 Elinkeinopalveluiden uutiskirje, Elinkeinopalveluiden 6krt vuodessa

 Yrittäjien tukeminen

 Digitalisaation hyödyntäminen

 Hanke

 Sähköisten kanavien hyödyntäminen



Matkailun ja vetovoiman edistäminen

 Markkinointi

 Digitaalinen matka Teuvalle

 Näkyvyyden lisääminen

 Tapahtumien tukeminen



Elinkeinopalveluiden vuositavoitteet

 Yritysvierailut

 Elinkeinopalveluiden lähiyritysvierailuja pyritään tekemään vuoden aikana yhteensä 10 
tilanteen salliessa. Yritysvierailujen ohella elinkeinojohtaja tapaa yrittäjiä erilaisissa 
tilaisuuksissa, tapaamisissa sekä neuvontatapaamisissa.

 Uudet yritykset Teuvalla

 Tavoitteena saada Teuvalle 2023 vuoden aikana 10 uutta yritystä.



Elinkeinopalvelut vuosikello

1-4/2023 5-8/2023 9-12/2023

Teuvan aamukahvit x2
Hankinta ilta
Yrittäjien avoin akatemia
Uutiskirje x2

Omistajanvaihdos 
tilaisuus

-Verkostoitumistilaisuus 
luonnossa 
-Aamukahvit x2
Maaseudun yritystuet Info
Uutiskirje x2

Minustako yrittäjä? 
tapahtuma

Yrittäjien 
pikkujoulutapahtuma

Aamukahvit x2

Uutiskirje x2



Työllisyydenhoito vuosikello

1-4/2022 5-8/2022 9-12/2022

Yhteistyötapahtuma: 
Osaajapula alat

Rekrymessut tarvittaessa

Työllisyyden afterwork
Mahdollisuudet yrittäjälle

Rekrymessut Työllistämismahdollisuude
t info

1-4/2023 5-8/2023 9-12/2023

Yhteistyötapahtuma: 
Osaajapula alat

Yrittäjäkartoitus

Työllisyyden afterwork
Mahdollisuudet yrittäjälle

Rekrymessut Työllistämismahdollisuude
t info



Matkailun edistäminen vuosikello

2023

Virtuaalinen matka Teuvalle
Blogivieras
Videot luontokohteista
Alueellisen yhteistyön kartoittaminen



Hankkeet

 Job Well Done- hanke

 Teuvan, Isojoen ja Karijoen yritysten digitalisaatiotilanteen kartoittaminen ja 
toimenpide-ehdotukset

 Omistajanvaihdoksilla kasvua ja elinvoimaa

Suunnitteilla

Yrittäjien tiedonvaihtohanke. 
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