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Olemme Yrittäjät – pienten ja keskisuurten yritysten etuja ajava 
palveleva järjestö. Meitä on jo 115 000 yritystä. Keräsimme 
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PROSENTTIA ON MIKROYRITYKSIÄ,  
JOTKA TYÖLLISTÄVÄT ALLE 

VUOSINA 2001–2016 PK-YRITYKSIIN  
SYNTYI 119 000 UUTTA TYÖPAIKKAA.

KAIKKIAAN YRITYKSET TYÖLLISTÄVÄT SUOMESSA 

MILJOONAA HENKILÖÄ KOKOPÄIVÄISIKSI 
MUUTETTUNA.HENKILÖÄ.

SUOMESSA ON NOIN 284 000 YRITYSTÄ. 

119 000 

1 377 000 93,3 % 

10

284 000
1     MEITÄ YRITTÄJIÄ ON PALJON

KAIKISTA YRITYKSISTÄ
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Reilu sata asiantuntijaa odottelee soittoasi, valmiina 
kuuntelemaan ja neuvomaan. Puhelinneuvontamme 
on jäsenille maksutonta, ja vastaamme vuosittain 
noin 50 000 kyselyyn. Tarvitsit sitten verogurua tai 
tietosuojaeksperttiä, ohjaamme kysymyksesi juuri 
oikealle henkilölle. Lue seuraavalta aukeamalta 
enemmän maksuttomasta puhelinneuvonnasta.

     SADAN ASIANTUNTIJAN 
JOUKKO APUVOIMINASI

2

3     AUTAMME 
KILPAILEMAAN 
ISOISTA EUROISTA

Suomen julkinen sektori tekee joka vuosi ostoksia noin 35 miljardilla 
eurolla. Sen verran yrityksille on vuosittain tarjolla kauppaa. 
Etenkin aloitteleville yrityksille kunnat ja muut julkiset toimijat ovat 
arvostettuja referenssejä. Niistä kannattaa siis kilpailla.

Jos kunta on kilpailuttamassa vaikkapa ateria- tai huoltopalveluja, 
me neuvomme, miten osallistua tarjouskisaan. Paikalliset julkisten 
hankintojen neuvojamme tuntevat alueensa ja auttavat järjestämään 
treffit kunnan hankintayksikön edustajien kanssa. Heiltä saat apua 
myös, jos isommissa hankkeissa vaadittava yhteinen eurooppalainen 
hankinta-asiakirja –ESPD-lomake – ei ihan tunnu tutulta 

Kun kaipaat apua julkisiin hankintoihin, ota yhteyttä paikallisiin 
hankintaneuvojiin. Löydät yhteystiedot tämän oppaan sivulta 42.
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     PISTÄMME 
HUIJAREILLE 
HANTTIIN
Kiireinen päivä, paljon sähköpostia. Yksi 
viesti vaikuttaa tärkeältä: verkkotunnus 
vanhenemassa ja lasku 199 euroa. Pitää 
maksaa se heti. Epäilykset heräävät 
kuitenkin liian myöhään: Oli aika kallis 
lasku, kuka sen oikeastaan lähetti? Oliko 
siinä edes y-tunnusta? 

Valelaskuihin, tietojenkalasteluihin, 
puhelinmyyntihuijauksiin, kiristyshaitta-
ohjelmiin ja ”toimitusjohtajan” rahansiir-
topyyntöihin törmäävät parhaimmatkin 
meistä. Kerromme, miten välttyä ongel-
milta. Neuvomme, miten toimia, jos 
vahinko on jo tapahtunut. Jos epäilet, 
soita meille ennen kuin maksat.

      MAKSUTON LAKINEUVONTA 
RATKOO PULMIASI
Meillä on iso joukko omia lakiosaajia, ja sen lisäksi teemme yhteis-
työtä kymmenien lakitoimistojen kanssa. Asiantuntijamme vastaa-
vat soittoihin numerossa 09 229 222 arkisin klo 8–20. Muista  
kertoa jäsennumerosi, sillä neuvomme vain jäsenyrityksiämme. 
Huomaathan, ettei neuvontapalvelussa ole mahdollista hoitaa  
oikeudellisia toimeksiantoja eikä laatia tai tarkastaa sopimuksia tai 
muita asiakirjoja. Jos ongelmasi ei selviä pelkällä puhelinsoitolla, 
saat kauttamme juristin avuksesi erillistä korvausta vastaan.

     TANSSI 
VEROKARHUN 
KANSSA,  
ÄLÄ PAINI  
Milloin yrityksen uusi auto on ALV-vä-
hennyskelpoinen? Ovatko työmatkan 
kilometrikorvaukset vähennyskelpoisia? 
Veroviidakossa hyvät oppaat ja selkeät 
ohjeet säästävät aikaa ja hermoja. 
Verokarhun kanssa on mukavampi 
tanssia kuin painia.

4
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 09 229 222
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     NEUVOJA JA 
VINKKEJÄ SOPIMUS-
VIIDAKKOON
Kerromme, miten viilaat asiakkaan 
kanssa solmittavan palvelusopimuksen 
tai yrityksellesi tarjotun kiinteistösopi-
muksen niin, ettei myöhemmin tule yllä-
tyksiä. Asiakirjapankistamme saat sopi-
muspohjan yleisimpiin tilanteisiin. Jos 
kaipaat sopimusluonnosten tarkista-
mista, ohjaamme sinut luotettavien  
sopimusjuristien puheille.

     TUOMME SELKOA 
TYÖNTEKIJÖIDEN 
PALKKAUKSEEN
Mitä työsopimuksessa ainakin pitää 
olla? Entä työntekijän koeaika? Miten 
palkka määräytyy? Määräaikaisuus, 
vuokratyö, alihankinta? Autamme laa-
timaan työsopimukset kerralla oikein, 
välttämään tyypilliset karikot ja mini-
moimaan työnantajan riskit.

     YRITTÄJÄN  
SOSIAALITURVA 
KUNTOON JO  
TÄNÄÄN
Älä jätä sosiaaliturvasi hoitamista huo-
miselle. Me neuvomme, mitä vakuutuk-
sia tarvitset ja miten takaat itsellesi riit-
tävän eläkkeen. Kerromme myös, miten 
toimia, jotta et joudu pulaan silloinkaan, 
kun töistä pitää ottaa vapaata uuden 
perheenjäsenen syntymän, sairauden 
tai työttömyyden takia.

     MUKANA  
MYÖTÄ- JA  
VASTOIN- 
KÄYMISISSÄ
Avioliittoja emme ehkä pysty pelasta-
maan, mutta sen voimme kertoa, mil-
laiset sopimukset puolisoiden on syytä 
tehdä, jotta yrityksen mahdolliset ongel-
mat eivät kaadu puolison niskaan tai 
avioero vie yritystä pulaan.

7 8
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Pohjoiskarjalainen monialayrittäjä Jesse Kuronen 
on käyttänyt useita kertoja Yrittäjien jäsenilleen 
tarjoamaa neuvontapalvelua. – Neuvontapalvelu 
pelasti yritykseni, Kuronen sanoo.

”Lähetin Yrittäjien 
neuvontaan kiittäviä 
ja ylistäviä viestejä”

J
esse Kuronen lähti yrittäjäksi 
toiminimen voimin vuonna 2007. 
Yrittäjyys oli iskostunut mieheen 
pienestä pitäen.
– Äiti oli ollut yrittäjänä kolmi-

senkymmentä vuotta. Sitä läheltä 
seuranneena tuntui siltä, että voisin 
haluta elämältäni yrittäjyyttä. Siinä 
saa kuitenkin määrätä itse työtah-
tinsa, Kuronen muistelee.

Lisävauhtia päätökseen antoi 
Kurosen silloisen työnantajan, kom-
ponenttivalmistaja Perloksen rat-
kaisu sulkea tehtaansa Pohjois-Kar-
jalassa.

Oli pakko keksiä jotain.
– Ilmalämpöpumpuista oli 

puhuttu pitkään, ja buumi rantautui 
Suomeenkin. Ajattelin, että niiden 
asentamisella voisi saada elantonsa, 
Kuronen kertoo.

Uusi yrittäjä kohtasi pian ensim-
mäiset haasteet.

– Perustamisvaiheessa piti täyttää 
lippuja ja lappuja erilaisista sopimus-

asioista. Ei minulla ollut niistä mitään 
tietoa. Olin alussa ihan hukassa.

– Soitin Suomen Yrittäjien jäse-
nilleen tarjoamaan neuvontapalve-
luun useammastakin asiasta. Ilman 
sitä olisin joutunut kokeilemaan 
kepillä jäätä, täyttämään kaavak-
keita vailla oikeaa tietoa siitä, 
pitääkö niitä ylipäänsä täyttää ja 
olenko täyttänyt ne edes oikein, 
Kuronen sanoo.

– Yhtenä päivänä ilmalämpö-
pumppuyritys JK Lämmön puhelin  
soi. Soittaja oli hakemistopalvelu-
yritys Directasta. Hän tarjosi yri-
tykselleni näkyvyyttä. Minulla ei 
aloittelijana ollut kuitenkaan varaa 
sijoittaa siihen ja olin ymmärtänyt, 
että palvelut olivat turhia, jos jotain 
voi tehdä itsekin. Kiitin soitosta ja 
ilmoitin, ettei minulla ole kyseiseen 
palveluun rahaa enkä muutenkaan 
tarvitse niitä. 

Tästä huolimatta Kuroselle 
alkoi sataa laskuja, laskumuistu-

YRITYSTARINA



NEUVONTAPALVELUN 
YLEISIMMÄT AIHEET

1.  Työoikeus, työlainsäädäntö ja työsuhteisiin  
 liittyvät kysymykset: Työntekijän  
 palkkaaminen, työsopimuksen tekeminen,  
 irtisanominen, lomauttaminen, perhe- 
 vapaat, sairauslomat sekä muut työ- 
 suhteen koko elinkaareen liittyvät  
 kysymykset

2.  Neuvot ja vinkit sopimusjuridiikkaan: 
 Sopimusten laadinta ja tulkinta,  
 sopimusriidat

3.  Harhaanjohtava markkinointi:  
 Valelaskut, puhelinmyyntihuijaukset jne.

4.  Verotus

5.  Yrittäjän sosiaaliturva
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Yrittäjä Jesse Kuronen hyödyntää Yrittäjien 
neuvontapalvelua monipuolisesti.

tuksia ja perintäilmoituksia. Puhelutkin 
jatkuivat.

– Päätin jälleen ottaa yhteyttä SY:n 
neuvontapalveluun. Sain kuulla, että en 
ollut ainoa vastaavia soittoja saanut yrit-
täjä. Neuvontapalvelu yhdisti minut asi-
anajajan kanssa ja sain apua reklamaa-
tion tekemiseen. Yksin en olisi tähän 
kyennyt. 

Vuonna 2011 juttu päätyi oikeuteen, 
ja Kuronen oli yksi kantajista.

– Polku oli raskas ja pitkä, en ole kos-
kaan viettänyt niin paljon unettomia öitä. 
Sain kuitenkin apua ja tärkeitä neuvoja. 
Yksin olisi ollut aika iso kynnys marssia 
asianajotoimistoon. Noin iso juttu olisi 
vaikuttanut yhden miehen yritystoimin-
taankin kulujen kasvaessa useisiin satoi-
hintuhansiin euroihin. Niiden kulujen 
maksaminen olisi kaihertanut pitkään 
mielessä.

SY otti hoitaakseen neljä ensim-
mäistä Directan nostamaa velkomuskan-
netta kyseisten yrittäjien suostumuksella. 
Tapaukset hoiti asianajotoimisto, ja SY 
otti vastatakseen mahdollisista kuluista. 
Käräjä- ja hovioikeuksissa Directan nos-
tamat kanteet hylättiin. 

– Olo oli todella helpottunut. Lähe-
tin neuvontapalveluun useita kiittäviä 
ja ylistäviä viestejä. Neuvontapalvelu 
pelasti yritykseni.

Kuronen on myöhemminkin hyö-
dyntänyt neuvontapalvelun asiantunte-
musta. 

– Muutaman kerran olen kysynyt 
apua laskutusta koskevissa riitatapauk-
sissa, jos asiakkaat ovat jättäneet maksa-
matta vedoten johonkin pykälään. Kaikki 
ei ole aina täysin selvää, mutta hyvä, että 
on olemassa tuollainen paikka, josta voi 
kysyä. Kaikkeen on aina löytynyt vastaus 
ja sen oikeellisuuteen voi luottaa. Ei tar-
vitse arpoa ja kysyä sen lisäksi kymme-
nestä muusta paikasta samaa asiaa. Apua 
löytyi myös liiketoimintakaupan myötä 
Maija-vaimon kanssa hankitun Nordpap 
Oy:n sopimuskiemuroihin.

Vuosittain SY:n neuvontapalveluun 
tulee jopa 50 000 puhelua. Lisäksi alue-
järjestöt tarjoavat neuvontapalveluita.

YRITYSTARINA
Kuva: M

ikko M
akkonen



Kun kysymme jäseniltämme, mikä jäsenyydessä on heille hyödyllisintä, vastaus 
on useimmiten verkostot. Verkostot ovat yrittäjän sosiaalista pääomaa, jota ei voi 
koskaan olla liikaa. 

Niin aloitteleva kuin myös kokeneempi yrittäjä kohtaa välillä ongelmia, joiden 
selvittäminen yksin on työlästä ja tylsää. Yrittäjien tapahtumissa tapaat toisia 
yrittäjiä, potentiaalisia kumppaneita ja asiakkaita sekä liiketoimintasi tai yrityksesi 
kotipaikkakunnan kannalta tärkeitä päättäjiä. 

Yrittäjät on Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö, ja meille on karttunut matkan 
varrella mahtava määrä kontakteja. Heidät kaikki tarjoamme myös jäsentemme 
käyttöön. Oli sinulla sitten yksittäinen ongelma, tarve löytää samalla alalla toimivia 
yrittäjäkollegoita tai halu päästä kuntasi päättäjän kanssa juttusille, autamme 
löytämään juuri oikean ihmisen. 

     YHDESSÄ SAAVUTAMME ENEMMÄN11

     RENTOUTUMISTA JA 
HAUSKAA SEURAA
12

Yrittäjäkin tarvitsee rentoutumista ja hyvää seuraa. 
Yrittäjien legendaariset risteilyt ja paikalliset tapahtu-
mat vattukarnevaaleista teatteri-iltoihin täytyy kokea 
ainakin kerran. Ja sitten haluaakin tulla jo uudestaan. 
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Joka joulukuu se tapahtuu taas. Koko Enonkoski kirjaimellisesti kohisee, kun 
Yrittäjien paikallisyhdistys Enonkosken Yrittäjät pistää pystyyn perinteiset 
Joulukohinat.

Joulukohinat on yli kymmenen vuotta järjestetty myyjäistapahtuma, jossa 
paikalliset yrittäjät pääsevät paitsi tapaamaan toisiaan, myös myymään tuotteitaan 
paikalliselle väelle. Myyjäisissä käy joka vuosi yli tuhat ihmistä, mikä on aika hyvin 
alle 1 500 asukkaan kunnassa.

Yrittäjien lähes 400 
paikallisyhdistystä ovat syntyneet 
kunkin paikkakunnan ympärille, 
juuri niiden näköisiksi ja kokoisiksi. 
Paikalliset kesäkauden avajaiset ja 
koulutukset tuovat yrittäjät yhteen 
pitämään hauskaa, oppimaan uutta, 
verkostoitumaan ja tapaamaan 
alueen päättäjiä.

20 aluejärjestöämme pitävät huolen 
siitä, että luottamusmiesvoimin 
pyöriviltä paikallisyhdistyksiltä 
eivät lopu muskelit kesken. 
63 toimialajärjestöämme 
antavat meille paremmat eväät 
alakohtaiseen vaikuttamistyöhön 
ja takaavat, että samanhenkistä 
porukkaa löytyy aina.

Oli kyseessä sitten Enonkoski, 
Helsinki tai jotain siltä väliltä, 
olemme valtakunnallisia mutta 
myös paikallisia ja läheisiä.

     OLEMME AIVAN NAAPURISSASI13
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     KOKENEET MENTORIT 
AUTTAVAT ALKUUN 
14

Yrittäjät pitävät yhtä. Ne, joille on ehtinyt kertyä kokemusta, opastavat niitä, joilla 
kokemusta ei vielä ole.  

Syksyllä 2017 käynnistimme ensimmäisen valtakunnallisen mentorointiohjelmamme, 
jossa 60 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea pääsi kokeneiden hallitusammattilais-
ten oppiin. Nuorten Yrittäjien ja Boardman-verkoston yhteistyönä syntynyt mento-
rointiohjelma oli niin onnistunut, että päätimme tehdä heti perään uuden vuodelle 
2019. Vaatimukset ovat edelleen yksinkertaiset: intoa kehittyä yrittäjänä, halua 
kasvattaa yritystä tai tarve selättää jokin haaste. Mentori ja mentoroitava päättävät 
yhdessä, liittyykö tuen tarve vaikkapa johtamiseen, hallitustyöhön tai sukupolven-
vaihdokseen ja etenevät sen mukaan. Paikallisesti järjestämme myös avoimia, 
matalan kynnyksen mentorointitapahtumia, joista voi saada vinkkejä ja uusia 
ajatuksia omaan toimintaan.

Vaikka hoitaisit yritystäsi yksin, meidän 
kanssamme et ole koskaan yksin. Yrittäjien 
verkkosivuilta löydät varta vasten yksinyrit-
täjille kokoamamme työkalupakin, jossa 
on neuvoja yksinpuurtajan hyvinvoinnista 
oman osaamisen kehittämiseen.

www.yrittajat.fi/yksinyrittajat

     ET JÄÄ YKSIN15
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     VAUHTIA 
KASVUUN
Kasvuyrittäjäverkosto palvelee kasvu-
hakuisten yrittäjien tarpeita teemaan 
sopivilla tilaisuuksilla, tarjoamalla spar-
rausta kasvun tavoittelemisessa sekä 
linkittämällä kasvuhakuiset yrittäjät 
oikeiden tahojen sekä toistensa kanssa.  

     KOSKAAN  
EI OLE LIIAN  
AIKAISTA YRITTÄÄ
Vasta yrittäjän urasi alussa? Et ole  
ainoa. Nuoret Yrittäjät -verkosto tuo 
nuoremman polven yrittäjiä ja yrittäjik-
si aikovia yhteen muun muassa valta-
kunnallisista Get Together -tapahtumis-
sa ja paikallisissa verkostoitumisbileis-
sä. Tässä jengissä pääset laajentamaan 
verkostojasi, oppimaan uutta esimerkik-
si rahoituksen etsimisestä ja vaikutta-
maan yrittäjien asemaan.

     OLEMME KAIKKIEN 
YRITTÄJIEN ASIALLA 
Suomi kansainvälistyy ja yrittäjät ovat 
yhä useammin muualta kotoisin, mutta 
yrittäjyys yhdistää! Tutustu englannin-
kielisiin materiaaleihin, webinaareihin ja 
tapahtumiin, joissa vieraskieliset 
yrittäjät on otettu huomioon:

www.yrittajat.fi/en 

     SYNNYTÄMME 
SYNERGIAA
Synergia-sivustollamme voit 
verkostoitua kotikoneelta käsin. 
Löydä itsesi ja muut:

synergia.yrittajat.fi

16 17
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Omistajanvaihdos on ajankohtainen monelle yrittäjälle. 
Annamme vinkkejä, miten valmistautua ja miten edetä. 
Tunnemme alueen asiantuntijaverkostot.

Verkossa toimiva Yrityspörssi-palvelu tuo yhteen yritysten 
myyjät, ostajat ja asiantuntijat. Oikotie omaan yritykseen 
on usein valmiin yrityksen ostaminen. www.yritysporssi.fi

     TARJOAMME APUA 
OMISTAJANVAIHDOKSIIN
20

     RISTIMME  
YRITTÄJIEN JA  
TYÖNTEKIJÖIDEN  
RITARIT
Yritystä ei olisi ilman työntekijöitä: meiltä 
saat ansioristit työntekijän pitkän tai muu-
ten vain ansioituneen uran kunniaksi. Myös 
vuosikymmenien yrittäjäuran tehneille ja 
yrittäjien eteen väsymättä työskennelleille 
kelpaa ojentaa yrittäjäristi.  
Tutustu: www.yrittajat.fi/palkitseminen

22     KIITÄMME  
JA KUMARRAMME
Sirpa Mansner perusti kampaamon 
19-vuotiaana. Nyt 51-vuotiasta yri-
tystä johtavat hänen lapsensa Nina 
Olander- Villegas ja Sebastian Ström. 
Yrityksessä on töissä myös miniä 
ja lapsenlapsia lähes sadan muun 
työntekijän kanssa.

Mansnerin perhe on hieno esimerkki 
pitkäjänteisestä yrittäjyydestä, jossa 
pidetään huolta työntekijöistä ja 
uudistetaan koko toimialaa. Siksi 
heidät palkittiin vuosittaisella yrittä-
jäpalkinnollamme.

Palkintojen tarkoitus on kiittää yrit-
täjiä loistavasta työstä ja julistaa kai-
kelle kansalle, miten hienoja yrittä-
jiä ja yrityksiä Suomessa on. Vuonna 
2018 jaoimme Valtakunnalliset yrit-
täjäpalkinnot Fennian kanssa jo 51. 
kerran. Beauty Hair Sirpa Mansnerin 
lisäksi sen saivat Elcoline, Finnfoam, 
Lyyti ja Nordic Business Group. 
Palkitaanko sinut vuonna 2019?

21

     YRITTÄJÄ- 
INNOSTUS KASVAA
Suomalaisten yrittäjäinnostus on kasva-
nut viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä 
vuonna 2011 Global Entrepreneurship Moni-
tor kertoi, että noin 7 prosent tia suomalai-
sista 18–64-vuotiaista arvioi perustavansa 
yrityksen kolmen vuoden kuluessa. Vuonna 
2016 vastaava luku oli jo 10 prosenttia. 
Vuonna 2017 uusista yrityksistä 48 % 
oli alle 35-vuotiaiden perustamia. 
Tervetuloa yrittäjien ylpeään joukkoon!

23



63 SYYTÄ RAKASTUA YRITTÄJIIN   17

YRITYSTARINA

”Vertaistuki on tärkeää 
meille yksinyrittäjille”

Yksinyrittäjälle vertaistuki on tär-
keää. Kannattaa mennä esimerkiksi 
Yrittäjien järjestämiin tilaisuuksiin 

ja verkostoihin, ettei jää kotiin käperty-
mään, kannustaa yksinyrittäjä, mielen 
valmentaja Heli Järvelin.

Hän on itse Helsingin Yrittäjien 
HYMY - Hyvinvoiva yksin- ja mikro-
yrittäjä -hankkeen ohjausryhmän jäsen.
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Yksinyrittäjyys on yksi Suomen Yrit-
täjien painopistealueista, onhan jo yli 
puolet suomalaisista yrittäjistä yksinyrit-
täjiä. SY:n sivuilla on tietopankki yksi-
nyrittäjille. Suomen Yrittäjissä aloitti 
yksinyrittäjien verkosto vuoden 2018 
alussa ja aluejärjestöissä on toimintaa 
yksinyrittäjille.

Heli Järvelin on ollut yrittäjänä yli 
kymmenen vuoden ajan, ensin Kana-
dassa ja sitten Suomessa mentaalival-
mentajana vuodesta 2010 alkaen. Jär-
velinin yritys WorkWise tekee muun 
muassa työyhteisövalmennuksia ja jär-
jestää verkkokursseja mielen valmenta-
misesta ja menestymisestä.

– Suomessa ei työpaikoilla puhuta 
tarpeeksi ihmisten vahvuuksista, ei ehkä 
kehdata puhua, ainakaan omista vah-
vuuksista. Valmennuksissani on lupa 
puhua vahvuuksista ja onnistumisista. 
Olen nähnyt kuinka ihmiset voimaantu-
vat siitä ja energiataso nousee, Heli Jär-
velin kuvailee.

– Kenelle tahansa on tärkeää nähdä 
itsessään se hyvä mitä on – ja opetella 
kertomaan itsestään hyvää, Heli Järvelin 
kannustaa. 

Valmennuksissaan hän on kohdannut 
ihmisiä, jotka haaveilevat yrittäjyydestä:

– Miten voisi valmistaa ihmisiä sii-
hen, mitä se yksinyrittäminen on, Järve-
lin naurahtaa.

– Palkkatyössä olevat saattavat valit-
taa, että on paljon palavereita. Kun ryh-
tyy yrittäjäksi, voi alkaa ikävöidä pala-
vereita ja työyhteisöä. Yksinyrittäjälle 
kukaan ei varaa palavereita, vaan hänen 
täytyy johtaa itse itseään, Järvelin toteaa.

– Yksinyrittäjille kaikki paikat ja tilai-
suudet missä on vertaistukea, ovat tosi 
tärkeitä. Niissä saa tukea ja neuvoja toi-
silta yrittäjiltä, jotka ovat samantyyppi-
sissä tilanteissa, Heli Järvelin sanoo.

Hän kannustaa yksinyrittäjiä mene-
mään ainakin välillä yhteisiin työtiloihin. 
Niin hän tekee itsekin, vaikka hänellä on 
viihtyisä kotitoimisto.

Yhteisiä työtiloja on ainakin suurissa 
kaupungeissa, nykyään myös monissa 
pienehköissä kunnissakin. 

– Tykkään ja virkistyn puheensori-
nasta, kun ympärillä on ihmisiä, jotka 
tekevät töitä, Heli Järvelin kertoo.

Yksinyrittäjien sivusto löytyy osoitteesta 
www.yrittajat.fi/yrittajat/yksinyrittajat

YRITYSTARINA

– Suomessa ei 
työpaikoilla 

puhuta 
tarpeeksi 
ihmisten 

vahvuuksista.
Heli Järvelin
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Istut kotisohvalla läppärisi kanssa, äänessä on kouluttaja 
ja opiskelijoina joukko muita yrittäjiä. Kouluttaja selittää, 
miten Google Ads toimii, ja miten siitä voisi olla sinun 
yrityksellesi hyötyä. Eihän sen käyttö nyt niin vaikealta 
kuulostakaan. Reilussa tunnissa tiedät paljon enemmän 
hakusanoista ja kampanjoiden optimoinneista.

Yrittäjän aika on kortilla, joten järjestämme vuosittain  
useita kymmeniä webinaareja yrittäjälle tärkeistä 
aiheista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit 
oppia uutta missä ja milloin sinulle sopii.

Yrittäjä on kerrankin saanut aikataulunsa järjesteltyä niin,  
että hän on päässyt mukaan koulutukseen. Päivän aikana 
hänelle tapahtuu jotain. Työkiireet unohtuvat, ja hän silmin-
nähden innostuu uuden oppimisesta ja uusista ihmisistä. 
Hän ymmärtää, että täällä käytetty aika kyllä maksaa itsensä 
takaisin moninkertaisena. Päivän päätteeksi hän kysyy  
kouluttajalta: “Mikä olisi seuraava minulle sopiva koulutus?”  
Tällaisen palautteen eteen me ponnistelemme Yrittäjissä.

Muuttuva maailma vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja 
tietojen päivitystä. Siksi järjestämme nimenomaan yrittäjille 
ja heidän työntekijöilleen suunniteltuja koulutuksia ja tapahtu-
mia. Aluejärjestömme ja paikallisyhdistyksemme kuuntelevat 
herkällä korvalla oman paikkakuntansa yrittäjiä ja järjestävät 
koulutuksia juuri näille tärkeistä aiheista. Takaamme,  
että kanssamme uuden oppiminen on helppoa ja hauskaa.

     UUDEN OPPIMINEN  
ON HELPPOA JA KIVAA
24

     TUOMME KOULUTUKSET 
KOTISOHVALLESI
25
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Tutkimukset kertovat, että digitaalisuudella on 
merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen. 
Digitaalisuutta hyödyntävät parhaiten asemansa 
jo vakiinnuttaneet, menestyksekkäät, kasvuha-
kuiset yritykset. Ja toisin päin: digiliiketoimintaa 
tekevillä yrityksillä on selvästi muita suurempi 
kasvun nälkä.

Digitaalisuus ei kuitenkaan itsessään tee autuaaksi. 
Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan digitaali-
suus ei luo vaikuttavuutta, jos yritys ei ymmärrä 
omia liiketoimintaprosessejaan syvällisesti ja 
analysoi niitä jatkuvasti. Digissä nähdään kyllä 
mahdollisuuksia, mutta osaaminen, aika tai raha 
ovat esteenä.

Näinhän se usein menee. Yrittäjällä olisi hinkua 
hyödyntää digin mahdollisuuksia enemmänkin, 
mutta se tuntuu vieraalta tai jopa vähän pelotta-
valta. Kaiken maailman digipuheesta on vaikea 
suodattaa, mistä lähtisi liikkeelle ja mikä olisi  
tärkeää juuri omalle yritykselle.

Me emme vain puhu digitalisaatiosta. Järjes-
tämme tiiviitä ja tehokkaita koulutuksia muun 
muassa hakukoneoptimoinnista, digitaalisista  
työympäristöistä ja kyberturvallisuudesta. 
Tutustu koulutuksiimme ja ota askel parempaan 
bisnekseen: www.yrittajat.fi/koulutus

     DIGILOIKKIA  
YRITTÄJILLE
26
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Yrittäjät.fi-sivuston laskureilla voit laskea muun 
muassa, kuinka paljon kustannuksia uuden työn-
tekijän palkkaaminen tuo tai kuinka paljon pitää 
tehdä lisämyyntiä, jotta alennusprosentti kannattaa.

     PÄÄTÖKSIÄ 
HELPOTTAVAT LASKURIT
27

Sopimusten laatiminen on työlästä hommaa.  
Verkkosivujemme asiakirjapankista saat kaikkiaan 
70 erilaista asiakirja- ja sopimusmallia, joita voit 
täydentää omien tarpeidesi mukaan ja säästää 
aikaa ja hermoja: www.yrittajat.fi/asiakirjapankki

Tutkimme ja seuraamme yrityskentän kehitystä 
muun muassa Pk-yritysbarometreilla ja kyselytutki-
muksilla. Tunnemme kentän ja olemme siksi aina 
askeleen edellä, kun edessä on yrittäjien kannalta 
tärkeitä päätöksiä.

     VALMIIT ASIAKIRJAT 
SÄÄSTÄVÄT AIKAASI
28

     TUNNEMME SINUT  
JA MUUT YRITTÄJÄT
29
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Facebookissa:  
www.facebook.com/ 

suomenyrittajat

Tärkeimmät tietopaketit olemme koonneet verkkoon Yrittäjän ABC -otsikon alle. 
Sieltä löytyy yksityiskohtaista taustatietoa kaikenlaisiin asioihin ja tilanteisiin,  
joihin yrittäjänä törmää, aina omistajanvaihdoksesta sosiaaliturvaan. 
www.yrittajat.fi/yrittajan-abc

     TUOREIN JA TARKIN TIETO30

Emme voi perustaa yritystä puolestasi, mutta neuvomme, mikä yritysmuoto olisi 
sinulle sopiva, mistä voit hakea rahoitusta ja miten selviät byrokratiasta niin, että 
pääset vikkelästi vauhtiin. Yrittäjät.fi-palvelusta tulevat yrittäjät löytävät paljon 
hyödyllistä tietoa oman yrityksensä aloittamiseen.

     AUTAMME  
TULEVIA YRITTÄJIÄ ALKUUN
31

Kerromme ajankohtaisista uutisista ja tutkimuksista, varoitamme huijausyrityksistä, 
tiedotamme uusimmista koulutuksista ja keskustelemme kanssasi sosiaalisessa 
mediassa. Instagramissa pääset kurkistamaan, miltä erilaisissa yrittäjätapahtumissa, 
 koulutuksissa, yrityksissä ja toimistollamme todella näyttää.

SEURAAT MEITÄ HELPOSTI:

     KUULET UUSISTA ASIOISTA 
ENSIMMÄISENÄ SOMESSA
32

Twitterissä:  
@suomenyrittajat

Instagramissa:  
@suomenyrittajat

YouTubessa:  
www.youtube.com/

user/yrittajat
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     VAROITAMME 
HUIJAREISTA
Seuraamme tarkasti, mitä uutta 
yrittäjien rahoista haaveilevat hui-
jarit ovat keksineet. Joskus he ovat 
suorastaan innovatiivisia: kerran 
oli voro, joka varasti laskut yrittäjän 
postilaatikosta, korvasi saajan tili-
numerot omallaan ja lykkäsi takaisin 
laatikkoon. Me varoitamme huija-
reista, jotta et menisi lankaan.

     PYSYT PERILLÄ, 
MITEN UUDET  
LAIT VAIKUTTAVAT 
YRITTÄJIIN
Seuraamme silmä kovana, mitä  
eduskunnassa tapahtuu. Opastamme, 
miten tulorekisteri ja muut voimaan 
tulevat uudet lait vaikuttavat yritysten 
toimintaan. Kun me tiedämme, sinäkin 
tiedät. Kukaan muu ei kerro niin tarkasti 
ja kattavasti, miten uudet lait vaikutta-
vat yritysten toimintaan ja  
yrittäjän elämään. Pysy kuulolla!

34 35

Yrittajat.fi kertoo tuoreet uutiset ja yrittäjätarinat. Postilaatikoihin ja -luukkuihin 
kolahtavasta painetusta Yrittäjäsanomista pääset lukemaan kiinnostavimmista  
henkilöistä ja yrittäjän elämää koskettavista teemoista, kuten verotuksesta,  
digitalisaatiosta, markkinoinnista ja johtamisesta.

Erikseen tilattava Yrittäjä-aikakauslehti on täynnä inspiroivia yrittäjiä, työvälineiden 
vertailua sekä ideoita ja innostusta työn lisäksi vapaa-aikaan.

     TÄRKEIMMÄT UUTISET  
JA INSPIROIVIMMAT TARINAT
33

04

2018
yrittajat.fi 

Yrittäjänä olen tietyllä tavalla 
vastuussa työntekijöideni 
asuntolainoista, sanoo  
viestintätoimisto Ellun  
Kanojen perustaja Kirsi Piha.

VASTUUN-
KANTAJA

MITEN CHEEKIN,
SANNIN JA JENNIN
FIRMOILLA MENEE?

PELIYRITTÄJÄ
MARKUKSELLA
KAKSI SYÖPÄÄ

ESITTELYSSÄ
MEILIOHJELMAT

KÄNNYKKÄÄN

Leht i ,  joka saa syksynkin  tuntumaan kesältä 

3 x Yrittäjä     I     Inspiraatio     I     Yrittäjän viikko     I     Startup & Restartup     I     Yrittäjän työkalut     

03

2018
yrittajat.fi 

Nuori leipomoyrittäjä Mikko Hietala 
on jo kokenut potkut, 400% liike-
vaihdon kasvun puolessa vuodessa,  
konkurssiuhan ja syöpädiagnoosin.

LEIPURIN 
HULLUNMYLLY

NÄIN YRITYKSESI
VOI HYÖDYNTÄÄ

SOME-PALVELUJA

MIKKO NURMINEN
KASVATTAA ALA-ASTE-

IKÄISISTÄ YRITTÄJIÄ

LUKSUSTUOTTEIDEN
BALMUIR USKOO

KIVIJALKAKAUPPAAN

Leht i  joka puhkeaa kukkaan 

3 x Yrittäjä     I     Inspiraatio     I     Startup & Restartup     I     Yrittäjän työkalut     I     Innolla

05

2018
yrittajat.fi 

Kaupallinen taiteilija Rauli Mård on yksi tunnetuimmista  
suomalaisista: hänellä on Twitterissä yli 200 000 seuraajaa.  

Mård on maalannut ja myynyt tuhansia tauluja.

BISNESTAITEILIJA

MIRJA SAI POTKUT
JA PERUSTI

MILJOONAFIRMAN

KOLME BISNES-
ENKELIÄ KERTOO

TARINANSA

ESITTELYSSÄ
ERGONOMISET

HIIRET

Ajankohtainen ja  ajaton leht i  kesä-  ja  talv ia ikaan 

3 x Yrittäjä     I     Yrittäjän viikko     I     Startup & Restartup     I     Yrittäjän työkalut     I     Innolla

 HYÖDYNNÄ
ASIAKIRJAPANKKI 
Yrittajat.fi:stä löytyy  
nyt noin 70 asiakirja-  
ja sopimuspohjaa.

BRÄNDÄYS
KANNATTAA 
Kun pk-yrityksellä on 
hyvä maine ja tarina, 
se näkyy viivan alla.

YRITTÄJÄSANOMAT
UUDISTUI
Yrittäjäsanomat on nyt 
kätevämmän kokoinen. 
Sisällössä uutta ovat 
muun muassa digisivut.

KUITIT SUORAAN
PILVEEN
Unohda kuittien 
mapitus, kuvaa tai 
skannaa ne pilveen.

05

2017

8 16 20 22

vieraile  verkossa:  www.yr ittajat. f i

suomen yr ittäjät  jäsenleht i                        företagarna i  f inland

24-26

Värttinä-yhtyeestä 
tunnettu Sari Kaasinen 
nauttii yrittäjyydestä, 

mutta ihmettelee turhaa 
byrokratiaa ja tarkastajia.

Laulava
ravintoloitsija
hämmästelee 

byrokratiaa

Eva Wahlström 
Yrittäjien mainoksessa
Syyskuussa alkaa mainoskampanja, 
jonka tähtenä on MM-nyrkkeilijä ja 
yrittäjä Eva Wahlström. Tulossa on 

myös mobiilijäsenkortti.  
Sivu 8

Sinnittelyä tonnin tuloilla
"Olen vetänyt oman elämäni käytännössä nollakulutustilaan",  
sanoo Anu Hame, yksi monista pienituloisista yksinyrittäjistä.  
 Sivut 4–7

GDPR TULI,
HOMMA OK?
Vinkkaamme, mitkä 
kuusi asiaa sinun aina-
kin pitää hoitaa tieto-
suoja-asetus GDPR:stä 

KUNNAT &
YRITTÄJÄT 
Mitä Seinäjoella teh-
dään paremmin kuin 
muualla ja miksi se saa 
yrittäjiltä hyvät pisteet?

VERKKOKAUPAT
VERTAILUSSA 
Listasimme suosittu-
jen verkkokauppa- 
alustojen plussat ja 
miinukset

VINKIT MAAHAN- 
TUONTIIN
Tutustu vinkkei- 
himme, kuinka 
onnistut maahan-
tuonnissa

04

2018

8 10 16 18

vieraile  verkossa:  www.yr ittajat. f i

suomen yr ittäjät  jäsenleht i                        företagarna i  f inland

4-7

Julkisen yritysrahoituksen 
hakeminen ei ole helppoa 
ja kriteerit ovat jäykkiä. 
Miia Virtanen käytti 
konsultin apua rahoituksen 
hakemisessa yritykselleen.

Näin haet 
julkista 
rahoitusta

Rakkaudesta elokuvaan

Mika Luukkonen kasvoi elokuvateatterissa 
ja haluaa jättää perheyrityksen perintönä 
lapsilleen, neljännelle sukupolvelle.
Sivut 24–26

Tunnetko jo tulorekisterin?

Neuvomme, miten vuoden 2019 alussa 
voimaan tuleva tulorekisteri otetaan käyttöön 
yrityksissä - nyt on aika hoitaa tulorekisterin 
valtuusasiat kuntoon.  Sivu 12
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Kangaskauppiaan 
uusi elämä verkossa
 
Porilainen perheyhtiö lopetti 
kivijalkamyymälänsä ja siirtyi 
digitaaliseen maailmaan. 
Projekti oli odotettua työläämpi.



V
uonna 1929 perustettu Porin Villa ja Peite 
on perheyhtiö, jota johdetaan nyt nel-
jännessä polvessa. Yritys on keskittynyt 
kodintekstiilien valmistukseen ja myyn-

tiin.
Yrittäjä Antti Viinikka on ollut mukana yri-

tyksen toiminnassa koko aikuisikänsä.
– Heti armeijan jälkeen tulin. En ole oikeastaan 

muuta tehnyt kuin tätä, Viinikka sanoo.
Villa ja Peite on keskittynyt muun muassa pat-

joihin, peittoihin ja tyynyihin. Valmistus on pidetty 
koko historian ajan Porissa.

Viime vuosina liiketoiminnassa on tehty suuria 
muutoksia. Suurin niistä oli perinteikkään kivijal-
kamyymälän lopettaminen.

– Liikkeen pitäminen oli hyvin työlästä ja ras-
kasta. Valikoima oli runsas, koska meillä oli tuol-
loin myös sisustustavaroiden maahantuontia.

Valikoima käsitti kaikkea pussilakanoista fro-
teepyyhkeisiin ja lahjatavaroihin.

– Luettelo oli lähes loputon, Viinikka muistelee.
Kun toiminta alkoi käydä liian raskaaksi ja 

samaan aikaan omien tuotteiden kysyntä kasvoi, oli 
aika miettiä jatkoa.

– Mietimme, miten saamme tehostettua ja jär-
kevöitettyä toimintaa. Siinä vaiheessa lapset kan-
nustivat lähtemään verkkokauppaan. Otimme 
avuksi porilaisen mainostoimiston, joka rakensi 
meille toimivan alustan, Viinikka kertoo.

Porin Villan ja Peitteen verkkokauppa avattiin 
vuoden 2014 heinäkuussa.

– Yllättävän pitkään siinä kesti, ennen kuin 
kauppa oli valmis. Aktiivista työtä tehtiin noin vuo-
den päivät. Se oli melko pitkä ja raskas prosessi.
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Kuva: Jussi Partanen
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YRITYSTARINA

Viinikka myöntää, ettei yrityksen 
johto ymmärtänyt panostaa verkkokau-
pan kehittämiseen tarpeeksi, mikä pit-
kitti projektin valmistumista.

– Siinä tulee näitä selityksiä kuten 
päivittäiset työt, jotka piti aina hoitaa 
ensin. Loppujen lopuksi verkkokaupan 
pystyttämiseen käytettiin enemmän aikaa 
ja rahaa kuin mitä olimme kuvitelleet. 
Kaiken vaadittavan tietomäärän läpikäy-
minen arkitöiden ohessa oli työlästä.

Verkkokaupan avaamisen jälkeen 
myynti on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Kaupassa on vain itse valmista-
miamme tuotteita. Siinä mielessä vali-
koima on suppea, mutta olemme ihan 
tarkoituksella erikoistuneet vain omaan 
valmistukseen. Se erottaa meidät muista 
ja antaa meille mahdollisuuden olla toi-
mituksissa joustavampia kuin moni muu.

Verkkokaupassa asiakas voi vaikuttaa 
itse tuotteisiin, muun muassa kokoihin. 
Mittatilaustöiden lisääminen verkko-
kauppaan on houkutellut uusia asiak-
kaita.

Viinikka on vakuuttunut siitä, että 
verkkokaupan avaaminen ja kivijalka-
myymälästä luopuminen olivat oikeita 
ratkaisuja.

– Jos meillä olisi edelleen kivijalka-
myymälä, olisimme stressaantuneempia 
ja väsyneempiä. Varmasti pärjäisimme, 
mutta pitäisi nähdä paljon enemmän 
vaivaa, jotta pysyisimme kaupallisesta 
vahvana. Se ikävä puoli kivijalan jättämi-
sessä oli, että osa vuosikymmeniä van-
hoista asiakassuhteista menetettiin.

Nyt Viinikan perheyritys on löytänyt 
uuden suunnan.

– Meillä on nyt oma vahvuusalue. 
Tällä hetkellä pohdimme tekstiilijät-
teen hyödyntämistä siten, että valmistai-
simme uusia tuotteita käytetyistä vaat-
teista.

Kuva: Jussi Partanen
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Yrittäjä ei yksin pysty valvomaan etujaan lainsäädännön kehityksessä. Siksi me 
teemme sen kaikkien yrittäjien puolesta. Kuin musketöörit aikoinaan. Vaikuttaminen 
vaatii pitkäjänteisyyttä: kannanottojen laatimista, lausuntojen kirjoittamista sekä 
lainvalmistelutyöryhmissä, valiokunnissa ja ministeriöiden kuulemisissa istumista. 
Teemme tämän, jotta yrittäjänä olisi Suomessa vuosi vuodelta vähän parempi olla.

     YKSI KAIKKIEN PUOLESTA36

Kuvittele pieni yritys, joka ei kuulu työnantajaliittoon. Pitkäaikainen työntekijä haluaisi 
tehdä tunteja talteen kuumimman sesongin aikaan ja lähteä sen jälkeen pidemmälle 
reissulle. Yrittäjälle tämä sopisi mainiosti, mutta laki tai työehtosopimus ei salli hei-
dän sopia tällaisia keskenään. Lopulta yrittäjä joutuu palkkamaan lisää hartiavoimia 
alihankkijalta, jonka työntekijät hänen täytyy perehdyttää hommiin erikseen.

Me uskomme, että jos työpaikalla on yhteinen tahto toimia, työehtosopimusten 
määräysten ei tulisi olla esteenä. Tätä viestiä viemme eteenpäin päättäjille, oli kyse 
sitten työajoista, palkoista tai erilaisista korvauksista.

     RAIVAAMME ESTEITÄ  
PAIKALLISEN SOPIMISEN TIELTÄ
39

     OLEMME  
SIELLÄ, MISSÄ 
TAPAHTUU
Kun uudistetaan YELiä, sosiaalitur-
vaa, työlainsäädäntöä, yritysvero-
tusta tai jotakin muuta yrittäjille tär-
keää asiaa, pidämme huolen, että 
kansanedustajat, ministerit ja muut 
päättäjät tietävät, miten pitää huolta 
yrittäjien menestyksestä nyt ja jat-
kossa.

     AITO VÄYLÄ 
VAIKUTTAA 
Soita tai kirjoita meille ja kerro, mikä 
epäkohta pitää ratkaista. Me viemme 
asiaasi eteenpäin.

37

38
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Aluejärjestömme ja paikallisyhdistyksemme toimivat lähellä kuntapäättäjiä, maa-
kuntaliittoja ja kuntayhtymiä. Ne tuntevat kulmakunnan yrittäjätaustaiset valtuu-
tetut ja tuovat alueen yrittäjien näkökulmaa esille, kun kunnassa tehdään yrittäjien 
elämään vaikuttavia päätöksiä. Pidämme huolta, että kunnat ottavat yrittäjät 
huomioon hankinnoissa ja kaavoituksissa, ja autamme verkostoitumaan.

     TUNNEMME KUNTASI40

Liian usein EU mielletään liiallisen sääntelyn lähteeksi, mutta tosiasiassa pk-yrityk-
set usein myös tarvitsevat EU-lainsäädännön tarjoamaa suojaa. Erityisesti näin voi 
olla aloilla, joilla sisämarkkinoilla vahvassa asemassa olevat suuret toimijat pääsevät 
yksimielisesti määrittämään pelikentän säännöt. 

Keväällä 2018 komissio kuuli pk-yritysten huolen verkkoalustoilla toimimisen haas-
teista ja esitti lainsäädäntöaloitteen avoimuuden ja reiluuden lisäämisestä verkko-
alustojen ja yrityskäyttäjien välisiin suhteisiin. Keskeisinä tavoitteina on, että verkko-
alustoilla palvelujaan ja tuotteitaan tarjoavat pk-yritykset ovat jatkossa paremmin 
suojassa sopimusehtojen yllättäviltä muutoksilta ja tuntevat paremmin esimerkiksi 
alustojen hakutulosten järjestäytymisperusteet. 

Tämän aloitteen sytyttämistä ja sen maaliin saattamista on työstänyt Brysselin-toi-
mistomme yhdessä eurooppalaisen kattojärjestömme Ueapmen kanssa. SY:n aktii-
vista EU-edunvalvontatyötä tehdään EU-keskusteluun osallistumalla, yhteyden-
pidolla Euroopan parlamentin ja komission jäseniin sekä yhteistyöllä muiden sidos-
ryhmäorganisaatioiden kanssa.

EU antaa sääntelyä, jotta sisämarkkinoillamme toimintaedellytykset olisivat jokaisen 
yrittäjän näkökulmasta tasapuoliset. Työstetään sitä yhdessä niin, että myös suoma-
laisten pk-yritysten näkökohdat tulevat siinä riittävästi huomioiduiksi. EU-lainsää-
däntö kun vaikuttaa jokaisen eurooppalaisen pk-yrityksen arkeen, myös suomalaisen. 

     PÄRJÄÄMME ISOLLAKIN KIRKOLLA41

Suomi on sijalla 12 Global Entrepreneur Index -listauksessa, jolla arvioidaan eri maita 
yrittäjyyden näkökulmasta. Tavoitteemme on, että Suomi nousee viiden vuoden 
aikana listauksen sijalta 12 vähintään sijalle 9. Tähän pyrimme työllämme vaikutta-
maan. Kun Suomi on parempi maa yrittäjille, se on parempi myös jäsenillemme.

     NOSTAMME YRITTÄJIEN HÄNTÄÄ42
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Vuoden 2018 alusta yrittäjät voivat jäädä kotiin sairastamaan ilman, että menettävät 
toimeentulon kokonaan lyhyiden sairauslomien ajalta. Tämä lakimuutos tehtiin Suo-
men Yrittäjien aloitteesta. Myös yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa paran-
netaan Suomen Yrittäjien vaatimuksesta. Vaikutamme siis jatkuvasti yrittäjän sosi-
aaliturvan parantamiseksi. Teemme sen jäsenyrittäjiämme kuunnellen.

     HUOLEHDIMME 
YRITTÄJÄN SOSIAALITURVASTA
43

Yksi isoimmista tavoitteistamme 
Arkadianmäen suuntaan on, että 
kaikki olisivat verotuksen näkövink-
kelistä tasa-arvoisia – myös keske-
nään erikokoiset ja -muotoiset yri-
tykset. Olimme jo pitkään vaatineet 
yrittäjävähennystä, joka tekisi pien-
yrityksen verotuksesta tasapuo-
lisempaa osakeyhtiöihin nähden, 
nämä kun saivat jo aiemmin naut-
tia yhteisöveron vähennyksestä. 
Viimein vuoden 2017 alusta saatiin 
käyttöön viiden prosentin yrittäjävä-
hennys, joka koskee noin 200 000:ta 
elinkeinonharjoittajaa ja henkilöyh-
tiötä. 

     TAISTELEMME 
TASA-ARVOISEN 
VEROTUKSEN 
PUOLESTA

44

Meillä on jo 115 000 jäsenyritystä, ja 
juuri sen ansiosta voimme vaikuttaa 
lainsäädäntöön yrittäjien puolesta. 
Mitä enemmän meitä on, sitä vah-
vempia me olemme.

Jos et ole jo jäsen, liity hyvä yrittäjä 
heti. Se kasvattaa muskeleitamme 
entisestään.

www.yrittajat.fi/liity

     ENEMMÄN 
ON ENEMMÄN
45
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YRITYSTARINA

Kun Tiina Skinnari opiskeli ranskaa, hänellä ei ollut 
aavistusta, että tulevaisuudessa hän on palkittu 
yrittäjä vaatebisneksessä. Yrittäjyys tuli eteen 
hieman yllättäen, kun tuleva tuplamaisteri opiskeli 
kansainvälistä liiketaloutta Oulun yliopistossa.  

Miljoonabisnes alkoi yksiöstä

Kuva: Disturb Scandinavia
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kin liiketilan seinät, ensin Oulussa ja sit-
ten Vantaalla, mihin he olivat yrityksensä 
siirtäneet.

Viitisen vuotta sitten firma muutti 
pariskunnan kotiseudulle Keminmaahan. 
Myös Ruotsin läheisyys kiinnosti.

– Sinänsä maantieteellisellä sijain-
nilla ei ole verkkokaupassa juuri merki-
tystä. Lapissa on hyvä toimia yrittäjänä, 
Tiina Skinnari iloitsee.

Liikenneruuhkia ei ole, liiketilat ovat 
edullisia ja logistiikka pelaa.

Skinnarit ovat investoineet perusta-
mansa toisen yhtiön kautta noin 2500 
neliön liikekiinteistöön. Heillä on kiin-
teistössä oman verkko- ja kivijalkakau-
pan lisäksi useita vuokralaisia.

Toukokuussa 2018 Disturb Scan-
dinavia Oy valittiin Suomen parhaaksi 
verkkokaupaksi OP:n ja Kaupan liiton 
kilpailussa. Samaan aikaan Tiina Skin-
nari valittiin Lapin vuoden nuoreksi yrit-
täjäksi.

– Meillä on nyt 2,5 miljoonan euron 
liikevaihto ja yritys työllistää 12 henkilöä, 
kuvailee Tiina Skinnari.

Yrityksellä on oma mallisto. Se suun-
nitellaan ja kaavoitetaan Keminmaalla ja 
valmistetaan Kiinassa.

– Emme ole koskaan käyneet Kii-
nassa. Meillä on siellä oma kuukausipalk-
kainen kiinalainen työntekijä. Kaikki toi-
mii oikein hyvin, Tiina Skinnari kertoo.

Disturb Scandinavia tuo edelleen 
maahan myös muiden yritysten katu-
muotibrändejä.

– Meillä on kasvuhaluja ja -suun-
nitelmia. Aloitimme juuri Ruotsissa ja 
myöhemmin on ajatuksissa laajentaa 
myös Saksaan ja Ranskaan ja muualle 
Eurooppaan.

MITÄ: Valtavirrasta erottuvaa, per-
soonallista katumuotia

KETKÄ: Tiina ja Petri Skinnari. Per-
heessä vuosina 2014 ja 2016 syn-
tyneet tyttäret

KOTIPAIKKA: Keminmaa

PERUSTETTU: 2011 Oulu

PALKITTU: Keminmaan vuoden 
nuori yrittäjä 2015, Suomen paras 
verkkokauppa 2018, Lapin vuoden 
nuori yrittäjä 2018

MITÄ SEURAAVAKSI: Verkkokau-
pan kasvu ja kansainvälistyminen 
Ruotsissa ja muualla Euroopassa

DISTURB 
SCANDINAVIA OY

S
illoisen poikaystävän, nykyisen 
aviomiehen Petri Skinnarin maa-
hantuojakaveri suunnitteli tuol-
loin katumuotivaatteiden tuon-

nin aloittamista. Petri sai ajatuksen, että 
”mitäs jos perustetaan vaatteiden verk-
kokauppa”.

– Innostuimme ja aloimme selvittää 
yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. 
Muutaman kuukauden kuluttua Disturb 
Scandinavia Oy starttasi meidän yksi-
össä. Sen makuualkovi oli ensimmäinen 
varastomme, naurahtaa Tiina Skinnari.

Tuolloin elettiin vuotta 2011 ja Tii-
nan opinnot olivat vielä kesken. Persoo-
nallisten katumuotivaatteiden verk-
kokauppa alkoi kasvaa. Yksiön seinät 
tulivat nopeasti vastaan ja parin muun-
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     VAKUUTUKSET

     LIITTYMÄT JA IT-PALVELUT

46

47

”Fennian perustamisen juuret ovat yrittäjyydessä. Olemme 
mukana yrityksen arjessa taloudellisen turvallisuuden kump-
panina luomassa edellytyksiä tuottavalle liiketoiminnalle ja 
turvaamassa sitä. Yrittäjyys yhdistää Suomen Yrittäjien ja 
Fennian pitkäaikaista kumppanuutta. Yhteistyössä suunnitel-
lut jäsenedut tarjoavat kattavan etukokonaisuuden yrityksesi 
ja perheesi vakuutuksiin.”

ETU: Saat esimerkiksi 50 prosentin alennuksen sairausvakuu-
tuksen päiväkorvausosan maksusta sekä jäsenille suunnitellun 
erikoishinnoitellun yritysvakuutusratkaisun. Etuihin kuuluu 
myös esimerkiksi 20-45 prosentin alennus monista perheesi 
vakuutuksista.

www.fennia.fi/suomenyrittajat.fi

Yrityspalvelukeskus p. 010 503 8818

”Yrittäjät ovat meille tärkeitä. Uskomme, että pitkä ja sitou-
tunut yhteistyömme antaa hyvät lähtökohdat tarjota yrittä-
jää kiinnostavat ja hänelle tarpeelliset edut. Yrittäjien jäsenenä 
saat Elisalta jatkuvaa jäsenetua liittymäpalveluistamme, joita 
tarvitaan sujuvaan liiketoimintaan. Tarjoamme myös muun 
muassa maksuttomia koulutuksia, Yritysguru-neuvontapalve-
lun sekä apua digitaalisten palvelujen käyttöönottoon.”

 

ETU: Kaikki jäsenedut löytyvät osoitteesta: elisa.fi/yedut

Edut saa käyttöön vierailemalla elisa.fi/ajanvaraus tai soitta-
malla Elisan Yritysasiakkaan myyntipalveluun p. 0800 04411.

JÄSENEDUT 2019

Katso kaikki 
jäsenedut:

www.yrittajat.fi/
jasenedut
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     TIETOPALVELUT

     MAJOITUS JA KOKOUS

48

49

”Scandic tarjoaa monia fiksuja ratkaisuja yrityksille ja työssään matkustaville. Kat-
tava hotelli-, kylpylä- ja kokoustilaverkosto mahdollistaa jäseneduista nauttimisen 
ympäri Suomen. Palveluitamme käyttävät jo tuhannet tyytyväiset yrittäjäasiakkaat, 
ja etuja hyödynnetään vuosi vuodelta enemmän. Scandic Hotels Oy:n operoimissa 
hotelleissa tarjoamme mukavan majoituksen ja runsaan monipuolisen aamiaisen 
Suomen Yrittäjille alennusten kera.”

ETU: 16 prosentin alennus majoituksesta kaikissa Scandic-hotelleissa Suomessa ja 
5 prosentin alennus Suomen ulkopuolella sijaitsevissa hotelleissa FLEX-hinnasta, 
joka on aina edullisin peruutus- ja muutoskelpoinen hintamme.

10 prosentin alennus majoituksesta kaikissa IHG®- ja Hilton-ketjujen hotelleissa 
Suomessa. Alennus lasketaan aina edullisimmasta peruutus- ja muutoskelpoisesta 
hinnasta.

10 prosentin alennus kokouksista kaikissa Suomen Scandic-hotelleissa sekä 
IHG®- ja Hilton-ketjujen hotelleissa Suomessa

www.scandichotels.fi

”Me Suomen Asiakastieto Oy:ssä autamme kaikkia yrittäjiä 
ymmärtämään paremmin omaa liiketoimintaansa. Suomen  
Asiakastieto Oy on yksi Suomen johtavista yritysjohdon, 
taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoin-
nin tietopalveluyhtiöistä Suomessa. Tehostamme päätöksen-
tekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla 
yritys- ja luottotietoratkaisuilla, räätälöidyillä verkkopalveluilla 
sekä kaikille avoimilla yritys- ja kuluttajatietopalveluilla.  
Suomen Asiakastieto Oy on osa Asiakastieto Groupia.”

ETU: Yrittäjien jäsenyrityksille mm. ilmainen internetnumero-
haku, yrityksen arvon määritys jäsenetuhintaan sekä sopi-
musasiakkuus ilman vuosimaksua. Hoidat myös yrityksesi 
rekisterit asetuksen mukaiseen kuntoon helposti ja edullisesti 
GDPR-palvelumme avulla jäsenetuhintaan.

www.asiakastieto.fi
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     POLTTOAINEET

     MAJOITUS JA KOKOUS

51

50

”Kun laatu, luotettavuus ja kotimaisuus ratkaisevat, valintasi 
on suomalainen Neste. Asiakkaanamme varmistat, että päivit-
täisen arkesi tukena ovat aina markkinoiden parhaat ratkaisut 
ja tuotteet. Kumppanuudesta hyötyävt niin raskaan kuin 
kevyen kaluston käyttäjät kuten myös urakoinnin ja teollisuu-
den toimijat. Saat tehostusta liiketoimintaasi digitaalisten 
palveluiden ja eri maksamisen vaihtoehtojen avulla. Yritys- 
asiakkaana saat käyttöösi maan laajimman asemaverkoston 
ja sinua palvelevat paikalliset yrittäjät. Maailman suomalai-
simmat voiteluaineet, autokemikaalit, kaasut sekä Suomessa 
jalostetut polttonesteet tarjoamme kilpailukykyisin sopimus- 
hinnoin suoratoimituksina.”

ETU: Neste-palveluasemalla bensiinistä ja dieselistä 2,5 sent-
tiä alennusta vähittäismyyntihinnoista (sis. alv) Neste Yritys-
kortilla tai näyttämällä Yrittäjien jäsenkorttia.

www.neste.fi

”Holiday Clubilla on 33 lomakohdetta ja liki 2000 loma-asun-
toa. Yhdeksän kohdetta sijaitsee Suomen ulkopuolella Ruot-
sissa, Espanjan aurinkorannikolla ja Kanariansaarilla. Holiday 
Club -kylpylähotellit ovat tasokkaita täyden palvelun kokous- 
ja juhlapaikkoja. Kokoustiloja löydät kohteistamme Saimaalta, 
Caribiasta, Katinkullasta, Kuusamon Tropiikista, Tampereen 
Kylpylästä ja Sallasta.”

ETU: Suomen Yrittäjien jäsenenä saat HOLIDAY CLUB -kyl-
pylähotellien ja loma-asuntojen päivän majoitushinnasta 
15 prosentin alennuksen. Etu on voimassa ympäri vuoden 
online-varauksissa osoitteessa www.holidayclub.fi. 
Edun saat kampanjakoodilla yrittäjä1.

JÄSENEDUT 2019

Katso kaikki 
jäsenedut:

www.yrittajat.fi/
jasenedut
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     POLTTOAINEET52

”Olemme Yrittäjien pitkäaikainen kumppani, yhteistyömme 
on alkanut vuosituhannen alusta. Kaikki Teboil-kauppiaat 
ovat yksityisyrittäjiä ja monet heistäkin Yrittäjien jäseniä. Kat-
tava asemaverkostomme ja kilpailukykyinen hinnoittelu pitä-
vät huolen siitä, että Teboil on erinomainen valinta yrittäjille 
kautta Suomen.”

 ETU: Yrittäjien jäsenkortilla 2,2 sentin alennus bensiinistä ja 
dieselistä tolppahinnoista Teboil-huoltamoilta ja -automaat-
tiasemilta (ei nettohintaisilta Teboil Express -automaattiase-
milta). 

 Teboil Yrityskortilla 2,7 sentin alennus bensiinistä ja dieselistä. 
Lisäksi 10 % alennus voiteluaineista (pl. yli 10 litran astiat), 
autokemikaaleista, nestekaasusta ja autonpesusta.

 www.teboil.fi/yrittajat

     LAIVAMATKAT53

“Tallink Silja tarjoaa Yrittäjien jäsenille etuja sekä työ- että 
vapaa-ajan matkustukseen. Laivakokouksessa yhdistät työn 
ja huvin. Merellä ei ole toimistoympäristön normaaleja häiriö-
tekijöitä, porukka pysyy kasassa ja tapahtuman kruunaa-
vat kuvankauniit merimaisemat! Kun tiimityön lomassa tulee 
tarve irrottautua, on laiva paras paikka päästää ilo irti. Vapaa-
ajan matkat ovat varattavissa suoraan netistä, työmatkoja 
varatessa myyntipalvelumme auttaa yrittäjiä.”

ETU:  Työ- ja kokousmatkoista 10 prosentin sopimusalennus 
Tallinkin ja Siljan normaalihintaisista risteily- ja reittimatkoista.

Vapaa-ajan matkustuksen etuna Yrittäjien jäsenet pääsevät 
liittymään suoraan Club One -kanta-asiakasohjelman  
Silver-tasolle.

www.tallinksilja.fi
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     TUKKUKAUPPA55

”Metro-pikatukkumme palvelevat aina Rovaniemeltä Tammi-
saareen, joten etumme tavoittaa suurimman osan Suomen 
yrittäjistä. Wihurin Metro-tukku on täyden palvelun päivittäis-
tavaratukku, joka palvelee asiantuntevasti ja luotettavasti 
HoReCa-alan, julkishallinnon sekä vähittäis- ja huoltamokau-
pan asiakkaita. Meillä voivat asioida kaikkien alojen yrittäjät. 
Haluamme palvella niin suuria kuin pieniä yrityksiä. Olemme 
osa Wihuri-konsernia, joka on kasvanut pienestä perheyhtiöstä 
kansainväliseksi, yli 30 maassa toimivaksi monialakonserniksi. 
Yhtiö on edelleen perheomistuksessa, ja sen kotimaa on Suomi.”

ETU: Tarjoamme Yrittäjien jäsenyrityksille 5 %:n alennuksen 
Metro-pikatukkujen normaalihintaisista tuotteista, pois lukien 
alkoholi- ja tupakkatuotteet. Edun saa näyttämällä Yrittäjien 
jäsenkortin ja mobiilijäsenetukortin asioinnin yhteydessä. 

emetro.fi

     LAIVAMATKAT54

”Kotimaisena yrityksenä Viking Line tarjoaa Yrittäjien jäsenille 
monipuolisia etuja merimatkailusta. Tarjoamme pysyviä etuja 
vapaa-ajan risteily- ja reittimatkoista. Edut ovat voimassa aina 
kalenterivuoden, ja näiden etujen lisäksi tarjoamme myös 
vaihtuvia arvokuponkitarjouksia. Myös pienyrittäjät voivat 
hyödyntää jäsenetuja esimerkiksi työmatkustamisessa reit-
timatkoilla. Matkustat sitten vapaa-ajalla tai työn puitteissa, 
valikoimistamme löytyy varmasti jokaiselle sopiva vaihtoehto.”

ETU: Yrittäjien jäsenet saavat risteilyistä jopa 20 prosentin 
alennuksen päivän hinnoista. Jäseneduille on omat tuotetun-
nukset, joilla risteilyt saa varattua. Reittimatkoilla 10 – 20 pro-
sentin alennus vaihdellen reitin mukaan. Lisäksi jäsenetuna 
kokous- ja ryhmämatkaetuja. 

www.vikingline.fi/yrittajat

JÄSENEDUT 2019

Katso kaikki 
jäsenedut:

www.yrittajat.fi/
jasenedut
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     LAKIASIAT56 JURINET

”JuriNet Oy on palvellut Yrittäjien jäseniä lakipalveluissa 
ainoana valtakunnallisena kumppanina jo vuodesta 2013.  
Vuosien aikana olemme palvelleet tuhansia suomalaisia yrittä-
jiä ja uskomme kokemuksemme perusteella ymmärtävämme 
yrittäjien arkea varsin monipuolisesti. Ammattitaito on edel-
lytys juristin työn menestyksellisessä hoitamisessa. Työmme 
tarkoitus on ennen kaikkea tukea yritystä ja yrittäjää menes-
tymään omassa liiketoiminnassaan, välttämään konflikteja ja 
auttamaan yrittäjää riitatilanteessa voittamaan asiansa.”

ETU: Tarjoamme Yrittäjien jäsenyrityksille maksuttoman 20 
minuutin alkuneuvottelun JuriNetin toimistoissa, 15 prosentin 
alennuksen lakipalveluista sekä vaihtuvia kampanjoita. Edut 
koskevat myös yrittäjien työntekijöitä henkilökohtaisesti sekä 
samassa taloudessa asuvia yrittäjien perheenjäseniä. 

www.jurinet.fi

     LEHDET JA KIRJAT57

”Tarjoamme Yrittäjien jäsenille monipuoliset ammattisisällöt  
eri aloilta niin printtimedioina kuin digitaalisina palveluina. 
Mediavalikoimaamme kuuluu julkaisuja monelta eri alalta, 
joten jokaiselle yrittäjälle löytyy varmasti ajankohtaisia ja hyö-
dyllisiä julkaisuja. Yritykset voivat hankkia myös toimistoonsa 
alan ammattikirjallisuutta, jolloin koko henkilökunnalla on 
mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja oman alansa trendien 
seuraamiseen. Mediavalikoimaamme kuuluvat mm. Talous-
elämä, Arvopaperi, Tekniikka&Talous, Tivi, Markkinointi& 
Mainonta, Fakta, Metallitekniikka ja MikroBitti.” 

ETU: Jäsenet saavat printti- ja digimedioista 20 prosentin 
alennuksen.

yrittajat.almatalent.fi



38   YRITTÄJÄT

ISKE KIINNI
YRITTÄJÄN
ETUIHIN.
Yrittäjät tarjoaa  

jäsenilleen runsaasti 

rahanarvoisia palveluita, 

etuja, tarjouksia, tapah-

tumia ja verkostoitumis-

mahdollisuuksia. Liity 

jäseneksi ja lataa samalla 

Yrittäjän mobiilikortti.  

Sen ansiosta jäsen- 

etusi kulkevat aina muka-

nasi. Liity jäseneksi osoit-

teessa yrittajat.fi/liity  

ja lataa applikaatio  

sovelluskaupasta!

     LUONTAISEDUT

     SOPIMUKSET

58

59

“Sano heipat turhille prosesseille ja paperihommille. Eazybreak 
on digitaalinen ratkaisu, joka siirtää yrityksesi työsuhde-edut 
kädenkäänteessä nykyaikaan. Saat lounas-, liikunta-, kulttuuri 
-ja työmatkaedut samassa, helposti hallinnoitavassa paketissa. 
Aikaa ja rahaa säästyy ja vapautuneet resurssit voi käyttää 
tuottavaan toimintaan. Etujen käyttäminen käy helposti matka-
puhelimella.”

ETU: Eazybreak on se helpoin tie työsuhde-etuihin. Yrittäjien 
jäsenenä saat Eazybreak-edut jopa 60 %:n alennuksella. 
Aloita tyytyväisyystakuun sisältävä kokeilu rekisteröitymällä 
nettisivuillamme ja käyttämällä kampanjakoodia YRITTÄJÄT_EB.

www.eazybreak.fi/yrittajalle

”Sopimuskone on kokonaisvaltainen ratkaisu asiakirjojen  
sähköiseen laadintaan ja allekirjoittamiseen. Sopimuskoneen 
älykäs teknologia mahdollistaa esimerkiksi kauppakirjojen, 
työsopimusten, kokouspöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen 
laatimisen pikavalintojen avulla. 

Sopimuskoneen teknologian ja laadukkaiden juridisten sisäl-
töjen avulla voit laatia asiakassopimusten lisäksi juridisesti 
vaativat ja monimutkaiset sopimukset itse. Asiakirjat varioi-
tuvat Sopimuskoneessa tuhansiksi erilaisiksi versioiksi. Val-
miiden sisältöjen lisäksi palvelun avulla voi allekirjoittaa omia 
pdf-dokumentteja.”

ETU: Suomen Yrittäjien jäsenet saavat Sopimuskoneen perus-
lisenssin suuremmalla asiakirjapaketilla ja ensimmäisen vuo-
den 100 euron alennuksella.

Tutustu etuun: www.sopimustieto.fi/sy 

www.sopimustieto.fi

JÄSENEDUT 2019

Katso kaikki 
jäsenedut:

www.yrittajat.fi/
jasenedut
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nasi. Liity jäseneksi osoit-

teessa yrittajat.fi/liity  

ja lataa applikaatio  

sovelluskaupasta!



40   YRITTÄJÄT

YRITYSTARINA

Vuoden nuoreksi yrittäjäksi 2018 valittu Lasse Saarenpää 
aloitti yrittäjänä jo 14-vuotiaana. T:mi Laten Mopo osti 
epäkuntoisia mopoja, korjasi ja myi ne. Pian toiminta 
laajeni crossipyöriin ja pienkoneisiin.

Hyvää tekevä 
Vuoden nuori yrittäjä
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E
nsimmäisen käytetyn ison työ-
koneen, Caterpillarin kurotta-
jan, Laten Kone Oy toi ulkomailta 
vuonna 2004. Lasse Saarenpää 

korjasi kyseistä konetta insinööriopinto-
jen ohessa vuoden päivät.

– Se oli alussa enemmänkin sem-
moista harrastustoimintaa. Viimeiset 
kymmenen vuotta on sitten menty kovaa 
ja kasvettu yrityksenä, Lasse Saarenpää 
toteaa.

Etelä-Pohjanmaalla, Töysän Tuurin 
kylässä toimiva Laten Kone Oy tuo maa-
han, kunnostaa ja myy maanrakennusko-
neita sekä koneiden lisälaitteita. Se myös 
suunnittelee ja valmistuttaa lisälaitteita 
omalla tuotemerkillä. Lisälaitteita ovat 
muun muassa kaivinkoneiden kauhat, 
trukkipiikit, harjalaitteet ja koneiden 
pikaliittimet. Tuotenimikkeitä on tällä 
hetkellä noin 950.

20-vuotisjuhliaan viettävän Laten 
Koneen liikevaihto viime tilikaudella oli 
viisi miljoonaa euroa ja vakituisia työnte-
kijöitä on noin 15, viime kesänä työnteki-
jöitä oli yhteensä yli 20. Myyntialueena 
on koko maa, ja myös kansainvälistymi-
nen on alkanut.

– Vienti on vielä pientä, tulevaisuu-
densuunnitelmissa on kasvattaa vien-
tiä. Ruotsi on ensimmäinen ja luonteva 
laajentumisalue, ruotsinkieliset verkko-
sivutkin ovat työn alla. Baltian maihin-
kin on tehty jonkin verran kauppaa ja 
Eurooppaan, mutta kyllä Ruotsi ja Norja 
ovat tärkeimpiä lähitulevaisuudessa, Saa-
renpää linjaa.

Yrityksen – ja perheen lasten – kas-
vaessa Lasse Saarenpää on todennut sen, 
että elämää pitää elää täysipainoisesti, 
muutenkin kuin pelkästään työn kautta. 

Lassella on 10- ja 8-vuotiaat tytöt ja 4- ja 
1,5-vuotiaat pojat.

– Ison osan elämästä olen antanut 
työlle nuorena miehenä. Ehkä välillä 
voisi ottaa vähän rauhallisemminkin, 
Saarenpää naurahtaa.

Parina viime vuonna hän on alkanut 
enemmän jakaa vastuita töissä eikä pyri 
tekemään kaikkea itse.

Vuoden nuori yrittäjä 2018 -palkin-
torahat 20 000 euroa hän antaa hyvän-
tekeväisyyteen. Kohteet ja kanavat ovat 
etsinnässä.

– Olen aiemminkin lahjoitta-
nut hyväntekeväisyyteen, se on minun 
panokseni yhteiskuntavastuuseen, Lasse 
Saarenpää toteaa.

LATENKONE OY

MITÄ: Maanrakennusalan koneiden 
maahantuonti, huolto ja myynti sekä 
koneiden lisälaitteiden suunnittelu, 
valmistus ja myynti

KUKA: Yrityksen perustaja ja toimi-
tusjohtaja Lasse Saarenpää

KOTIPAIKKA: Tuuri, Etelä-Pohjanmaa

PERUSTETTU: 1998

PALKITTU: Vuoden nuori yrittäjä 
2018

MITÄ SEURAAVAKSI: Toimitilojen 
laajennus ja kansainvälistyminen, 
aluksi Ruotsiin
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Etelä-Karjalan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/etelakarjala 
puh: 010 470 1100

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/etelapohjanmaaa 
puh: 06 420 5000

Etelä-Savon Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/etelasavo 
puh: 050 065 1312

Helsingin Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/helsinki 
puh: 050 575 2353

Hämeen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/hame 
puh: 010 229 0390

Kainuun Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/kainuu 
puh: 010 387 7870

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa 
puh: 06 831 5292

Keski-Suomen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/keskisuomi 
puh: 010 425 9200

Kymen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/kymi 
puh: 044 012 4190

Lapin Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/lappi 
puh: 040 089 8200

Pirkanmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/pirkanmaa 
puh: 03 251 6500

Pohjois-Karjalan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/pohjoiskarjala 
puh: 050 367 5194

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa  
puh: 010 322 1980

Päijät-Hämeen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/paijathame 
puh: 010 322 4300

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/paakaupunkiseutu 
puh: 010 422 1400

 Espoon Yrittäjät 
 www.yrittajat.fi/espoo 
 puh: 010 422 1400

 Kauniaisten Yrittäjät, 
 Grankulla Företagare 
 www.yrittajat.fi/kauniainen 
 s-posti: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

 Vantaan Yrittäjät 
 www.yrittajat.fi/vantaa 
 puh: 010 322 1722

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa 
puh: 050 463 2370

Satakunnan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/satakunta 
puh: 050 312 9301

Savon Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/savo 
s-posti: savo@yrittajat.fi

Uudenmaan Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/uusimaa 
puh: 010 231 3050

Varsinais-Suomen Yrittäjät 
www.yrittajat.fi/varsinaissuomi 
puh: 02 275 7100

Suomen Yrittäjät 
Mannerheimintie 76 A 
PL 999, 00101 Helsinki 
puh: 09 229 221 
s-posti: toimisto@yrittajat.fi 
www.yrittajat.fi

     OTA YHTEYTTÄ, ME PALVELEMME60
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Yrittäjien jäseninä voivat olla myös yritystoimintansa lopettaneet seniorit, jotka 
haluavat olla mukana ajamassa yrittäjien etuja. Jäsenmaksu senioreille on 
50 €/vuosi. www.yrittajat.fi/seniorit

Tuemme yrittäjyyttä harkitsevia opiskelijoita tarjoamalle heille edullisen opiskelija-
jäsenyyden. Opiskelijoiden tarpeisiin räätälöity jäsenyyspaketti opiskelijaetuineen 
antaa siivet unelmille. Jäsenmaksu opiskelijoille on 20 €/vuosi. www.oonmunpomo.fi

Yrittäjien kasvavaan joukkoon on helppo liittyä. 63 syytä rakastua yrittäjiin ja liittyä 
Yrittäjiin. Klikkaa tästä eteenpäin jäsen lomakkeeseen: www.yrittajat.fi/liity

Yrittäjien jäsenenä pääset hyödyntämään kaikki palvelut ja edut, jotka on esitelty 
tässä oppaassa. Niiden hyödyntäminen tuo nopeasti takaisin yrityksen henkilöstö-
määrään sidotun jäsenmaksun, joka tietenkin on verotuksessa vähennyskelpoinen.

     LIITY MEIHIN NYT61

     SENIORIT JA OPISKELIJAT  
JÄSENEKSI PIKKUSUMMALLA
62

Lataa Yrittäjien mobiilikortti puhelimeesi. Sovelluksen avulla voit päivittää 
jäsentietojasi, hyödyntää sekä valtakunnalliset että alueelliset edut sekä lukea 
ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista. Lataamiseen tarvittavan jäsennumeron 
löydät jäsenkortista. Katso lisätiedot www.yrittajat.fi/mobiilikortti

     HELPPO MOBIILIJÄSENKORTTI63

JÄSENMAKSUT 2019 / 12 KK
Henkilöstön määrä yrittäjät mukaan lukien

1 .........................163 €
2–3 ................... 242 €
4–5 ...................302 €
6–7 ................... 362 €
8–9 ...................440 €
10–19 ................ 522 €
20–49 ..............646 €
50–99 ........... 1 028 €
100– .............. 2 031 €
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yrittajat.fi 

Millainen yrittäjä on Henrietta Kekäläinen, joka nimitettiin tekemään  Suomelle yrittäjyysstrategiaa?

VALTION VALITSEMA HENRIETTA

KÄÄNNEKOHTA:"YRITYKSENITUHOUTUITULIPALOSSA"
UUDENKAUPUNGINAUTOTEHDAS TUOELÄMÄÄ ALUEENPK-YRITYKSIIN

ITKUINEN VAUVA TEKI HANNASTA YRITTÄJÄN 
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LEHT I  YR ITTÄJ I LLE  JOILLA  ON KEVÄTTÄ R INNASSA 

3 x Yrittäjä     I     Inspiraatio     I     Startup & Restartup     I     Yrittäjän työkalut     I     Innolla

03

2018
yrittajat.fi 

Nuori leipomoyrittäjä Mikko Hietala 

on jo kokenut potkut, 400% liike-

vaihdon kasvun puolessa vuodessa,  

konkurssiuhan ja syöpädiagnoosin.

LEIPURIN 
HULLUNMYLLY

NÄIN YRITYKSESI

VOI HYÖDYNTÄÄ

SOME-PALVELUJA

MIKKO NURMINEN

KASVATTAA ALA-ASTE-

IKÄISISTÄ YRITTÄJIÄ

LUKSUSTUOTTEIDEN

BALMUIR USKOO

KIVIJALKAKAUPPAAN
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Leht i  joka puhkeaa kukkaan 
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04

2018
yrittajat.fi 

Yrittäjänä olen tietyllä tavalla 
vastuussa työntekijöideni 
asuntolainoista, sanoo  
viestintätoimisto Ellun  
Kanojen perustaja Kirsi Piha.

VASTUUN-
KANTAJA

MITEN CHEEKIN,
SANNIN JA JENNIN
FIRMOILLA MENEE?

PELIYRITTÄJÄ
MARKUKSELLA
KAKSI SYÖPÄÄ

ESITTELYSSÄ
MEILIOHJELMAT

KÄNNYKKÄÄN
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Leht i ,  joka saa syksynkin  tuntumaan kesältä 

3 x Yrittäjä     I     Inspiraatio     I     Yrittäjän viikko     I     Startup & Restartup     I     Yrittäjän työkalut     

Tilaa Suomen ainoa 
aikakauslehti,
joka on tehty
yrittäjälle.

54€
sis. alv

6 numeroa

Tilaushinta sisältää alv:n ja voit vähentää tilausmaksun verotuksessa.  Tilaus jatkuu kestotilauksena niin pitkään kuin itse haluat 
kulloinkin voimassa olevaan tilaushintaan (nyt 54 € /vuosi/6 lehteä). Voit irtisanoa tilauksesi koska tahansa. Kustantajalla on 

kuitenkin oikeus veloittaa tilaajalta jo saadut lehdet KSL:n 6. luvun 16 § 6. mukaisesti (peruuttamisoikeuden puuttuminen).

TILAA YRITTÄJÄ-LEHTI NETISTÄ: yrittajat.fi/yrittaja
TILAA LEHTI PUHELIMELLA: lähetä viesti TILAUS numeroon 050 9022 225

EVÄITÄ ONNISTUMISIIN!


