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Salon kaupungip elinkeino-
ytrtiö aurtaa salolaisia malsu-
vaikeuksiin jo-utuneita yntyk-
siä.

Yrityssalo on aloittanut vuo -
den loppuun kestäviin hank-
teen, joka ta{oaa asiantunti-
ja-apua ongelmatilanteisiin.

Yritysten talouden terveh-
dytt?iminen saneeratrsme-
nqttehrrn avulJa 2O20 -hanke
tarjoaa keinoja turhien kon-
lqrrssien v:ilttämiselle.

ProjektiPäällilkö Hilkka
Ilalll sanoo, €ftii mal<su\ni-
keulsien kanssa kipuilevan
yritydcsen kannattaa käYttää
tilaizuus lqroäkseen ja selvit-
tö voisiko yrityssaneeraus-
menettelystii olla apua.

- Yrityssalon kgordinoima
hanke tary'oaa asiannmtija-
apu4 iotta yritys.voisi tarttua
talouden ongelrnatilanteisiin
rnahdollisimmari pikaises-
ti. fos ongelmaan ei tarnrta

_ ajoissq menetetäiin aikaa ra=

kentavien ratkaizujep löytä-
miseksi, Itralla sanoo.

Toimitusiohtaia Jyrki Moi-
Iasen rnuhan Yrityssalon te-
kemä sehitys kenoo, etä sa-

lolaisyritysten malcuhåiiriöt
ovat yleistyneet kesän ailana,

(ed.vas), kauppakamariosaston-Kirsti Kirjonen, Yrityskummien

Jyrki Moilanenla HifltkaHalla kerloivat yitytsille suunnatusta

. -- ; 'v"4S*'F*w-'4 'l

lo opastaa maksuvaikeuksi n joutuneitaa
I

- Mutta mitii:in konkrrssi-
aaltoa ei ole onnelsi syntynyt,
Moilanenkertoo

Yrityssaneeraus saattaa tar-
jota toiminnallbesti terveelle
yritykselle mahdollisuuden
vältt:iä konlurssi ia ttrrvata
työpaikat

- Hanlkeemme tavoitteena
on ohjata elinkelpoisia yri-
qiksiä saneerausmenettelyyn.
Yrityssalon hanke tarjoaa Yn-
rylselle rnaksuttomasti koke-
neen talouden asiantuntijan
tekemiih taloudellisen tilan-

. teen analyysin. IosanalYYsin
perusteella yrityksellä voisi
olla edellyt5dcset YritYssanee-

yntyl$elle
tarjotaan malsuton alkrrkes-
lustelu yritysiudstin kanssa
Varsinaisen yrityssaneeftrrs-
prosessin kustannulsetyritys
kritenkinhoitaaitse.

Hanke tarioaa asiantunti-
joita helpottamaan Ynttäiåin
rarkaisuja, kun taloudessa
on vaikeuksia IGikille Yri-
tylsille saneerausta ei voi-
da ioteutta4 mutta heillekin
pyrifiiiin ohjaamaan soveltu-
vaa asiantuntijatukea. YritYS-

kohtaisten ldinikoiden lisiiksi
j?i{estetä?in infotilaisnrulsia
ja julftaisaan asiantuntiia-ar-

tyssalon verlkosivuilla sekä

alueen tiedotusviilineissä.
- T?irke?inä kumppanina

niile yriryksile, jotka eivät
päädy saneerausmenette-
ly1m, toimivat Salon YritYs-
lcun.lni! . projektipä?illilJ<ö
Hallakertoo.

Yrityskummi Jussi Peltonm
sanoo, ettii kokeneet yritYs-
kummit ovat mukana autta-
misenhalusta-

- Palvelumme eivät malsa
mitii?in. Ilrnaisia lounaita on
sittenkin olemass4 Peltonen
sanoo.

IGuppakamrin edustaja-
na hanlikeen ohPusryluniis-
sä mukana oleva Kinti Kirio-
nen sanoo, että kokemuksen
mukaan yritykset' kaiPaavat
*eskustelukumppania

- Asiat selvi?ivåit paremmin
itsellekin, kun niistä puhuu
asiantuntijalle. Mitä aikai-
senrmin ongelmiin Puutftru'
sitåi parempi, Kirjonen sanoo.

Säästöpanldn rahoituspä?il-
lilköJuha Lehto sanoo mui-
den tavoi& että keslqrstelu
ulkopuolisen asianhmtijan
kanssavie eteenpiiin.
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