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Hyvinkään Pelikirja, s. 3

Hyvinkään Yrittäjät vuosijuhla
”Hyvinkää & Suomi
100 vuotta” -juhla
11.11. klo 18.00 Spahotel Sveitsi
Hyvinkään Vuoden yrittäjän ja juhlavuoden kunniaksi
Vuoden nuoren yrittäjän palkitseminen ja illallinen.
Tanssimusiikki Riot Mamas, tilaisuuden juontaa
Urkki Etelämäki. 2 lippua/jäsenyritys, seuraavat 30,-/kpl.
Jäsenille, jäsenkortti mukaan! Liput noudetaan 16.–31.10.
välisenä aikana Boutique Duettesta, Hämeenkatu 6.
Ei jäsenille lipun hinta 50,-/kpl.
Pukukoodi: Smoking tai tummapuku.

Hyvinkään Yrittäjät ry syyskokous
16.11. kello 18.00
Ravintola Harlekiini,
SKY -kabinetti, Kauppatori 1
Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, mm.
toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 sekä henkilövalinnat.
Tule mukaan toimintaan, hallituksen jäsenenä pääset
vaikuttamaan parhaiten!
Kokousesitelmä: Aluehallintoviraston ylijohtaja
Minna Karhunen: ”AVI:n ajankohtaiset yrittäjille”.
Ilmoittautuminen viimeistään 10.11.
https://hyvinkaanyrittajat.typeform.com/to/BeEj2H

Pääkirjoitus
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Y

rittäjän päivä on joka
päivä. Haastamalla itsemme ja organisaatiomme joka päivä voimme tavoitella parempaa - mikä etuoikeus! Yrittäjän päivän säätiö
on ponnistellut kalentereihimme erityisen Yrittäjän päivän,
jota juhlitaan 5.9. Kannattaa
osallistua Yrittäjän päivän tilaisuuksiin, sillä niissä yrittäjään
valetaan sellaista kunniaa ja
myös toivomuksia, että niillä
elää lopun vuotta. Niin tänäkin
vuonna.
Osallistuin muutamaan
Yrittäjän päivä -tilaisuuteen ja
kaikissa kerrottiin, kuinka yrittäjiä arvostetaan nyt valtakunnallisesti. Se on totta. Sana
”yrittäjä” on nyt paremmassa
huudossa kuin kymmenen
vuotta sitten, jolloin siihen
suhtauduttiin sanan mukaisesti: siinähän yrittelee. Nykyään
yrittäjä mielletään nimenomaan arvostettavaksi onnistujaksi, joka omalla riskinottohalullaan usein myös antaa työtä
muille ihmisille ja näin tuottaa
verovaroja yhteiskunnalle, joka
käyttää ne hyvinvointipalveluihimme. Eli nykyään on hyväksyttävää, arvostettavaa ja jopa
toivottavaa olla yrittäjä, jotta
rahakirstuun, josta yhteisiä varoja käytetään, saadaan täytettä.
Yrittää saa ja yrittämisellä
siis saa onnistua, mutta jos sillä
saavuttaa varakkuutta, se mielletään jotenkin ei-hyväksyttäväksi. Monen hankkeen kohdalla pelätään, että yrittäjä ja
yritys rikastuvat. Käsittämä-

töntä, eikö se pitäisi olla tavoitekin? Jos joku onnistuu riskiä
ottamalla, on kai hyvä, että hän
siitä hyötyykin? Yrittää silloin
varmaan toisenkin kerran!
SY:n ja EK:n yhteisessä
Yrittäjän päivän juhlassa tuotiin esille tutkimus, jossa ykskantaan todettiin, että 100vuotiaassa Suomessa on hyväksyttävää yrittää, mutta ei omistaa. Kuitenkin yritysten omistaminen muodostaa hyvinvointimme taloudellisen perustan. Omistaja tuo yritykseen pääomaa, kantaa vastuuta
päätöksistä ja ottaa riskiä. Hän
tuo yritykseen tahdon kasvaa ja
pärjätä. Kun yritys menestyy, se
voi luoda työpaikkoja ja maksaa palkkoja. Samalla syntyy
verotuloja julkisten palveluiden
rahoittamiseksi. Kaikki hyötyvät. Rahoitus ja riskinotto
tuottavat liiketoimintaa, investointeja, talouskasvua, työpaikkoja, verotuloja ja osinkoja =>
HYVINVOINTIA.
EK:n toimitusjohtaja Jyri
Häkämies sanoi, että: ”Lähivuosille ennustettu talouskasvu
ei riitä tasapainottamaan julkista taloutta. Kasvua saadaan
vain sitä kautta, että meillä
kannattaa yrittää ja omistaa
yrityksiä. EK:n tekemän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia
omistajayrittäjistä kokee, että
asenneilmasto ei kannusta
omistamiseen ja riskinottoon.
Yhteiskunnalliseen ilmapiiriin
tarvitaan muutos. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia suomalaisen omistajuuden edistämiseksi ja vahvistamiseksi.”

EK:n työryhmä Kari-Jussi
Ahon johdolla on esittänyt 18
toimenpidettä suomalaisen
omistajuuden lisäämiseksi ja
vahvistamiseksi. Suomi tarvitsee erilaisia omistajia. Avainasemassa ovat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten
kyky kasvaa, investoida, kansainvälistyä ja luoda uusia työpaikkoja. Yhtä lailla on tärkeää
kotitalouksien aktivoiminen,
jotta ne voivat hyötyä työllisyyden ja julkisen talouden vahvistumisen ohella myös osakesäästämisen kautta.

Maksuttomasta neuvontapalvelusta saat apua yrityksen
arjen pulmiin. Lisäksi SY tarjoaa monia rahanarvoisia jäsenetuja. Ne hyödyttävät sinua
ja yritystäsi vain, jos käytät niitä! Jäsenedut on esitelty tässä
lehdessä sivulla 5. Jäsenenä saat
myös valmiin verkoston yhteistyöhön ja yhdessäoloon muiden yrittäjien kanssa. Osallistu
Hyvinkään Yrittäjien, Uudenmaan Yrittäjien ja Suomen
Yrittäjien tapahtumiin! Tiedot
tapahtumista löydät helpoiten
kotisivuiltamme:

Kannattaa olla
Suomen Yrittäjien jäsen!
Hyvä yrittäjä, hienoa, että olet
osa Suomen Yrittäjiä, Uudenmaan Yrittäjiä ja Hyvinkään
Yrittäjiä! Mitä enemmän meitä
on, sitä paremmin voimme
edistää yrittäjien asioita. Suomen Yrittäjät on Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö.
”Mitä hyötyä jäsenyydestä
on minulle?”, kysyy moni jäseneksi aikova. Tähän vastaan,
että Suomen Yrittäjät on ainoa
elinkeinoelämän järjestö, joka
aidosti ajaa pienyrittäjän asioita.
Suomen Yrittäjissä tehdään
lujasti töitä sen puolesta, että
yrittäminen olisi sujuvampaa,
kannattavampaa ja yksinkertaisempaa. Vaikutetaan vahvasti
julkiseen päätöksentekoon
niin, että pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet otetaan
mahdollisimman hyvin huomioon.

https://www.yrittajat.ﬁ/uudenmaan-yrittajat/hyvinkaan-yrittajat/
https://www.yrittajat.ﬁ/uudenmaan-yrittajat
https://www.yrittajat.ﬁ/
Menestystä liiketoimintaasi
toivottaen

Anne Rantalainen
Hyvinkään Yrittäjät ry:n
puheenjohtaja

Hyvinkään 2 | 2017
Yrittäjäsanomat

Kannattaa olla yrittäjä – kannattaa
olla Suomen Yrittäjien jäsen!

Ilmoitushinnat:
koko sivun hinta 990 euroa
alv 0%,
1/1 sivu 990 euroa alv 0%,
1/2 sivu 590 euroa alv 0%,
1/4 sivu 350 euroa alv 0%,
1/8 sivu 250 euroa alv 0%,
1/16-sivu 150 euroa alv 0%,
etusivun nettilinkin hinta
400 euroa / vuosi.
Osoite:
Hyvinkään Yrittäjät ry,
c/o Rantalainen Oy,
Sahakuja 4,
05810 Hyvinkää
puh: 040 530 6977
sähköposti:
hyvinkaan@yrittajat.fi
www.yrittajat.fi/hyvinkaa
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meillä välitetään
yrityksistä
Kalenterit kaikkiin tarpeisiin

WEGA PLUS
2018
keinonahkakannet
AJANVARAUSKIRJA 2018
päivä/sivu, sidottu

PÄIVÄMUISTIO
2018
kierreselkäinen

3195 1295

2995

Tiesitkö? Uusina yritysetuina saat meiltä -5%
kirjoista sekä tilauksesta
kahvio-, hygienia- ja
siivoustuotteita.

HYVINKÄÄ KAUPPAKESKUS WILLA

Hyvinkään Yrittäjien
uudet jäsenet
Ajatuksen Alku
Tetcon Oy
Sähkövuori Oy
ProScreen Finland Oy
Harri Salmi Oy
Maalausliike Karo Anttila Oy
Leonir Tmi
NORAD Oy
Taloushallintopalvelu
Teuvo Kalliomäki
Abacate Oy
Asianajotoimisto Naturata Oy
Taitosirkus
Kuljetusjeesarit Oy
Pihalintuset
SaiRak Oy

Beauty by Laura tmi
Asianajotoimisto
Magnusson Oy
MargEmil Catering Oy
Sport Auto Hyvinkää Oy
Vevirak Rakennustekniikka Oy
Happy Diamonds Oy
Sonja Eskola
Kauneus & Terveys Helee
Sininen Hetki Oy
Musta Kasi Oy
Kiinteistöhoito Jantosam Oy
Uudenmaan Arvoasunnot LKV/
Uudenmaan Viva LKV Oy
Elmo Haapanen Tmi
DRH Medical Oy

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Osallistu tilaisuuksiimme!

Päätoimittaja:
Anne Rantalainen
Toimitus ja ilmoitusmyynti:
Jaana Rantalainen,
jmrantalainen@luukku.com
puh. 040 546 0890
Taitto ja mahdollinen
ilmoitusten tekeminen:
Hannu Salmi,
hannu.salmi@pp.inet.fi
puh. 040 500 3162
Painos 1 000
Painopaikka: T-Print,
Hyvinkää 2017

Hyvinkään Pelikirja
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Hyvinkään Pelikirja

M

itä Hyvinkäällä pidetään tärkeänä, miten
kaupungissa halutaan
toimia ja minkälaista tulevaisuutta Hyvinkäälle halutaan. Näistä
asioista kertoo Hyvinkään Pelikirja eli kaupunkistrategia vuoteen 2027 saakka. Pelikirjan hyväksyi Hyvinkään kaupunginvaltuusto joulukuussa 2016.
Hyvinkään Pelikirja on tiivistetty pelikartaksi, joka kertoo yhteiset tavoitteemme ja tapaamme
toimia. Hyvinkään Pelikirjan kolme kärkeä ovat:
- Houkutteleva Hyvinkää
- Yhteispelillä yritysten kanssa
- Minä, me ja Hyvinkää
Hyvinkää on kasvava kaupunki.
Tavoitteenamme on saada Hyvinkäälle lisää asukkaita, yrityksiä
ja matkailijoita. Kärki yhteispelillä yritysten kanssa tarkoittaa, että
teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Työpaikat ovat
kaupunkimme elinvoimaisuuden
edellytys. Minä, me ja Hyvinkää
kärjellä kerromme, että luotamme
yhteistyön voimaan ja teemme
töitä sen eteen, että hyvinkääläiset kokevat kotikaupungin omakseen ja ovat siitä ylpeitä.
Hyvinkään pelikirjan kolmea
kärkeä toteutetaan kärkihankkeiden avulla. Kaikki kärkihankkeet
ovat startanneet. Jotkut niistä
ovat pitkällä jo toteutuksessa ja
jotkut vasta alkumetreillä. Kaikki
toiveet ja ajatukset niiden toteuttamiseksi ovat tervetulleita. Kai-

Tässä pelikarttamme, yhteiset tavoitteemme ja tapamme toimia vuosille 2017–2027

Kärkihankkeiden vetäjät
l HANGONSILTA 1:
tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja
Marko Hytönen
HANGONSILTA 2:
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
l HYVINKÄÄN SVEITSI:
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila
l KEHITTYVÄ KAUPUNKIKESKUSTA:
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen

l OMALEIMAINEN KULTTUURI- JA
LIIKUNTAKAUPUNKI:
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Simo Varjonen

kissa hankkeissa käydään
myös erikseen vuoropuhelua eri tahojen kanssa ja
etenkin yrittäjien kanssa,
koska olemme nostaneet yhteispelin yrittäjien kanssa yhdeksi kärjeksi.
Pelikirjan toteuttamiseen
olennaisena osana kuuluu pelitaidot. Koko kaupunkiorganisaatio on niitä harjoitellut pitkin kuluvaa vuotta. Pelitaidot
sopivat hyvin myös minkä tahansa yrityksen toimintaan vai
mitä sanot seuraavista pelitaidoista pähkinänkuoressa:
- Kapteenimme antavat selkeän suunnan ja tavoitteet.
- Pelaamme joukkueena.
- Edellytämme vastuunottoa
ja kannustamme kehittymään.
- Teemme työn tuottavasti ja
tuloksellisesti.
- Reagoimme muuttuvaan
pelitilanteeseen nopeasti uudella
taktiikalla.
Aurinkoista syksyä kaikille
yrittäjille!
Annukka Lehtonen
Liiketoimintajohtaja

l KAUPUNKI JA MONIMUOTOISET
KYLÄT:
yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist
l KUNTALAISTEN OSALLISUUS,
YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI:
kehittämispäällikkö Tiia Viljanen

l AKTIIVINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI:
sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen

YritysVoimala Oy auttaa nuoria
luomaan itselleen työtä yrittäjyyden kautta
Alkavien yrittäjien yritysneuvonnan kautta perustettiin Suomessa tämän vuoden tammi-kesäkuussa kuusi prosenttia enemmän yrityksiä
kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.
Eniten yrityksiä perustivat 26–30 -vuotiaat.
Vuoden 2017 alkupuoliskolla perustettiin uusyrityskeskusten yritysneuvonnan kautta yhteensä
3.933 yritystä. Tämä on kuusi
prosenttia enemmän kuin vuosi
sitten (3.705).
Uusia asiakkaita oli tarkastelujaksolla yhteensä 8.132, mikä
on puolestaan viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016.
YritysVoimala Oy:n yritysneuvonnassa aloittavia yritysasiakkaita oli alkuvuonna 147, joista
uusia yrityksiä perustettiin 71

kappaletta.
Tämä kehitys on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa. Kun yleinen
taloustilanne kohenee, asiakkaita
on vähemmän ja perustettuja yrityksiä enemmän.
Näyttää siis yhä vahvemmin
siltä, että epätoivo työmarkkinoilla on väistymässä ja neuvontaan
tullaan entistä parempien yritysideoiden ja yrittäjävalmiuksien
kanssa.

Nuoret hakeutuvat yrittäjiksi
Nuoret ovat edelleen valtakunnallisesti vahvasti edustettuina alkavien yrittäjien asiakaskunnassa.
Alle 36-vuotiaiden osuus kaikista
asiakkaista oli tammi-kesäkuussa
51 %.
Eniten yrityksiä (18 %) perustivat 26–30-vuotiaat.
On todella hienoa huomata,
että nuoret luovat itselleen työtä
yrittäjyyden kautta aivan erilaisella innolla ja valmiuksilla kuin
ennen.

Yrittäjyydestä on tullut viime
vuosina entistä trendikkäämpää,
ja Suomessa on monia hienoja
yrityksiä, jotka toimivat esikuvina
nuorille.
Nuorille tulisi koko Suomessa
olla tarjolla yritysneuvontaa vielä
pitkään aloitusvaiheen jälkeenkin,
jotta yritysten mahdollinen kasvupotentiaali ei jäisi hyödyntämättä.
Perustamisvaiheen jälkeen
yrittäjällä on monia karikkoja
väisteltävänään ja toisaalta myös
kasvumahdollisuuksia. Tässä

työssä YritysVoimala Oy on auttamassa ja neuvomassa asiakkaitaan koko yrityksen elinkaaren
ajan, aina yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä omistajan- ja
sukupolvenvaihdokseen saakka.

Erkki Taskinen
Toimitusjohtaja
YritysVoimala Oy

Yritysesittely
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Hyvinkään Selkäklinikka
Hyvinkään Selkäklinikka on perustettu vuonna
2016. Klinikka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimiseen, hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Yrityksen perustajana toimii naprapaatti, farmaseutti ja LPG-terapeutti Maiju
Aalto-Salo.
Merkittävimmät syyt saapua naprapaatin
vastaanotolle ovat selkä- ja niskakivut. Myös erilaiset puutumiset, huimaus, olkapään tai esimerkiksi polvien vaivat ja kiputilat ovat tyypillisiä naprapaatin hoitamia oireita. Ajatuksena on
hoitaa kehoasi, ehkäistä vammoja ja kehittää
sekä lisätä kokonaisvaltaisesti toimintakykyäsi.
Jos kehosi hyvinvointi on Sinulle tärkeää,
olet tervetullut iästä ja aktiivisuustasosta riippumatta. Lisätietoa saat yrityksen facebook-sivuilta ja nettisivuilta. Naprapaattien motto: Kivuttoman liikkumisen puolesta!

Jäsenille tarjolla
yritysesittelymahdollisuus!
Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä on
mahdollisuus kertoa lehdessämme lyhyesti yrityksestään ja sen toiminnasta.
Julkaisemme yritysesittelypalstaa, jossa
esitellään kerralla yhdestä kolmeen yritystä.
Lyhyet, juttumuotoon kirjoitetut
yritysesittelyt (max 900 merkkiä) sekä
kuvan
voi
lähettää
viimeistään
15.2.2018 sähköpostitse osoitteeseen
jmrantalainen@luukku.com
Esittelyt julkaistaan saapumisjärjestyksessä tulevissa lehdissä.
Pidätämme oikeuden muokata
tekstiä tarvittaessa.

Maiju Aalto-Salo, yrittäjä
www.hyvinkaanselkaklinikka.fi

Vierivä kivi ei
sammaloidu

O

len kiinnostuneena seurannut perheyritystarinoita, joissa menestys on
seurannut rohkeita uusien tuulien
haistelijoita. Yrityksen elinkaari ulottuu harvoin uudelle sukupolvelle ilman, että yhtiön
toimialaa tai tuotevalikoimaa pitää uudistaa.
Vuosisataiseen tarinaan kuuluu usein kriisiytymisiä, kun uudistamista on jostakin syystä
lykätty liian pitkään. Yritystäkään ei olisi
enää olemassa ainakaan menestystarinana,
jos uudistusta ei olisi lopulta tehty.
Uudistuminen liittyy monesti sukupolven vaihtumiseen, mikä voi kuitenkin pitkittyä liikaa. Kykymme uudistua heikkenee, mitä pitempään roikutamme asioita. Suomalainen yhteiskuntakin on uudistumisen tarpeessa, mutta vanhat sukupolvet ovat tehokkaasti betonoineet valtansa nykyisiin,
usein vanhentuneisiin rakenteisiin.
Työmarkkinoilla odotetaan sekavaa syksyä, kun pieni talouden nousu houkuttelee
kaikkia jaolle. Kiky-sopimus toteutti vaatimattoman sisäisen tulonjakouudistuksen.
Julkinen sektori tasapainotti hiukan talouttaan eli velkaantui hieman hitaammin, kun
lomarahaleikkaus pienensi palkkakakkua.
Ainoa lakkoilemalla asemaansa parantava
taho voi olla juuri julkinen sektori, koska sitä
suojataan vielä laajalti monopolimaisella
tuotantorakenteella. Viulut maksamme tai
maksatamme lapsillamme tulevaisuuden
veroina, siis tulonjakona tulevilta sukupolvilta.
Yksityisellä sektorilla lakkoilu voi kohdistua vain vahvasti kotimaiseen tuotantoon tai
palveluun. Ammattiliitot tietävät tasan tarkkaan, että vientialojen suuret toimijat siirtävät toimintaansa sinne, missä se on paremmin ennakoitavissa. Jokainen lakko nostaa
oman tehtaan investointikynnystä suhteessa
muualla olevaan tuotantoon. Niinpä lakot
vain nopeuttavat toiminnan supistamista
Suomessa. Globaalimarkkina on mahdollisuus, mutta myös ankara paimen.
Työmarkkinajärjestelmämme on rakennettu maailmaan, jossa luokkataistelu käytiin kotimaisesta työvoimasta riippuvaista
suomalaista porvaria vastaan. Talouden kansainvälistyessä politrukit voivat kiusata vain
harvalukuisia kotimaisia työnantajayrittäjiä
ja antaa siten lisää etumatkaa globaaleille
toimijoille.

Hankintaneuvontaa
tarjolla pk-yrityksille
Nuoria kannustettava menestymään
Suomen talouden uusiutuminen on välttämätöntä pysyäksemme edes paikoillamme,
kun väestö ikääntyy ja yhä pienempi joukko
työikäisiä joutuu ylläpitämään elintasoamme. Sen vuoksi nuoria on kannustettava menestymään, siis ottamaan riskiä ja hyödyntämään uusinta teknologiaa.
Olemme myös taloushallinnossa velvollisia automatisoimaan kaiken mahdollisen
mukaan lukien oman työmme voidaksemme tukea pk-yritysten kilpailukykyä globaalissa kilpailussa. Suurilla toimijoilla automaatioaste on jo paljon pidemmällä eli annamme siinäkin niille etumatkaa.
Sovellusten käyttötaito on perusosaamista ja siinä nuoret voivat auttaa meitä vanhempia. Tiedon panttaajat ovat jo hävinneet
taistelun avoimille tiedonjakajille, sillä netistä löytyy kaikki. Tiedon hyödyntäminen ja
muuntaminen helposti viestittävään muotoon mahdollistaa valtavan määrän uusia
mielenkiintoisia ja vaikuttavia työtehtäviä.
Ei anneta oman kivemme sammaloitua,
vaan rohkaistaan nuoria ja toisiamme kokeilemaan uutta. Omaksutaan uudet teknologiat ja kerrotaan nuorille työmme merkityksestä asiakasyritystemme uudistumisessa.
Tekijät erottuvat ja pärjäävät aina – siinä joukossa on turvallista olla.
”Kykymme uudistua heikkenee, mitä pitempään roikutamme asioita.”

Uudenmaan Yrittäjät on aloittanut erityisesti pk-yrityksille
tarkoitetun, yrityksille maksuttoman hankintaneuvonnan
työ- ja elinkeinoministeriön tuella.
Hankintaneuvojana on aloittanut Sanna Meronen-Vilenius. Häneltä voi kysyä yleisneuvontaa
ja ohjausta julkisiin hankintoihin osallistumisessa. Yksityiskohtaisempaa tukea kaipaavat hän
ohjaa eteenpäin kaupallisille toimijoille.
– Kannustan yrittäjiä olemaan aktiivisia,
osallistumaan koulutuksiin ja jättämään tarjouksia tulevissa kilpailutuksissa, Meronen-Vilenius
sanoo.
Hankintayksiköiden ja tarjoajien vuoropuhelu avain kehittämiseen
Neuvontatoiminnan ohella Meronen-Vilenius käy keskustelua hankintayksiköiden kanssa
hankintakäytäntöjen parantamisesta. Toimijoiden verkottaminen kasvattaa ymmärrystä hankintojen paikallisesta merkittävyydestä.
– Hyvällä hankintapolitiikalla kunnat ja
maakunnat voivat kasvattaa elinvoimaansa. Kun
kilpailua ja vakautta on sopivassa suhteessa palvelujenostoissa, kuntalaiset saavat laadukkaita
palveluja kustannustehokkaasti. Kun alueen yritykset kehittyvät, ne tuottavat veroeuroja edelleen jaettavaksi, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.
Verotuloja ja paikallisuutta ei voi suoraan pitää perusteina ratkaista tarjouskilpailuja. On
kuitenkin järkevää, että kotimaisille pk-yrityksille tarjotaan lain puitteissa mahdollisimman hyvät edellytykset osallistua julkisiin hankintoihin.
Näitä keinoja hankintaneuvojan toimin kehitetään.

Kertahankintojen koot kohtuullisiksi
Julkisissa hankinnoissa ovat usein haasteena kertahankintojen suuret koot ja myös tarjoajille asetetut kohtuuttomat ennakkovaatimukset kuten
turhan korkea liikevaihtoraja. Myös tarjouksen
tekemistä pidetään toisinaan vaikeana. Lainmuutos purkaa näitä ongelmia torjumalla kohtuuttomia liikevaihtovaatimuksia ja edellyttämällä hankintojen toteuttamista pienemmissä
osissa.

Lakimuutoksella tavoitellaan pk-yritysten
parempaa pääsyä markkinoille
Uusi hankintalaki, jolla julkisia hankintoja säädellään, tuli voimaan 1.1.2017. Keskeinen uudistus on tavoite pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantamisesta, minkä
vuoksi neuvontaankin panostetaan lain vaatimusten mukaisesti. Hankintaneuvojan toiminta
on alkuvaiheessa ja osa valtakunnallista hankintaneuvonnan pilotointia.
– Kuulen mielelläni käytännön kokemuksia,
niin hyviä kuin huonoja sekä näkemyksiä, mikä
yrityksiä auttaa eteenpäin, Meronen-Vilenius
sanoo.
Uudenmaan Yrittäjien
hankintaneuvoja
Sanna Meronen-Vilenius,
sanna.meronen-vilenius@
uudenmaanyrittajat.ﬁ
tai 050 567 9233

Näin hankintatoimea kehitetään

l Pk-yritysten ja hankintayksiköiden vuorovaikutusta lisätään, jotta markkina- ja
teknisen vuoropuhelun vaiheessa hankintayksiköt selvittävät jatkossa nykyistä paremmin paikallista tarjontaa.

Kirjoittaja, kauppaneuvos Antti
Rantalainen on Rantalainen Yhtiöiden konsernijohtaja, jonka
elämäntyönä on talouden hoito
ja tasapainon hallinta.

l Tarjoajien valmiuksia antaa tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia parannetaan koulutuksilla

l Hankintayksiköille välitetään tietoa hyvin toimivista käytännöistä esimerkiksi hankintojen osittamisessa pienemmiksi kokonaisuuksiksi.

HINKU-kunat
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Hyvinkää on liittynyt yhdeksi HINKU-kunnaksi

H

yvinkään valtuusto on päättänyt, että Hyvinkää on jatkossa
yksi hiilineutraaliuteen pyrkivistä kunnista (HINKU). Se ei tarkoita, että vain kaupungin omat toimet
olisivat hiilineutraaleja, vaan se tarkoittaa, että kaikki toiminnot kaupungin
alueella olisivat sitä. Edistystämme
myös seurataan julkisestikin.
Yrittäjämaailmassa emme voi lähteä
tavoittelemaan hiilineutraaliutta kustannuksista välittämättä, koska meidän
tulee huolehtia kilpailukyvystämme
voidaksemme ylipäätään olla olemassa.
Energiakysymyksissä voimme kuitenkin tehdä yhtä sun toista, joilla hiilidioksidipäästömme vähenevät kilpailukykymme jopa kasvaessa. Tässä muutamia vinkkejä, jotka ainakin osalle yrityksiä voisivat olla käyttökelpoisia:

2. Jos havaitsette, että teillä menee
energiaa harakoille eri prosesseissa syntyvän lämmön vuoksi, niin kannattaa
miettiä, miten se energia voitaisiin ottaa hyötykäyttöön vaikkapa pumppaamalla siitä sähköenergian avulla lämpö
talteen ja siirtämällä se sitten hyödynnettävään paikkaan. Jos isoista energiamääristä on kysymys, niin siirto voisi
tapahtua jopa kaukolämpöverkkoon
(luonnollisesti Hyvinkään Lämpövoiman kanssa neuvotellen ja sopien).

1. Yleissääntönä päästöjen minimoimisessa on korvata kaikkea mahdollista
polttamalla tuotetun energian kulutusta tehokkaasti käytetyllä sähköenergian
kulutuksella. Usein tämän suuntaiset
muutokset antavat myös mahdollisuuden energian säästämiseen, koska sähköenergia, helposti ohjattavana ja säädettävänä, optimoi energian kulutusta
parhaiten. Jos teillä prosessit jo nyt toimivat sähköenergialla, niin on mielekästä katsoa, miten voitte kasvattaa sen
käytön tehokkuutta, vaikkapa mootto-

3. Vaikka valaistus ei Suomen oloissa
ole niitä suurimpia energiasyöppöjä,
niin erityisesti tiloissa, joissa omien
prosessienne lämpö on merkittävä osa
tilojenne lämmityksestä, kannatta taloudellisestikin vaihtaa valaistus hehkulampuista tai loisteputkistakin
LED-lamppuihin. Siinä investoinnin
vastapainona säästätte paitsi lämpimän
ajan lämmitysenergiassa myös kuuman
ajan jäähdytyksessä puhumattakaan
lamppujen vaihdon kustannusten pienenemisestä.

reidenne taloudellisuutta, vaihtamalla
niitä paremmin säädettäviin malleihin.
Tämä yleisääntö siis merkitsee, että
aina kun joudutte uusimaan yrityksessänne jotakin toimintoa, niin miettikää
voisitteko te tehdä sen taloudellisesti
käyttämällä sähköenergiaa.

4. Hyvinkäällä kaukolämpö, jätteistä
poltettuna, on päästöjensäkin kannalta
mielekäs ratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Ellet ole kuitenkaan kaukolämpöalueella, niin kannattaa aina laskea maa- vesi- tai ilmalämpöpumppujen taloudellisuus juuri sinun lämmitysratkaisussasi. Niillä lasket yrityksesi
hiilijalanjälkeä olennaisesti. Näissäkin
ratkaisuissa voit melkoisella varmuudella olettaa, että muutaman vuoden sisällä kaikkien fossiilisten polttoaineiden hinnat nostetaan verotuksella korkeiksi.
5. Liikenteen päästöt Suomessa ovat
yksi merkittävimmistä. Ajoneuvokalustoa hankkiessasi kannattaa miettiä sähköautojen taloudellisuutta ja tietysti
käytettävyyttä. Vaikka sähköautot ovat
kalliita, niin niiden käyttökustannukset
ovat vain murto-osa polttomoottoriautojen kustannuksista. Akkujen kuoletuskustannukset tosin ovat vielä vähän
hämärän peitossa pitkäaikaisten käyttökokemusten puutteessa.

töisempi vaihtoehto. Se antaa jo nyt,
mutta tulevaisuudessa vielä enemmän,
mahdollisuuksia tuotteidenne markkinointiin yrityksenne ekologisuuden perusteella.
8. Jos keksitte omassa yrityksessänne
merkittäviä energiansäästö- ja/tai päästöjen vähennysratkaisuja, niin kertokaa
niistä myös Hyvinkään energiansäästötyöryhmälle esimerkkinä muille ja
myös vuosittaisen energiansäästöpalkinnon saamiseksi itsellesi (silläkin on
markkinointimerkitys yrityksesi tuotteille)
Taloudellisen, päästöttömän
energiamaailman puolesta
Pertti Rantala
Hyvinkään
energiansäästötyöryhmän
yrittäjäjäsen

6. Jos saat lasketuksi oman energiantuotantosi, esim. aurinkokennot, rakennuksessasi taloudelliseksi, niin päästöjen alentajana se on oiva ratkaisu.
7. Taloudellisesti tasa-arvoisissa muutoksissakin kannattaa valita vähäpääs-

Hyödynnä valtakunnalliset jäsenedut
VAKUUTUKSET
Fenniasta saat yrityksesi ja perheesi
vakuutuksiin kattavimman jäsenetukokonaisuuden. Siihen kuuluu
esim. 50 %:n alennus sairausvakuutuksen päiväkorvausosan maksusta
ja henkivakuutus 30 % korkeammalla korvaussummalla. Hyödynnä
myös 14–40 %:n alennus kodin ja
perheen vakuutuksista sekä kaskon
70 %:n bonus. Valitse yritysvakuuttamisen asiantuntija hoitamaan kaikki
vakuutusasiasi! Lisätiedot: fennia.fi/
suomenyrittajat ja 010 503 8818.
LAKIPALVELUT
SY:n jäsenyrityksille aina maksuton
20 min. alkuneuvottelu JuriNetin
toimistoissa. Varaa aika. SY:n jäsenyrityksille –15 %:n alennus lakipalveluista. Alennus koskee myös yrittäjien työntekijöitä ja perheenjäseniä
henkilökohtaisesti. Alennus lakipalveluista enintään 1.000 euroa. Maksutonta neuvontaa jäsenille, lisäksi
jäsenetuina vaihtuvat Yrittäjillekampanjat: lue lisää em. eduista jurinet.fisivustolta. Palvelemme yrittäjiä
suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi
sekä muilla kielillä tarpeen mukaan.
Lisätiedot: p. 029 009 2590, info@jurinet.fi, jurinet.fi
AUTOPESU
Jäsenille -20 % normaalihintaisista
autopesuista HelmiSimpukka-ketjun asemilla. Etu myönnetään jäsenkorttia
esittämällä.
Lisätiedot:
www.helmisimpukka.fi.
POLTTOAINEET
Tankatessasi Neste-palveluasemalla
Neste Yrityskortilla tai näyttämällä
Suomen Yrittäjien -jäsenkorttia, sinulle myönnetään asemakohtaisista
vähittäismyyntihinnoista alennusta

bensiinistä ja dieselistä −2,5 snt/l
(sis. alv). Maksaessasi Neste -kortilla
alennukset myönnetään laskutuksen yhteydessä. Jos käytät jäsenkorttia, myönnetään alennus kassalla maksun yhteydessä. Raskaan kaluston Truck-verkostossa on voimassa perusalennus sekä erikseen sovittava asiakaskohtainen sopimushinnoittelu. Etu ei koske Neste Express verkostoa. Suoratoimituksina Nestevoiteluaineet, -kemikaalit, -nestekaasut ja -polttonesteet sopimushinnoin. Lisätiedot: p. 0200 113 11,
neste.fi. Ohjeet Neste Yrityskortin
hakemiseen yrittajat.fi-jäsensivuilta.
SY:n jäsenkortin magneettiraidalla
käteisalennus 2,2 snt/l (sis. alv) bensiinistä ja dieselöljystä sekä −10 %
Teboil-voiteluaineista (ei yli 10 l astiat). Teboil Yrityskortilla bensiinistä ja
dieselöljystä −2,7 snt/l (sis. alv) sekä
voiteluaineista (ei yli 10 l astiat), autokemikaaleista, nestekaasusta ja
pesuista −10 %. Teboil Yrityskortilla
tehdyistä ostoista ei peritä korkoa
eikä tilinhoitomaksua. Edut eivät
koske nettohintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia eivätkä Dautomaattiasemia. Lisätiedot: p. 020
470 0392 tai sonja.sorvari@teboil.fi.
Ohjeet yrityskortin hakemiseen yrittajat.fi-jäsensivuilta. Teboil lämmitysöljy ja moottoripolttoöljy kilpailukykyiseen sopimushintaan. Kysy
hintatarjous ja tilaa: suomeksi p.
0800 183 301 tai ruotsiksi p. 0800
183 20 tai tilauskeskus@teboil.fi.

Kerro tilauksen yhteydessä SY:n jäsennumerosi ja että kyseessä on jäsenetu. Kertatoimituksen vähimmäismäärä on 1.000 litraa.
LAIVAMATKUSTAMINEN
Työ- ja kokousmatkustus: 10 %:n
sopimusalennus Tallinkin ja Silja Linen normaalihintaisista risteily- ja
reittimatkoista. Vapaa-ajan matkustus: Liittyminen suoraan Club One kanta-asiakasohjelman keskimmäiselle Silver-tasolle. Matkavarauksiin
tarvittavan asiakasnumeron saat kirjautumalla yrittajat.fi-jäsensivuille.
Lisätiedot ja varaukset: p. 010 804
123, tallinksilja.fi.
Risteilyt ja reittimatkat: Jäsenetu
on jopa 20 % päivän normaalihintaisesta risteilyhyttipaketista tai reittimatkalla hyttipaketista ja henkilöautosta. Varaukset Viking Linen myyntipalvelusta p. 0600 41577 (1,75
€/vastattu puhelu + pvm/mpm) sekä online-varauksina www.vikingline.fi-sivujen kautta. Reittimatka tulee varata jäsenyrityksen nimellä. Jäsenyys ja alennuskoodit on mainittava varausta tehdessä. Varaukseen
myöhemmin tehtävät muutokset
saattavat vaikuttaa myös aiemmin
varattujen palvelujen hintaan. Käytä
reittimatkavaraukseen Suomen Yrittäjien asiakasnumeroa 330147 sekä
tuotetunnusta FVRES ja risteilyjen
varaamiseen tuotetunnuksia FKKRY
(Helsinki–Tukholma ja Turku–Tukholma) ja FKKRYP (Helsinki–Tallinna).

VIESTINTÄ- JA IT-RATKAISUT
Elisalta saat Suomen Yrittäjien jäsenenä jopa satojen eurojen arvosta
etuja. Tutustu etuihin osoitteessa
elisa.fi/yedut. Meiltä saat liittymien
ja laitteiden lisäksi myös modernit
työkalut sekä tehokkaat myynnin ja
markkinoinnin ratkaisut yrityksesi
käyttöön. Palveluidemme avulla tavoitat kohderyhmäsi digitaalisissa
kanavissa ja palvelet asiakkaitasi paremmin hyödyntäen teknologian
kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia.
UUSI JÄSENETU! TUKKUKAUPPA
Metro on päivittäistavara-alan tukkukaupan luotettava kumppani, joka palvelee 25 pikatukun verkostolla. Tarjoamme Suomen Yrittäjien jäsenyrityksille kaikissa tukuissa 5 %:n
alennuksen
normaalihintaisista
tuotteista. Alennus ei koske tupakka- eikä alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja palveluveloituksia.
Edun saa kassalla jäsenkortin esittämällä. Lisätiedot Metro-tukuista ja p.
0200 50 200. Etsi sinua lähin tukku
emetro.fi.
MUSEOKORTTI
Lähde vuoden mittaiselle kulttuurimatkalle! Museokortti on pääsylippusi yli 230 museoon. Museokortti
on aineeton ja kulttuurimyönteinen
lahjaidea, joka sopii niin henkilöstölle, avainasiakkaille kuin hallituksen
jäsenillekin. Suomen Yrittäjien jäsenet saavat Museokorttien yritystilauksista (min. 10 kpl) erityisedun ja
pienempiin korttitilauksiin ylimääräisen kuukauden (13 kk). Lisätiedot:
www.museot.fi/yrittajat. Ratkaise
lahja- ja palkintoasiat fiksusti.

MAJOITUS- JA KOKOUSPALVELUT
Holiday Club -kylpylähotellien ja lomaasuntojen päivän majoitushinnasta 15 %:n alennus. Etu voimassa
online-varauksissa osoitteessa holidayclub.fi. Kampanjakoodin saat kirjautumalla jäsensivustolle. Lisätietoja: p. 03 06 8600.
Restelin ainutlaatuisen laaja ja monipuolinen hotellivalikoima tarjoaa
asiakkaille vapauden valita mieleisensä hotellin. Valikoimaamme kuuluvat kansainväliset Crowne Plaza
Helsinki, Hotel Indigo Helsinki, Boulevard ja Holiday Inn -hotellit, kotimaiset Cumulus City & Resort -hotellit sekä Seurahuone Helsinki. Suomen Yrittäjien jäsenille huoneet sopimushinnoin: 20 %:n alennus päivän majoitushinnasta sekä 10 %:n
alennus päivän kokouspaketeista.
Varaukset ja tiedustelut: p. 020 055
055 (0,17 €/puh + 0,75 €/min),
my.reservation@restel.fi Kokoustilatiedustelut: p. 020 770 1003, groups@restel.fi Katso kansainväliset
vapaa-ajan viikonlopputarjoukset,
Holiday Inn -hotellit ja Crowne Plaza
Helsinki ja Hotel Indigo, yrittajat.fijäsensivuilta. Etusi jopa −30 %.
RAVINTOLAT
Jäsenyrityksille jälkiruoka veloituksetta normaalihintaisen pääruuan
yhteydessä Holiday Inn- ja Cumulus
City & Resorthotellien ravintoloissa
sekä seuraavissa ravintoloissa: Martinat, Rax Buﬀetit, Grillssonit, O’Learys (Restelin operoimat ravintolat),
Mario, Crowne Plazan ravintola Macu, Helsingin Messukeskuksen Terra
Nova sekä Vespa, Central, Brasserie
Le Havre ja Foija. Lisätiedot:
www.restel.fi

Kaupunkiyhdistys
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Hyvinkään kaupunkiyhdistys

H

yvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on edistää kaupungin kehittymistä ja
elinvoimaisuutta sekä edistää
tunnettuutta, saavutettavuutta ja viihtyvyyttä. Lisäksi kaupunkiyhdistys kehittää yrittäjien, kiinteistön omistajien, oppilaitosten ja kaupungin yhteistoimintaa keskustaa koskevissa asioissa.
Kaupungin strategiaa, kyselyitä ja tutkimuksia noudattaen kaupunkiyhdistys keskittyy yhteistyössä tehtäviin, näkyviin ja kaupunkilaisia laajasti
aktivoiviin tapahtumiin.

Kuluvan vuoden aikana
lanseerattiin Hanki Hyvää Hyvinkäältä -kampanja.
Tarkoituksena on mm. tukea hyvinkääläistä yrittäjyyttä
ja osaamista, lisätä hyvinkääläisten yritysten ja palveluiden
käyttöä, tukea työllistymismahdollisuuksia sekä auttaa
kehittämään palveluja ja yhteistyötä.
Vuoden 2017 onnistumisia
yrittäjiä palvelevien tapahtumien koordinoinnissa:
l Hanki Hyvinkäältä -kampanja sai suuren suosion.
l Rekry 100 ura- ja rekrytoin-

Hankinta-aamu Hyvinkää
25.10.2017 klo 7.30 kaupungintalon aula, Kankurinkatu 4–6
Tilaisuuden avaus ja Hyvinkään Yrittäjien ajankohtaiset asiat
Anne Rantalainen, Hyvinkään Yrittäjien puheenjohtaja
Julkinen hankinta – Taitolaji tarjoajille ja hankintayksiköille
Aapo Korte, Hyvinkään kaupungin hankintapalveluesimies
Onko uusi hankintalaki helpottanut pk-yrityksen
mukaanpääsyä?
Satu Grekin, Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö
Hankintaneuvonta Uudellamaalla
Sanna Meronen-Vilenius, Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja

PAIKALLINEN
PAINOTALO TARJOAA
ka illesi viesti
Lä hetä a va ina sia k

joka huomataan!
Tarjous sisältää:
– esitteen sivuntaiton yrityksesi brändin mukaisesti
– painatuksen korkealuokkaiselle esitepaperille
– kuoren painatuksen yrityksesi logolla
– osoitteellisen postituksen asiakkaillesi

490 €

+ alv
+ postimaksu 1,30 € / kpl

• A5
• 4-siv.
• 4/4-väriä
• 100 kpl max

Ahokaari 1-3
Puh. (019) 475 8500
05460 HYVINKÄÄ myynti@t-print.ﬁ

www.t-print.fi

titapahtuma keräsi työnantajat, oppilaitokset ja työnhakijat yhteen.
l Juhlavuoden muotinäytös
ja hyvinvointimessut saivat
paikkakunnan naiset liikkeelle.
l Jouluikkuna-kampanja loi
eloa ja yhteishenkeä kivijalkaliikkeisiin.
l Joulukauden avaus näkyi
ja kuului erityisesti lapsiperheiden keskuudessa.
l Lystilauantai, Katukoris, Tivoli ja kauppatori Willantorilla
täyttivät koko keskustan.
l Kulttuuri Goes Baari keräsi
musiikin harrastajat keskustaan ja toimi Laurean opiskeli-

joille projektioppimisena.
l Yhteistyö kaupungin kanssa syveni juhlavuoden tapahtumien järjestelyissä.
Jotta tapahtumat ja kampanjat saadaan pystyyn, jonkun
on hankittava rahoitus ja yhdistettävä yrittäjien, kaupungin sekä seurojen ja järjestöjen
voimat.
Jäsenmaksua vastaan saat
muun muassa:
–.ennakkotiedon ja kutsun
kaikkiin yhteisiin tapahtumiin
–.jäsenalennuksen osallistumismaksuista ja osan maksutta

–.Hanki Hyvää Hyvinkäältä
-edut
Tule
vuosikokoukseen
kuulemaan vuoden 2018 uudet ideat kaupungin keskustan ja yrittäjätoiminnan elävöittämiseksi, ja liity jäseneksi!
www.hyvinkaankaupunkiyhdistys.fi
https://www.facebook.com/
HyvinkaanKaupunkiyhdistys/
Sari Honkalehto
tapahtumakoordinaattori
Hyvinkaan kaupunkiyhdistys
HYRRÄ ry

Osaatko laatia hyvän sopimuksen?

Viisi vinkkiä yrittäjälle
Sopimuksen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa,
sillä huolimaton valmistelu voi kostautua myöhemmin.

Sopimusten laadinta kuuluu
olennaisena osana yrittäjän arkea. Niiden kanssa on kuitenkin
oltava tarkkana, sillä puutteelliset sopimukset voivat kostautua
jälkikäteen epämieluisina yllätyksinä. Tämän takia sopimusten tekemiseen kannattaa käyttää aikaa ja kysyä tarvittaessa
asiantuntijan apua.
Suuri osa sopimuksista
koostuu yrityksen toimialaan
liittyvistä kauppa- ja palvelusopimuksista, mutta yhtä lailla laadittavana voi olla työsopimuksia, vuokrasopimuksia tai osakassopimuksia.
Huolellisella
sopimusten
laatimisella voidaan ennaltaehkäistä sopimuksiin liittyviä riitoja sekä hallita sopimuksiin
liittyviä riskejä. Erityisesti taloudellisesti merkittävissä sopimuksissa kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Lue Accountorin yrityslakimiehen Anton
Meriluodon vinkit, miten laatia
hyvä sopimus:
1. Tee aina kirjallinen sopimus
Lain mukaan sekä suullinen että
kirjallinen sopimus ovat yhtä

päteviä. Suullisen sopimuksen
sisällön ja synnyn todistaminen
on kuitenkin usein mahdotonta.
Tämän vuoksi sopimukset tulee
aina tehdä kirjallisesti.
2. Ymmärrä mihin sitoudut
Älä allekirjoita sellaista sopimusta, jonka sisältöä et täysin
ymmärrä. Sopimuksesta tulisi
käydä mahdollisimman selvästi
ilmi kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeää
on myös, että kumpikin osapuoli
ymmärtää sopimuksen sisällön
samalla tavalla.
3. Rajoita vastuuta
Tärkeä osa sopimuksiin liittyvää
riskienhallintaa on vastuun rajoittaminen. Sopimusta allekirjoitettaessa on varmistuttava siitä, että sopimukseen liittyvät
riskit sopimusta mahdollisesti
rikottaessa eivät ole suhteettoman suuret verrattuna sopimuksen arvoon.
4. Määrittele tarkasti
sopimusrikkomus
Sopimuksessa kannattaa määritellä selkeästi sopimusrikko-

muksen seuraamukset, esimerkiksi määrittelemällä sopimussakko. Olennaista on myös sopia
siitä, missä mahdolliset sopimusta koskevat riidat ratkaistaan. Välimiesmenettely on suosittu muun muassa sen nopeuden ja luottamuksellisuuden takia verrattuna julkiseen oikeusprosessiin.
5. Tarkkana kansainvälisissä
sopimuksissa
Kansainvälisissä sopimuksissa
lainvalintaa ja oikeuspaikkaa
koskeviin kohtiin kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota.
Vieraan lainsäädännön noudattamisesta saattaa koitua vaikeasti ennakoitavia seuraamuksia ja
oikeudenkäynti ulkomailla voi
käydä kalliiksi. Vaikka sovitaankin noudatettavan esimerkiksi
Suomen lakia, niin kannattaa
huomioida, että käytännössä
kansainvälisessä kaupassa on
usein sovellettava kansainvälisen
kauppalain (CISG) säännöksiä.

Pauli Reinikainen
pauli.reinikainen@yrittajat.ﬁ

Liity mukaan Hyvinkään sairaalan
taidekokoelman tukijaksi
Hyvinkäälle valmistuu vuoden 2018 aikana kaupungin ja HUS-kuntayhtymän
yhteistyönä sairaalan uudisrakennus, johon on tehty kattava taidesuunnitelma.
Taidesuunnitelma pitää sisällään
hankittavien taideteosten lisäksi
muun muassa oleskelutilojen,
kaapinovien ja seinille sijoitettavien akustolevyjen kuva- ja värimaailmat sekä lattiakuvioinnit.
Taidesuunnitelman koordinoinnista vastaa taidetyöryhmä, jonka
jäsenistö koostuu kaupungin,
HUSin, rakennuksen suunnittelijoiden ja käyttäjäkunnan edustajista sekä kahdesta taidekoordinaattorista. Työryhmä etsii julkisen rahoituksen rinnalle sponsoritukea taidesuunnitelman pohjalta muodostettavan sairaalan
taidekokoelman toteuttamiseksi.
Lahjoittaja voi halutessaan kohdentaa avustuksensa jollekin sairaalan osastoista tai yksittäisen
taideteoksen hankintaan.
Taidesuunnitelma perustuu
Hyvinkään seitsemään hiljaiseen
alueeseen, jotka määriteltiin vuoden 2001 meluselvityksen pohjalta, ensimmäisenä Suomessa. Hiljaisiin alueisiin sisältyy luonnonsuojelualueita, jotka edustavat eri
maisematyyppejä: suot, lehdot,
lintuvedet ja harjut. Nämä maisemat kasvistoineen, eläimistöineen
ja värityksineen ovat sairaalaan

Kaisa Berry, Anne Vasko ja Olli
Larjo: Hyvinkään sairaalan lastenosaston taidekokonaisuuden suunnitelmaluonnos.

Taidesuunnitelma
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työstävät kokonaissuunnitelman ryhmänä. Ryhmään
kuuluvat ympäristötaiteilija,
arkkitehti Kaisa Berry, kuvittaja, graaﬁkko Anne Vasko ja kuvanveistäjä Olli Larjo. Työryhmä suunnittelee
lastenosaston aulan ja odotustilojen taidekokonaisuudet sekä lattiaan tulevat kuvioinnit.
Seuraavat taiteilija- ja teosvalinnat tehdään kuluvan syksyn
aikana. Kokonaisuuden kaikki
teoshankintapäätökset tehdään
kevään 2018 loppuun mennessä.
Liity mukaan tekemään Hyvinkäälle nykyaikaista potilaiden,
heidän omaistensa ja sairaalan
henkilökunnan tarpeisiin perustuvaa ympäristöä, jossa taiteella
on vahva merkitys.
Kolmen hissin valokattoon sijoitettavat Santeri Tuorin valokuvateokset.
hankittavien teosten sisällöllisenä
lähtökohtana.
Taidesuunnitelman toteutus etenee
Taidesuunnitelman toteutus alkoi
keväällä 2017 sairaalan pääaulan
ja lastenosaston aulan suunnitelmilla. Pääaulan eteen ulkopuolel-

le on tulossa sisäänkäyntiä suojaava katos, jonka keskelle ovaalin
muotoiseen läpinäkyvään osaan
sijoitetaan valokuvataiteilija Santeri Tuorin metsäaiheinen teos.
Lasipinnalle keraamisilla väreillä
tulostettavan valokuvateoksen
koko tulee olemaan noin 76 ne-

liömetriä. Santeri Tuorin valokuvateoksia on tulossa lisäksi pääaulan seinälle sekä kolmen hissin
valokattoon.
Ensimmäisessä kerroksessa
sijaitsevan lastenosaston visuaalisen ilmeen suunnittelijoiksi kutsuttiin kolme taiteilijaa, jotka

Lisätietoja hankkeesta ja tukijaksi
liittymisestä löydät osoitteesta:
www.hyvinkaa.ﬁ/sairaalantaidekokoelma
Ville-Matti Rautjoki
Museonjohtaja,
Hyvinkään taidemuseo
Sairaalan taidetyöryhmän
puheenjohtaja

Taloushallinto
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Yrityksen maksuprosessit kuntoon

Valelasku tulee sähköpostilla tai kirjepostina
Sähköiseen taloushallintoon kuuluva verkkolaskutus vaikeuttaa valelaskutusta, koska operaattoreiden
välisessä liikenteessä sekä laskujen lähettäjän että
vastaanottajan pitää olla aina tunnistettavissa. Sen
vuoksi valelaskut tulevat yleensä sähköpostilla tai
kirjepostina.
–.Suomalainen verkkolaskutus perustuu sopimuksiin, jotka ovat osa
yritysten taloushallinnon riskienhallintaa, sanoo hallintopäällikkö Pia
Saralampi Rantalainen Yhtiöistä.
Hän ei tiedä yhtään valelaskuhuijausta, joka olisi tapahtunut verkkolaskutuksen kautta, vaikka hänellä on
jo parinkymmenen vuoden kokemus
sähköisestä taloushallinnosta sekä
julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
Saralammen mukaan valelaskut on
usein naamioitu erilaisiin rekistereihin, verkko-osoitetunnuksiin ja medianäkyvyyteen liittyviksi jäsen-,
vuosi-, ilmoitus- tai ylläpitomaksuiksi tai laskua muistuttaviksi tarjouksiksi.
–.Ulkomaiset valelaskuttajat lähestyvät yrityksiä usein patenttisuojaan,
rekistereihin tai ekologisuuteen liittyvillä tekaistuilla laskuilla tai mak-

sukehotuksilla, jolloin alkuperäistä
laskua ei ole edes olemassa.
Niin sanotuissa toimitusjohtajahuijauksissa yrityksen henkilöstöä
yritetään saada maksamaan valheellinen lasku toimitusjohtajan, muun
esimiehen tai työkaverin nimissä lähetetyllä maksukehotuksella.
Saralampi tähdentää, että mitään
ei pidä maksaa pelkällä maksukehotuksella.
–.Maksaminen edellyttää jo kirjanpitolain mukaan aina alkuperäistä
laskua, jossa näkyvät veroerittelyt ja
muut arvonlisäverolain edellyttämät
laskumerkinnät.
Vastuu ostolaskuista asiakkaalla
Valelaskuttaja saattaa tekeytyä puhelinoperaattoriksi tai hakukoneyhtiöksi, jonka nimi ja lomakkeet
muistuttavat erehdyttävästi alkupe-

Paikallinen, täyden
palvelun pankki
– yrittäjille ja yrityksille

Handelsbanken Hyvinkäällä
Kaikki päätökset tehdään lähellä asiakasta, Hyvinkään
konttorissa. Asiakkaanamme saat oman yhteyshenkilön,
jonka kanssa sekä yrittäjän että yrityksen pankkiasiat
hoituvat. Yhteyshenkilösi tavoitat puhelimitse suorasta
numerosta tai sähköpostitse.
Ota yhteyttä ja sovi aika tapaamiselle!
Handelsbanken Hyvinkää
Jaakko Alaviuhkola, p. 010 444 3466*
Petteri Matikka, p. 010 444 3462*
etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi

Hämeenkatu 4,
handelsbanken.fi/hyvinkaa
*0,0835 e/puh. + 0,1209 e/min

räistä yritystä.
Useimmiten huijarien laskuissa ja kehotuksissa on hyvin vähän tietoa ja laskutettavat summat ovat kohtuullisen pieniä.
Laskut on voitu myös kirjoittaa huonolla
suomella.
Saralampi sanoo, että valelaskuttajien
isoja kohderyhmiä ovat uudet sekä suuret
yritykset. Ulkomaiset valelaskuttajat lähestyvät etupäässä yrityksiä, joilla on kansainvälistä toimintaa, kuten maahantuontia.
Hyvän hallintotavan mukaan laskuilla
pitäisi olla aina vähintään kaksi hyväksyjää.
Yleensä pienimmilläkin Rantalaisen asiakkailla laskut kulkevat aina kahden silmäparin eli yrittäjän ja kirjanpitäjän kautta.
Saralampi tiedottaa tietoonsa tulleista
valelaskuista Rantalaisen sisällä, jotta kirjanpitäjät osaisivat tunnistaa sellaisen asiakkaidensa aineistosta.
–.Toimeksiantosopimuksemme perusteella vastuu ostolaskuista on kuitenkin aina asiakkaalla. Kirjanpitäjämme ovat tarkkoina, mutta heillä ei ole velvollisuutta tarkistaa laskujen sisällön oikeellisuutta, ja he
maksavat vain asiakkaan hyväksymät laskut.
Kesä lomatuuraajineen on valelaskujen
sesonkiaikaa. Toinen huippu osuu yleensä
alkuvuoteen, jolloin huijarit kalastelevat
rahaa erilaisten rekistereiden jäsenmaksujen nimissä.
Saralampi kehottaa yrityksiä laittamaan maksuprosessinsa kuntoon. Esimerkiksi laskuja käsittelevien sijaisten pitäisi
tietää, kenen toimeksiannosta ostolaskuja
voi laittaa maksuun.

Hallintopäällikkö Pia Saralampi
Rantalainen Yhtiöt
Lisätietoja:
Tietoa valelaskutuksesta ja huijauskampanjoista viestintavirasto.ﬁ
Kansainvälisiä huijauslaskuja wipo.int/pct/
en/warning/pct_warning.html
Pakolliset laskumerkinnät taloushallintoliitto.ﬁ

Fakta
Tunnista ja torppaa valelasku
– Et ole tehnyt sopimusta tai tilausta laskutuksen tai maksukehotuksen
aiheena olevasta tavarasta tai palvelusta. Alkuperäistä laskua ei löydy.
– Laskuttajan yhteystiedot ovat puutteelliset eikä laskuttajaan saa mitään
yhteyttä.
– Sekään ei takaa vielä mitään, että yrityksellä on kotisivut tai y-tunnus.
– Googleta laskuttajaa. Internetin keskustelupalstoilta löytyy tietoa
huijausyrityksistä.
– Epäilyttävän laskun tai sähköpostitse lähetetyn maksuvaatimuksen
sisällön voi varmistaa puhelinsoitolla. Soittajan henkilöllisyyden voi
varmistaa soittamalla hänelle takaisin esimerkiksi laskuttajan
puhelinvaihteen kautta.
– Tee reklamaatio laskun lähettäjälle aina kirjallisena. Pelkkä lasku ei ole
saatavan peruste. Laskuttajan pitää pystyä osoittamaan, että lasku
perustuu sopimukseen.

Suomi 100 -Yrittäjälounas
7.11. klo 11.30 Spahotel Sveitsi,
Tilaisuudessa kuullaan esitelmät:
l Suomi100 – yrittäjähenkinen Suomi,
yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo K. Kuusela, Nordea
l Startup- ja kasvuyrityspalvelut,
Nordean kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki
l Miten yrittäjyys muuttuu Suomessa?
Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen
l Yrittäjänä 100-vuotiaassa Suomessa,
kansanedustaja Hjallis Harkimo. Huom! Vahvistamaton puheenvuoro
Yrittäjälounaan osallistujille tarjoaa Nordea Hyvinkää.
IIlmoittautuminen viimeistään 27.10.
https://hyvinkaanyrittajat.typeform.com/to/lmFPHv
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Yrittäjä, oletko varautunut
tietoturvariskeihin?

T

iedosta on tullut yhä useamman
yrityksen arvokkainta omaisuutta
ja yritysten liiketoiminnan riippuvuus tietojärjestelmien toiminnasta on
kasvanut merkittävästi. Samalla myös
tietoturvariskit ovat lisääntyneet.
Mitä tietoturvariskit ovat?
Yrityksen tietoturvaympäristö voi koostua esimerkiksi tietojärjestelmistä, ohjelmistoista, sähköisestä viestinnästä, tallennuslaitteista sekä myös paperille tulostetusta tiedosta. Tähän ympäristöön
kohdistuvia riskejä ovat esimerkiksi kriittisen tietojärjestelmän häiriö, tietojärjestelmään kohdistuva rikollinen teko tai ITlaitteisiin kohdistuvat omaisuusvahingot. Ne voivat johtaa esimerkiksi tärkeiden ja luottamuksellisten tietojen menetykseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen.
Miten tietoturvariskeiltä suojaudutaan?
Riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että yritys kartoittaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja tietojen luottamuksellisuuden
kannalta tärkeimmät tietojärjestelmänsä
ja panostaa niiden suojaukseen.
Jotta tietoja ei menetä tietoturvariskin toteutuessa, tulee yrityksen huolehtia tietojen säännöllisesti varmuuskopioinnista. Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen päivityksistä huolehtiminen on tärkeää. Päivitykset tulee tehdä automaattisesti aina, kun uusi päivitys on saatavilla.
Päivitysten lisäksi on tärkeää varmistaa,
että yrityksen tietojärjestelmät on suojattu laadukkaalla virustorjuntaohjelmistolla ja palomuurilla. Yksi tärkeimpiä toimenpiteitä on myös yrityksen henkilökunnan säännöllinen tietoturvakoulutus.
Voiko tietoturvariskejä myös vakuuttaa?
Joskus tietoturvariskit toteutuvat hyvästäkin varautumisesta huolimatta. Yritys
voi varautua tietoturvapoikkeamiin tietoturvavakuutuksella. Fennian tietotur-

vavakuutus korvaa taloudellisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tietojärjestelmään kohdistuneesta vahingonteosta,
haittaohjelmasta, tietojen varastamisesta, inhimillisestä virheestä tai palvelunestohyökkäyksestä.
Tietoturvavakuutus tuo yrittäjän
avuksi myös Fennian 24h tietoturvapalvelun. Vahingon sattuessa palvelun yhteistyökumppanit selvittävät vahingon
syyt ja aloittavat välittömästi tarvittavat
toimenpiteet vahingosta toipumiseksi ja
lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi.
Mitä muutoksia EU:n uusi tietosuoja-asetus tuo?
Toukokuussa 2018 voimaan astuva EU:n
uusi tietosuoja-asetus tuo isoja muutoksia siihen, miten yritysten on suojattava
asiakkaidensa, työntekijöidensä ja muiden ihmisten henkilötietoja. Se esimerkiksi velvoittaa rekisterinpitäjän ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle. Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilöllä, jolle
on aiheutunut tietosuoja-asetuksen rikkomisen vuoksi vahinkoa, on oikeus saada korvaus vahingosta joko rekisterinpitäjältä tai henkilötietojen käsittelijältä.
Tietoturvavakuutuksella voidaan varautua ilmoittamistoimista aiheutuviin
kuluihin ja kattaa vahingonkorvausvastuuta. Vakuutukseen sisältyy myös lakimiesten neuvontapalvelu tietovuototapauksissa.

PRO ®

POMO

– tulevaisuuden johtamisen
valmennusohjelma
Tulevaisuuden johtaminen tähtää parempaan
tulokseen, hyvinvointiin ja uudistumiseen.
POMOPRO ® -valmennusohjelman myötä kokonaiskuva
johtamisen kentästä ja tulevaisuuden haasteista selkiytyy.
Opit hyödyntämään johtamisen työkaluja toiminnan
suunnittelussa, tavoiteasetannassa, käytännön
johtamisessa sekä tulosten seurannassa ja kehittämisessä.

Kerromme mielellämme lisää asiasta!

Lue lisää www.hyria.fi/pomopro
Palveluksessasi Hyvinkäällä
Jussi Torkkeli, puh 040 567 5260
jussi.torkkeli@fennia.fi
Maarit Brusin, puh 040 197 2543
maarit.brusin@fennia.fi
Hameenkatu 22, 05800 Hyvinkää
www.fennia.fi
m.fennia.fi

www.hyria.fi

Ursulan pakina
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Valheella on lyhyet jäljet

J

okainen meistä on kohdannut
elämässään ihmisiä ja tilanteita, joissa toinen on valehdellut.
Nykyään valehtelu/huijaus on
kenties jopa lisääntynyt päätellen
ainakin sähköpostien määrästä,
joissa luvataan miljoonien dollarien perintöä. Jopa poliisi varoittaa
nykyään identiteettivarkauksista,
jotka siis pohjimmiltaan ovat valehtelua, kun esiinnytään toisena
henkilönä.
Joskus ammoisina aikoina on
ollut sanonta ”totuus ei pala tulessakaan”. Vaikka sanonta on vanha,
on se yhä paikkansa pitävä. Jokainen ” laatu”-saippuasarjoja katsonut tietää, että kaikki valheet tulevat esille ennemmin tai myöhemmin ja näin myös oikeassa elämässä. Helpompi siis puhua totta, totuus säilyy.
Kalavale
Muistan itse lapsuudesta erään ystävän, joka oli patologinen valehtelija. Olimme olleet hänen kanssaan ongella ja saimme pari sinttiä.
Lähdimme ”kylille”, jossa tapasimme hänen luokkakavereitaan ja

hän kertoi, kuinka oli saanut valtavan kokoisia haukia. Alkuun en
edes tajunnut, mistä hän puhui,
mutta sitten oivalsin, että hän puhui meidän onkireissustamme, josta ei todellakaan pikkusärkiä
isompaa saalista tullut. Malliesimerkki valehtelusta. Edes toinen
paikallaolija ei tunnistanut tarinaa.
Ystäväni on kuulemma jatkanut koko elämänsä samaan malliin. Olen miettinyt, että hän varmasti itse uskoo valheisiinsa, eihän
tuollainen muuten ole mahdollista.
Se, että miksi hän tekee sen, onkin
toinen juttu. Onko se ihmisen perusluonteessa vai halu tehdä itsestään tärkeä, en tiedä. Ikävämpi
homma joka tapauksessa. Ei ole
mukava keskustella ihmisen kanssa, jonka sanomisia täytyy koko
ajan puntaroida, mikä osuus niistä
on totta ja mikä ei.
Syy ja seuraus
Isommista jutuista kuin kalavale
puhutaan silloin, kun mennään
muun muassa ihmisten raha-asioihin tai työasioihin. Kuulin tapauksesta, jossa asiakaskäyntejä tekevä

Tulevia tapahtumia
Yrittäjien aamubrunssi
1.11. kello 8.00–12.30 Hyvinkääsali
Aamupäivän aikana kuullaan tarinoita onnistumisista, epäonnistumisista ja siitä, miten Suomen tytöt pärjäävät panimobisneksessä.
Tervetuloa, jos uskallat! Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu heti:
lyyti.i/pannaanparemmaks

myyjä oli laskuttanut kilometrikorvaukset ja päivärahat yritykseltä käytyään monta kertaan hyvän
asiakkaansa luona. Kun myyjän tilalle tuli uusi myyjä, selvisi yritykselle, että kyseinen vanha myyjä ei
ollut kertaakaan käynyt asiakkaan
luona, vaan oli ollut kotona ja ainoastaan kirjoitellut kilometrilaskuja. Että näin voi ihmisen sanaan
luottaa.
Moni työntekijä kritisoi, kun
yrityksissä on sääntöjä, työajan
kontrolleja ym., joilla työntekijöiden toimia valvotaan. Nämähän
ovat tulleet ainoastaan siksi, että
on olemassa se pieni vähemmistö,
joka on hyödyntänyt ja huijannut
yrityksiä. Valitettavasti valvontasysteemit on ollut pakko ottaa
käyttöön monessakin kohdassa
väärinkäytöksien ehkäisemiseksi.
Kaikkien elämähän olisi huomattavasti helpompaa, jos kaikki olisivat rehellisiä ja puhuisivat aina
totta. Voisi luottaa toisen sanaan
ilman epäilystä siitä, onko asia niin
kuin hän sanoo.

Pää jää vetävän käteen
Mitä ihminen voittaa valehtelemalla? Rahaa valehtelemalla huijaavat saavat taloudellista hyötyä ja
lienee liikaa edes toivoa, että heillä
omatunto kolkuttelisi, kun he
käyttävät huijattua rahaa. Tosin sanoisinpa, että huijareiden leipä ei
ole leveä eikä pitkä, enkä usko, että
siten saaduilla rahoilla pysyvää
omaisuutta kokoon saadaan. Sellaisten ihmisten elämäntapa on
tietynlainen ja ”ken miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu” eli he
todennäköisesti elävät elämänsä
samalla tyylillä loppuun asti.
Huvikseen valehtelevat ovat
oma ryhmänsä. He valehtelevat
jokapäiväisissä asioissa: kenties
helpottaakseen elämäänsä, tehdäkseen itsestään tärkeämpiä, välttääkseen riitoja, päästäkseen kohahduttamaan, parantaakseen
omaakuvaansa jne. On kuitenkin
aika mahdotonta asioida ihmisen
kanssa, jonka sanaan ei voi luottaa.
Ja valheella on lyhyet jäljet, aina
jää kiinni. Kyllä ihmiset muistavat
ja oppivat ne henkilöt, jotka valeh-

televat aina. Sellaisten kanssa ei
kukaan halua olla tekemisissä työeikä henkilökohtaisissa asioissa.
Heidän menetyksensä siis.
Mitä tästä voimme todeta: parannetaan maailmaa osaltamme
puhumalla totta.
ps. On helpompi nukkua yönsä,
kun ei ole luurankoja kaapissa.

Ursula Ikonen

Hyvinkään Yrittäjät ry:n Naisjaosto
Naisjaoston hallitus vuonna 2017
Puheenjohtaja
Pirkko Suontausta,
Hyvinkää Caravan
caravan@hyvinkaacaravan.net
puh 040 762 1042

Varapuheenjohtaja
Johanna Harjanne,
Jalkahoitola JH
johanna@jalkahoitolajh.com
puh 044 9930922
Sihteeri Briitta Lindroos,
Tmi Briitta Lindroos
briitta.lindroos@gmail.com
puh 040 734 1955

Yritystreﬃt kaupungintalolla 9.11.

Rahastonhoitaja Tuula Nyman,
TN-Yrityslahjat
Jäsenet: Maarit Brusin,
Tiina Laatikainen,
Pirjo Hörkkö ja
Seija Yli-Kahila

Tiedustelut riitta.juurikka-immonen@yritysvoimala.fi

Elisan digiaamiainen
Tiistaina 14.11.2017 klo 8.00-9.30 Ravintola Harlekiini,
Hyvinkää (Kauppatori 1)
Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun digitaaliset työvälineet
yrittäjälle. Esittelyssä mm. chat, verkkokauppa ja SMS suora.
Asiantuntijana Tiina Silander Business Manager, Elisa Oyj.
Ilmoittautuminen:
https://www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/a/tapahtumat/564222digiaamu-hyvinkaa

Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen syyskokous
22.11. klo 16.00 Hyvinkään kaupungintalolla
Kankurinkatu 4–6, kokoushuone Järvi
Tervetuloa uudet ja nykyiset jäsenet tutustumaan kaupungin
kaupallisuuden edistämistoimiin.
Ilmoittautuminen Sari Honkalehto,
sari.honkalehto@hyvinkaankaupunkiyhdistys.fi

Jäsenten verkostoitumistilaisuus
14.12. klo 8.00.
Haluatko esitellä yritystäsi muille jäsenille?
Tarjoamalla aamiaisen se käy, paikka valinnainen.
Ota yhteys anne.rantalainen@rantalainen.fi
Ilmoittautuminen tilaisuuteen:
https://hyvinkaanyrittajat.typeform.com/to/Z16EK3

Tapahtumat täydentyvät!
Liity Hyvinkään yrittäjien suljettuun fb-ryhmään!
Seuraa Hyvinkään Yrittäjien sähköposti-ilmoittelua,
Facebook-ilmoittelua ja kotisivuja:
https://www.yrittajat.fi/uudenmaan-yrittajat/hyvinkaan-yrittajat

Naisjaoston tulevat tapahtumat
Ti 10.10. klo 18.30 kuukausikokous, Duette, Hämeenkatu 6
Ti 21.11. klo 18.30 kuukausikokous, Lyhtytalo, paikka vielä avoin
Pe 17.11. klo 19.00 jouluruokailu, Ravintola Harlekiini

Tule rohkeasti mukaan iloisen
Naisjaoston toimintaan!

H

yvinkään Yrittäjät
ry:n Naisjaosto toimii
itsenäisenä jaostona
täydentäen paikallisyhdistyksen
toimintaa. Naisjaoston jäseniä
voivat olla kaikki Hyvinkään
Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä
edustavat naiset.
Naisjaoston toiminta
Naisjaosto järjestää tietoiskutyyppisiä koulutustilaisuuksia,
pääsääntöisesti kuukausikokousten yhteydessä. Kuukausikokoukset ovat noin 8 kertaa
vuodessa. Tutustumme usein
jonkun jäsenemme yritystoi-

mintaan tai yhteistyökumppanimme tai jonkin muun mielenkiintoisen organisaation toimintaan.
Järjestämme myös teatteri-,
taidenäyttely- ja museoretkiä,
pikkujoulun sekä muita mukavia tapahtumia jäsenistölle.
Vuosittain teemme myös kesäretken, vuoroin kotimaan ja ulkomaan matkan.
Naisjaoston tehtävänä on
toimia jäsentensä vuorovaikutusfoorumina sekä yrittäjäkollega- että henkilötasolla. Parhaimmillaan toiminta on mukavaa yhdessäoloa.

Yksinyrittäjänä saat ”työkavereita”. TULE MUKAAN
SILLOIN, KUN SINULLE
SOPII!
Miten liityn Naisjaoston jäseneksi?
Halutessasi liittyä Naisjaostoon
ota rohkeasti yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan. Myös
jäseniltä saat tietoa toiminnastamme. Liittymisen jälkeen
saat tiedotteet sähköpostilla.
Naisjaostoon liittyvän henkilön
edustaman yrityksen on oltava
Hyvinkään Yrittäjät ry:n jäsenyritys. Naisjaoston vuotuinen
kannatusmaksu on 30 €.
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Hyvinkään Yrittäjät ry:n toimintaja tapahtumakalenteri 2017
Tapahtumakalenteri täydentyy, katso www.yrittajat.fi/hyvinkaa
Pvm

klo Tapahtuma

paikka

LOKAKUU
Hyvinkään Yrittäjäsanomat 2/2017
13.10.
20.–21.10.
SY Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät
25.10. 7.30 Hankinta-aamu Hyvinkää

Joensuu
kaupungintalo

MARRASKUU
1.11 8–12.30
7.11. 11.30
9.11.
11.11. 19.00

Yrittäjien aamubrunssi
Hyvinkääsali
Suomi 100 -Yrittäjälounas
Spahotel Sveitsi
Yritystreﬃt
kaupungintalo
Hyvinkään Yrittäjät vuosijuhla ”Suomi 100”-juhla
Vuoden yrittäjän palkitseminen.
Spahotel Sveitsi
14.11 8–-9.30 Elisan Digiaamiainen
Ravintola Harlekiini
Ravintola Harlekiini
16.11. 18.00 Hyvinkään Yrittäjät syyskokous
SKY -kabinetti.
22.11. 16.00 Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen syyskokous kaupungintalo
UY syyskokous
22.11.
JOULUKUU
14.12.

8.00 Jäsenten verkostoitumistilaisuus.

SY= Suomen Yrittäjät, UY = Uudenmaan Yrittäjät järjestää

;ĤjġÁįÎÎjÁĤÎĤġ
ÁĿêĤĿÎoĿĤĤêêÞġ
;FÃĿĐÄĤĿėÙç}ÄÄÐÄġçÞġĿĐÄĤĤoÍoÞġÁÐøøçÎoĿĤĤêÄÞÞġĤjÐçįėĤĿêÎjÐįþġ
ÞooġÄġĤjĐĻÄĤėġøçÁĤÄjġÙÄėėoġĻoÐÄėėoġÁçÄjĤġÐjėÎįĤįÎėÞġĤjÄġ
ÐjėÎįÍÞġÙjÎėįÞþġ$çÄjġĿĐÄĤĿÎėėÄġĤjÐçįėjėÄjĤġÁÐøçėĤÄġėÄÐÐçÄÞġ
ÎįÞġėÄÞįÐÐġėçøÄÄþġ
ġ
QġjÄÎjjġÄĤėÐÐėÄġÍjġĤįĤįėĤįġçøþ°ĠĿĐÄĤĿėÙç}ÄÄÐÄġ
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Ryhdytään rohkeaksi
PANNAAN PAREMMAKSI!

YRITTÄJIEN AAMUBRUNSSI HYVINKÄÄSALISSA 1.11. KLO 8–12.30
(Kauppatori 1, Hyvinkää)
Hyvä yrittäjä, ota aamu itsellesi ja tule brunssille rohkaistumaan.
Aamupäivän aikana kuulemme tarinoita onnistumisista,
epäonnistumisista ja siitä, miten Suomen tytöt pärjäävät panimobisneksessä.

PUHUMASSA:
• Brewcats, Laura Weckström ja Linda Silvonen

Tytötkin panee – Rajoja rikkovaa pienpanimobisnestä Suomesta
• Aurinkotekniikka Oy:n toimitusjohtaja Ville Tiainen

Miten minusta tuli huippuluokan aurinkopaneelimyyjä?
• Säästöpankkiryhmän pääekonomisti, VTT Timo Vesala

Kasvunykäys on täällä - kauanko siitä nautitaan?
• Yrittäjä ja juontaja Jaajo Linnonmaa

Mokat, onnistumiset ja kaikki siltä väliltä
Tilaisuus on maksuton! Paikkoja on rajoitetusti,
joten ilmoittaudu 23.10. mennessä osoitteessa:

pannaanparemmaksi.fi
TERVETULOA – JOS USKALLAT!

Jäsenyys tuo monia rahanarvoisia etuja.
100 asiantuntijaa käytettävissäsi puhelinsoiton päässä.
Suomen Yrittäjät haluaa palvella jäseniään entistä paremmin.
Lakineuvonnan aukioloaikoja on nyt pidennetty. Saat monipuolista
opastusta ja neuvontaa yritystoimintaasi liittyen. Soita maksuttomaan
neuvontapalveluumme arkisin klo 8–20 p. 09 229 222.
www.yrittajat.fi/neuvontapalvelut

YHTEISTYÖSSÄ:

FINNVERA / SIEMENS FINANCE / POHJANTÄHTI / YRITYSVOIMALA / UUSYRITYSKESKUS /
VERITAS / YRITTÄJÄT LOPPI / YRITTÄJÄT HYVINKÄÄ / SP-KOTI

