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Käynnistys
tuet



TAVOITTEEMME RAHOITTAJANA:

➢ Parantaa maaseudun elinvoimaa lisäämällä alueen yritysten kasvua ja työpaikkoja

PANOS:

➢ Liiveri myönsi käynnistystukea 14 yritykselle ensimmäisen työntekijän 
palkkaamiseen ohjelmakaudella 2007–2013

➢ Liiverin rahallinen panos keskipalkalla laskettuna yhteensä 350 000 €

TUOTOS:

➢ Syntyi 21 työpaikkaa (17 htv), kun yrittäjät  ryhtyivät työnantajiksi 



VAIKUTUS:

➢ 14 yrityksestä 12 toimii edelleen
➢ Seitsemästä, silloin uudesta yrityksestä 

toiminnassa on edelleen viisi  

Vrt. Tilastokeskuksen mukaan joka toinen 
suomalaisyritys lopettaa viiden vuoden sisällä 
perustamisesta.



Keskimäärin yritykset työllistävät nyt 

6 henkilöä



VAIKUTUS TYÖLLISTÄMISHALUKKUUTEEN:

✓ 95 % sanoo, että tuki madalsi kynnystä palkata yritykseen 
ensimmäinen työntekijä

✓ Puolet ei olisi palkannut ensimmäistä työntekijää lainkaan 
ilman tukea

VAIKUTUS KASVUUN:

✓ 65 % kertoo tuen vapauttaneen aikaa yrityksen kehittämiselle
✓ Yrityksistä 85 % on kasvattanut liikevaihtoaan
✓ 90 % kertoo tuen antaneen yritykselle kasvusysäyksen



VAIKUTTAVUUS:

• Yrittäjien itsensä lisäksi 69 uutta työpaikkaa 
Seinäjoelle, Ilmajoelle, Jalasjärvelle ja Kurikkaan

• Keskipalkalla laskettuna palkoista maksetaan veroja 
650 000 €/vuosi 

• Julkinen panos alussa (350 000 €) tulee ”takaisin 
maksuun” reilussa puolessa vuodessa

• Lisää kasvavia yrityksiä: Uusien yritysten liikevaihto 
nyt välillä 250 000–2 500 000 € 



Alku- ja loppu-
keskustelut



LÄMMITYSKUSTANNUKSET

ENNEN                     NYT

10 000 €/VUOSI 1 500 €/VUOSI
25 TONNIA HIILIDIOKSIDIA 5 TONNIA HIILIDIOKSIDIA TAI 0* 

*Jos ympäristöystävällinen sähköntoimittaja  



Tyypittely
laskeminen
visualisointi



KYLÄÄ



Talkoo
kysely



VAIKUTUKSIA:

1. Liki kolmannes suomalaisista arvioi 
työkykynsä heikentyneeksi. 
Hanketalkoolaisista näin arvioi alle 10 
prosenttia.

2. Kun sosiaalinen eristäytyneisyys alkaa olla 
ylipainoa isompi kansallinen terveysriski, 
eivät talkoilijat pode yksinäisyyttä lainkaan.

3. Suomalaisista puolet tunsi olleensa 
onnellisia viimeisen 4 viikon aikana, 
talkoolaisista itsensä onnelliseksi olivat 
kokeneet kaikki. 

4. Lähes kaikki vastaajat kertoivat talkootyön 
vaikuttavan positiivisesti henkiseen 
hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin ja 
osallisuuden tunteeseen.

5. Hankkeet tarjoavat elämän riskikohdissa 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja 
ovat yhdistyksille hyvä sisäänheittotuote.



Asiakas
tyytyväisyys



”Ei näistä rahoista tiedä kukaan”



100 % asiakkaista sanoo että 
Liiveristä on helppo kysyä 
neuvoja

95 % asiakkaista sanoo että 
Liiverin palvelu on nopeaa ja 
joustavaa

95 % asiakkaista sanoo että sai 
riittävästi apua 
ongelmatilanteissa

25 % kokee ettei selviä 
hankebyrokratiasta!55 % asiakkaista löysi Liiverin 

kautta hyödyllisiä 
yhteistyökumppaneita

85 % hankkeista onnistui 
paremmin Liiverin neuvojen 
ansiosta

95 % asiakkaista suosittelee 
hankerahoitusta muille

” Ei vaikeuta kun kysyy 
rohkeasti Liiverin porukalta.”

”Hanke byrokratia on 
jokseenkin henkisesti raskasta 
ja luotaan työntävää, Liiverin 
tuella kuitenkin ollaan 
selvitty.”

”Jos olisin yksin tehnyt niin 
kyllä. Palvelu oli asiantuntevaa 
ja nopeaa.” 



VS



Vaikuttavuus
kanvaasi
ja kartta







Kiitos
Yhteistyössä:


