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Valoa, kiitos!

K

irjoitan tätä pääkirjoitusta Yrittäjien valtuuston kokouksessa.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
on juuri lopettanut ajankohtaispuheenvuoronsa, jossa hän korosti ensi vuoden
alun tulevan olemaan hankala maailmalle, Suomelle ja yrittäjille.
”Ensi vuoden alku tulee olemaan
kova. Olkaa silloin tukena yrittäjäkollegoillenne. Teidän olkapäätänne
tullaan tarvitsemaan”, totesi ministeri
Lintilä.
Tiukkoja paikkoja ja niukkuutta on
odotettavissa. Niukkuussyistä myös
tämä lehti ilmestyy vain sähköisenä.
Vuoden viimeinen jäsenlehti jätetään
siis kustannussäästöjen vuoksi painamatta ja jakelematta. Vaikka alkuvuosikin varmasti haasteellinen on, lupaamme vuoden ensimmäisen jäsenlehden

saapuvan luoksesi myös paperisena.
Vuoden ensimmäinen jäsenlehti
tulee korvaamaan 65 syytä rakastua
Yrittäjiin -esitteen, jossa olemme perinteisesti esitelleet syitä kuulua Yrittäjiin
ja valtakunnallisten kumppaneidemme jäsenetuja. Vuoden ensimmäinen
jäsenlehti kannattaa siis säilyttää läpi
vuoden.
Ensi vuonna me tulemme toden
teolla tarvitsemaan toisiamme, kuten
Lintilä yllä toteaa. Muistetaan tarjota
olkapäätä kaverille. Muistetaan myös
pyytää apua, jos tilanne siltä alkaa
näyttää.
Toivotan jokaiselle mahdollisimman hyviä vuoden viimeisiä viikkoja.

Ensi vuoden alkupuoli on oletettavasti
hankala, mutta valo koittaa varmasti
jossain vaiheessa ensi vuotta. Minkälainen on se uusi maailma, jossa uusia
aika koittaa? Sitä ei tiedä kukaan. Se on
selvää, että aikamoisen restartin maailmamme tulee kokemaan.
Kaiken tämän kaaoksen keskellä on
välillä hyvä irrottaa itsensä arjesta. Antaa sydämelle, sielulle ja läheisille sekä
ennen kaikkea itselle lepoa. Ja joulun
lähestyessä antaa joulun taian tuoda
sydämiimme iloa – ainakin yrittää, että
tämä olisi mahdollista.
Itse aloitin joulukauden valoineen jo
poikkeuksellisesti marraskuun alussa.
Jostain on valoa kehitettävä, jos sitä ei
tarjolla ole. Valoa, kiitos! Meille kaikille.

TARU JUSSILA, PÄÄTOIMITTAJA

4 I 2020

AINOA AIKAKAUSLE

HTI, JOKA ON

YRITTÄJÄ PLUS

TEHTY YRITTÄJÄLL

E

AINOA AIK

YRITTÄJÄ

4 I 2020

5 I 202
0

AKAUSLE

HTI, JOK

A ON TEH

PLUS 5
I 2020

Plus vain
tilaajille!

TY YRITTÄ

JÄLLE

Anne Vänskän
LIPERIN MYL
tuhoutui tulipalosLY
sa

Plus vain
tilaajille!

Pienen
ROHKEAT YRIT kylän
TÄJ
kampittivat koro ÄT
nan
”Sairastuin uupu
mukseen
NÄILLÄ KEINOILL
A
toivun siitäUim
” ahypyn MM
mit

OMIA
UNEL
MIA
KOHT
I

alisti Joo
-prons
jo opiske na Puhakka situlee yrit lijana, että hän tiesi
täjä. Alk
est
u oli vai ä
”Olen
urheilijamrunnonut eteenpkea.
äin
aisella ase
nteella.”

ELÄMÄ
JA
U
KONKURTSKSUIN
JÄLKEEN

Kuinka
ÄITIYSLOonnistuu
YRITTÄ MAN JA
JY
yhdistä YDEN
minen?
NISULA
MENEST FORESTIN
YS
TA
Metsäk
oneita vie RINA
jo 29 ma dään
ahan
AVIOPA
RI YR
Kuinka ITTÄJINÄ
arki sujuu
?

Olli Lindkvist koki
la, eikä hänellä konkurssin 90-luvulollut mitää
pankkikorttia. Hän n omaa, edes
nousi uudelleen
menestyväksi venea
lan yrittä
ja auttaa nyt myös jäksi
muita.

TYÖPARI +
VERKOSTONI
+ HYVINVOINTI

TILAA TÄSTÄ yrittajat.fi/yrittajaplus

+ DIGITOHTO
RI

TYÖPAR
I + VE
RKOSTO
NI +
HYVINVO

INTI

3

5G
HYVÄÄ ELISAN PÄIVÄÄ!

JO TUHANNET

YRITTÄJÄT
TYÖSKENTELEVÄT
HUIPPUNOPEASSA

5G-VERKOSSA.

Tee kuten Elisan fanit ja vauhdita sinäkin liiketoimintaasi 5G-nopeuksilla. Suomen Yrittäjien
jäsenenä saat nyt Yritysliittymä 5G 600M
-liittymän etuhintaan. Tutustu rahanarvoisiin
jäsenetuihin osoitteessa elisa.fi/yrittajaedut

Surffaa osoitteeseen
yrityksille.elisa.fi

Soita myyntiimme
0800 04411 (ma-pe 8-16)

Vieraile lähimmässä Elisan myymälässä
elisa.fi/myymalat

Tä s s ä l e h d e s s ä

8 Ovatko yritykseni tiedot ja tiedostot
turvassa, miettii nyt moni yrittäjä.
Katso jutusta vinkkimme.

YRITTÄJÄ
Lehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
ISSN 2341-7722 (painotuote)
ISSN 2341-7714 (verkkojulkaisu)
Aikakauslehtien Liiton jäsen
www.yrittajamediat.fi

34 Mari Äikää
on iloinen
yrityksensä
mukana
olosta koronalahjakorttikampanjassa.
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Remontti-Reiska innostui uudesta
keksinnöstä: ”Kyselyitä Eurooppaa myöten”

J

orma Piisinen tunnetaan
MTV3-kanavalla esitetystä
Asuntomarkkinat-ohjelmasta,
jota seurasi Remontti-Reiska ja vielä
viimeisimpänä maksukanavalla esitetty
Remonttimestari. Aikanaan supersuositun ohjelman päätähti tunnetaan
roolistaan vielä nykyisinkin.
Kiireisten tv-vuosien jälkeen Piisinen
on keskittynyt asuntojen rakentamiseen Rakennuspalvelu Koti Kuntoon
Oy -yrityksessään. Hän on yksinyrittäjä, joka työllistää projektien aikana
useita alihankkijoita.
Piisinen on ollut aina yrittäjä lukuun
ottamatta lyhyttä palkkatyöjaksoa
isänsä yrityksessä. Piisinen perusti
ensimmäisen yrityksensä samoihin
aikoihin, kun tv-työt alkoivat.
– Harvakseltaan olen rakentanut,
lähinnä kyse on ollut pienimuotoisesta gryndaamisesta. Tv-vuosina oli
niin kiire Remontti-Reiskan kanssa,
että en ehtinyt tehdä lainkaan oikeita
rakennushommia. Nyt niihin on ollut
paremmin aikaa.
Korona on kuitenkin saanut Piisisen
varovaiseksi. Hänellä olisi rakennuslupa rivitalokohteelle Järvenpäässä,
mutta epidemiatilanteen takia se on
siirretty ensi keväälle.
– Ajattelin, että jos ihmisillä ei ole
töitä, ei heillä ole rahaa ostaa asuntojakaan. Halli olisi puutavaraa täynnä, nyt
katsotaan mihin suuntaan talous lähtee
kääntymään.

UUSI INNOVAATIO
TUOTANTOON

Rakennusprojektien rinnalle on tullut
uusi projekti, josta Piisinen on erityisen
innoissaan. Kyseessä on uudenlainen
kylmäjuoma-automaatti, jonka voi integroida esimerkiksi saunan lauteisiin tai
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puutarhapöytään.
– Innovaation takana on riihimäkeläinen Pekka Salmi. Olemme
kehitelleet tuotetta ja nyt olemme
siinä vaiheessa, että saamme nollasarjan tehtaalta ulos ja pystymme
tarjoamaan sitä asiakkaille. Rouvakin
sanoi, että pitkästä aikaa olen selvästi
innostunut jostain.
Piisinen on tehnyt viime päivinä
ympäripyöreitä työpäiviä S-bar
-automaatin parissa. Hän kuvasi
omaksi ilokseen tuotteesta videon,
joka päätyi pian Youtubeen.
Pian yhteydenottoja alkoi tulla
ympäri Suomea.
– Rupesi tulemaan puheluita, joissa
kysyttiin, mistä tuotetta voi ostaa
ja että onko tällainen tuote oikeasti
olemassa vai onko kyseessä joku tietokoneella tehty trikki. Siinä vaiheessa
meillä ei ollut nettisivujakaan, joten
sellaiset piti tehdä kauhealla kiireellä. Nyt kyselyitä on tullut Espanjaa
myöten.
Piisinen on osakkaana S-baria
myyvässä yrityksessä. Mukana on
innovaattori Pekka Salmen lisäksi yksi
pääomasijoittaja.
– Saimme juuri nollasarjan "uunista"
ulos ja se näytti tosi hyvältä ja toimi
virheettömästi. Nyt niille suoritetaan kunnollinen rasitustesti. Sen
jälkeen tavoitteena on saada tuotteita
maailmalle niin paljon kun pystytään.
Uskoa tuotteeseen vahvistaa suuri
ennakkotilausten määrä.

"VASTAAVAA OHJELMAA
VAIKEA TOTEUTTAA"

Piisinen kertoo, ettei häntä ole pyydetty takaisin tv-hommiin. Sen sijaan
remonttivinkkejä hän on saanut jakaa
useaan otteeseen tv-uransa jälkeen.

– Meillä oli verkkopalvelu, jonne lisäsimme valokuvia meneillään olevista
kohteista. Kuvat luovutettiin projektin
valmistumisen jälkeen taloyhtiön käyttöön. Tämä innosti ihmisiä kyselemään
omista rakennusprojekteistaan. Välillä
vastailin soittoihin yötä myöten. Mielelläni autan, koska jos pystyn kymmenen minuutin juttutuokion aikana
estämään 100 000 euron munauksen
esimerkiksi talon perustusvaiheessa,
teen sen mielelläni. Jossain vaiheessa
rouva alkoi kuitenkin huomauttamaan
asiasta.
Televisiotöitä Piisinen muistelee
hyvällä. Hän on kuitenkin huomannut,
että tv-ohjelmia tehdään nykyisin varsin eri periaatteella.
– Vastaavaa ohjelmaa olisi vaikea
toteuttaa nykyään, koska pitäisi löytää
ihminen, joka oikeasti ymmärtää rakentamisen päälle. Ongelmana on myös
aikataulutus. Rakennustyö ei yleensä
etene niin nopeasti kuin haluttaisiin
ohjelman kuvausten kannalta.
– Remontti-Reiskan yhtä 5 minuutin
klippiä piti kuvata monena päivänä
ja se aiheutti kustannuksia. Sen takia
ohjelmat keskittyvät nykyisin enemmän tuote-esittelyihin, joissa ei tarvitse
asentaa mitään. Tuntuu siltä, että tieto
on menettänyt merkityksensä nykymediassa.
Piisinen joutui itsekin tekemään
myönnytyksiä tv-kameroiden edessä.
Tästä hän sai kuulla myös kriittistä
palautetta.
– Meitä arvosteltiin usein työturvallisuuden laiminlyönnistä. Lähtökohtana
oli kuitenkin tehdä tv-ohjelmaa. Jos olisimme esiintyneet koko ajan rakennustyömaalla vaadittavat kasvomaskit ja
muut suojavarusteet päällä, ei puheesta
olisi saanut mitään selvää.

Remontti-Reiska Jorma
Piisinen on jättänyt
rakennustyöt tauolle
koronatilanteen takia.
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LUE ASIANTUNTIJOIDEN
VINKIT: NÄIN
PARANNAT
TIETOTURVAA
9

Karoliina Katila

Teemu Mäkelä

Vastaamon tietomurto on herättänyt yrittäjät
pohtimaan tietoturvan tasoa ja varautumista pahimpaan.
Suomen Yrittäjiin on otettu yhteyttä
tietoturva-asioista normaalia aktiivisemmin.

P

sykoterapiakeskus
Vastaamon tietomurto
on saanut yrittäjät
liikkeelle.
– Yhteydenottoja
on tullut siksikin,
että osa tietovuodon
kohteeksi joutuneista
on yrittäjiä. Heitä mietityttää, miten tämä kaikki vaikuttaa
yritystoimintaan ja onko mahdollista,
että rikollinen menettely ja tietojen
mahdolliset väärinkäytökset eivät
kohdistu ainoastaan yksityishenkilöön
vaan myös yritystoimintaan, Suomen
Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila
sanoo.
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Tässä vaiheessa on Katilan mukaan
mahdotonta arvioida, käytetäänkö vuotaneita tietoja myös muuhun tarkoitukseen kuin lunnasrahojen kalasteluun.
– Voi olla, että tietoja käytetään myös
esimerkiksi valeostoihin verkkokaupoista. Tietovuoto lisää riskiä petosten,
huijausten ja identiteettivarkauksien
kohteeksi joutumisesta.
Elisan tietoturvajohtaja Teemu
Mäkelän mielestä Vastaamon tapaus
on erittäin ikävä, mutta toimii samalla
herätyksenä monessa yrityksessä.
Pienyrittäjän kannalta tärkeintä on
ymmärtää oma liiketoiminta. Mitkä
prosessit ja sitä kautta järjestelmät liiketoimintaan liittyvät ja miten riippuvai-

sia ne ovat toisistaan. Sen jälkeen on
helpompaa miettiä uhkia ja kohdistaa
toimenpiteitä.
Mäkelä pitää pilvipalvelua usein helpoimpana ratkaisuna tietojen tallentamiseen yrityksessä.
– Pilvestä saa usein myös hyvää
tietoturvaa. Lisäksi pilvipalvelujen
tarjoajat takaavat hyvän käytettävyyden ja hallinnan. Data ei katoa heidän
palvelimiltaan.
Hän kannustaa yrityksiä kouluttamaan henkilöstöään.
– Ilmaista koulutusta on tullut
koronapandemian aikana runsaasti
verkkoon. Sen kohdistaminen omaan
henkilöstöön on tehokasta ja edullista.

Hannu Huttunen

Perttu Halonen

Näin parannat yrityksesi tietoturvaa
1. MUISTA TIETOTURVALUOKITUS

Turvallisuusasiantuntija Hannu Huttunen HPH Consulting Oy:stä kannustaa
yrityksiä tekemään turvaluokituksen,
joka helpottaa yrityksen tietoturvan tarpeen selvittämistä. Yleisimmin käytetyt
turvaluokat ovat Julkinen, Sisäinen,
Luottamuksellinen ja Salainen.
Huttunen painottaa turvaluokituksen merkitystä kustannusten ja ajan
säästämiseksi.
– Kun tiedot on turvaluokitettu
oikein, tietojen käytönhallinnasta ja
suojaamisesta tulee tehokasta, eikä tule
käytettyä resursseja (aikaa ja rahaa)
sellaisen tiedon suojaamiseen, mihin ei
ole tarvetta.
Tietojen käsittelyssä on otettava huomioon EU:n tietosuoja-asetus (gdpr).
Asetus määrää muun muassa tietojen
oikeasta säilyttämisestä, niiden luovuttamisesta ja tuhoamisesta.

Huttusen mukaan liian moni yritys
ei ole edelleenkään tietoinen gdpr:n
vaatimuksista.
– Vaikka EU:n tietosuoja-asetus on
ollut jo voimassa vuodesta 2018, niin
siitä huolimatta se ei ole kaikille tuttu
eikä sen asettamia vaatimuksia tietojen
käsittelystä ole otettu käyttöön.

2. KAKSIVAIHEINEN
TUNNISTAUTUMINEN
ELIMINOI UHKIA

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija
Perttu Halonen näkee, että monessa
yrityksessä voidaan tehdä paljon jo
olemassa olevilla järjestelmillä.
– Tärkeintä on ylipäätään olla kiinnostunut tietoturvasta. Moni yrittäjä
käyttää Microsoftin Office365-pilvipalvelua, siinä on sisäänrakennettuna
paljon tietoturvaominaisuuksia. Täytyy

vain osata ottaa ne käyttöön. Siinä
moni saattaa tarvita asiantuntijan
apua.
Halonen korostaa kaksivaiheisen
tunnistautumisen (tai monivaiheinen
tunnistautuminen) merkitystä tietoturvatason parantamisessa. Halosen mukaan se auttaa estämään kalastelluilla
salasanoilla tehtäviä tietomurtoja.
– Monivaiheisen kirjautumisen
käyttäminen torppaa kaikki tietomurrot, joita yritetään tehdä käyttämällä
rikollisille paljastunutta tai rikollisten
arvaamaa salasanaa. Muita hyökkäyksiä, kuten ohjelmistohaavoittuvuuksien
hyväksikäyttöä suojausten ohittamiseksi, monivaiheinen tunnistautuminen
ei estä.
Kyseinen teknologia edellyttää yleensä esimerkiksi Googlen tai Microsoftin
tunnistautumissovelluksen asentamisen älypuhelimeen. Kyseessä on yleensä
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maksuton ominaisuus.
– Ominaisuus yleistyy jatkuvasti.
Kaksivaiheinen tunnistautuminen on
eduksi myös palveluntarjoajille, koska
se vähentää palveluihin suuntautuvaa
asiakaspainetta. Kun asiakkaat ovat
turvassa, tietomurtoja estetään etupainotteisesti.
Halonen korostaa, että yrityksen
koko ei vaikuta yrittäjän vastuuseen.
– Yrityksen hallitus vastaa viime kädessä siitä, onko tietojen käsittelyn suojaus riittävällä tasolla riskeihin nähden.
Riskien suuruutta voi mitata rahalla.
Millaisia menetyksiä tai vastuita syntyisi, jos vaikkapa yrityksen tuotanto seisoisi viikon ajan kiristyshaittaohjelman
takia? Jos tätä pienemmällä rahalla saa
suojauksen, joka vähentää tietoturvaloukkauksen riskejä, siihen kannattaa
investoida.

3. ÄLÄ LUOTA OHJELMISTOON,
JOTA EI VOI PÄIVITTÄÄ

Perustason toimenpiteinä yrityksen
tietoturvan parantamiseksi Hannu
Huttunen pitää virustorjunnan ja palomuurin käyttöönottoa. Oleellista on
myös ohjelmistojen asetusten muokkaaminen yrityksen tarpeisiin sopiviksi.
– Koskaan ei pitäisi kuvitella, että
valmiina olevat oletusasetukset riittävät
yrityksen käyttöön. Oleellista on myös
henkilöstön koulutus siihen, miten tietoja käsitellään turvallisesti. Yritykselle
tulisi myös laatia kirjalliset tietoturvaohjeet tietojen käsittelylle koko tiedon
elinkaaren ajalle. Tietoturvaohjeet tulisi perehdyttää työntekijöille ja huolehtia siitä, että ne tulevat ymmärretyksi ja
niihin sitoudutaan.
Perustoimenpiteisiin kuuluvat lisäksi
ohjelmistojen säännöllinen päivittäminen. Jos johonkin ohjelmistoon ei enää
ole saatavana päivityksiä, ohjelmisto on
Huttusen mukaan syytä vaihtaa.

4. SAMA SALASANA VAIN
YHTEEN PALVELUUN

Salasanojen käyttäminen tulee tehdä
yrityksessä itsestään selväksi. Samaa
salasanaa ei saa koskaan käyttää
useammassa kuin yhdessä paikassa
kerrallaan.
– Kun salasanojen määrä kasvaa,
haasteeksi voi tulla, miten salasanat
muistetaan ja missä niitä voi säilyttää
turvallisesti. Tähän ovat ratkaisuna
salasanojen hallintaohjelmat, jolloin kaikki käytössä olevat salasanat
voidaan tallentaa yhden salasanan
taakse. Tällöin riittää yhden salasanan
muistaminen.
Työntekijöiden sitouttaminen vaatii
Huttusen mukaan yrityksen johdolta
sitoutumista sovittuihin käytäntöihin
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ja ohjeisiin.
– Ilman johdon sitoutumista työntekijätkään eivät suhtaudu asiaan riittävällä vakavuudella. Johdon sitoutumista
tarvitaan myös tietoturvan jatkuvaan
kehittämiseen ja riittävien panostuksen tekemiseen. Jos yrityksen johto ei
ymmärrä tietoturvallisuuden tärkeyttä
ja se toiminnalle tuomaa lisäarvoa, he
eivät viitsi panostaa siihen riittävästi.

5. VARMUUSKOPIOI TIEDOT
TALTEEN – JOPA PÄIVITTÄIN

Huttunen korostaa varmuuskopioinnin
merkitystä arkaluontoisten tietojen
turvaamisessa.
– Varmuuskopiointi kaikista tärkeistä tiedoista on ehdottoman tärkeää.
Jos käy niin, että tietokoneelle pääsee
haittaohjelma, tiedot voidaan palauttaa
varmuuskopioista ja yrityksen toiminta
voi jatkua. Muussa tapauksessa riskinä
voi olla pitkäaikainen toiminnan
keskeytys tai ikävimmillään koko toiminnan loppuminen. Varmuuskopiot
tulisi ottaa päivittäin, jopa useamman
kerran, mikäli päivän aikana käsiteltävä tieto muuttuu useita kertoja.
Varmuuskopiointi voidaan tehdä
joko automaattisesti tai manuaalisesti.
Varmuuskopiot tulee säilyttää erillään
suojattavista järjestelemistä ja tiedoista.
Kopiot voidaan tehdä joko ulkoiselle
tiedontallennusvälineelle tai pilvipalveluun. Jos yrityksessä käytetään ulkoisia
tallennusvälineitä, ne tulisi säilyttää
murto- ja paloturvallisessa paikassa.
– Pelkkä kassa- tai arkistokaappi
ei tarjoa riittävää suojaa, Huttunen
huomauttaa.

6. MITEN VALITSEN PILVIPALVELUN?

Pilvitallennuksen saa ilmaiseksi
peruskäyttöön. Tällöin tallennustila
on rajallinen. Jos tiedostojen määrä on
suuri, Huttunen suosittelee maksullisen palvelun hankkimista.
Pilvitallennuspalveluiden tarjoajia
on useita, suurimpina Google, Apple ja
Microsoft. Valinnassa tulee huomioida
paitsi yrityksen tarpeet esimerkiksi
tallennustilan määrästä myös se, miten
tiedot ovat saatavilla ja miten palvelun
tuottaja on huolehtinut tietoturvasta.
– Kannattaa muistaa, että vaikka
pilvipalveluiden tuottaja on huolehtinut tietoturvasta, se ei tarkoita, että
yrittäjän oma tietoturva on kunnossa.
Tästä syystä tietoturvan täytyy olla
myös yrittäjän päässä kunnossa, Huttunen jatkaa.
Pilvipalveluiden valinnassa kannattaa käyttää hyödyksi Kyberturvallisuuskeskuksen laatimaa ilmaista opasta
pilvipalvelun valitsemisen helpottamiseksi. Oppaassa käydään tarkkaan läpi,

mitä pilvipalvelun valinnassa kannattaa huomioida.

6. SALAA TIEDOT
ULKOISELLE ASEMALLE

Tietojen salaaminen on noussut
otsikoihin muun muassa Vastaamon
tapauksessa. Salaaminen on Huttusen
mukaan suositeltavaa etenkin silloin,
kun kyseessä on yritystoiminnan kannalta erityisen tärkeä data. Tieto voidaan salata paikallisesti tietokoneella ja
ulkoisilla tallennusvälineillä. Useimmat
muistitikut ja ulkoiset kovalevyt mahdollistavat tiedon salaamisen ja yleensä
kaikkiin pilvipalveluihin kuuluu tiedon
salaamisen mahdollisuus.
– Tällaiset muistitikut ja ulkoiset kovalevyt mahdollistavat tietojen turvallisen mukana kuljettamisen. Jos kävisi
niin, että muistiväline katoaisi, tiedot
eivät päätyisi ulkopuolisten käsiin.

7. MITÄ TIETOTURVA MAKSAA?

Yksinyrittäjän voi olla vaikeaa tai jopa
mahdotonta investoida tietoturvaan
riittävästi, etenkin jos alalla vaaditaan
erityisen korkeaa tietoturvan tasoa.
Toisaalta esimerkiksi pilvipalvelun saa
käyttöön verrattain edullisesti etenkin, jos työntekijöitä ei ole paljon. Jos
kyseessä on pieni yritys ja käytössä on
Microsoftin Office365 -pilvipalvelu,
kustannus käyttäjää kohden alkaa muutamasta eurosta.
– Tietoturvaratkaisun hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, sen
toimintaympäristö, suojattavan tiedon
laatu ja määrä, henkilöstön osaamisen
lähtötaso ja yrityksen käytössä oleva
laitteisto. Suurimmat kustannukset
syntyvät tietoturvallisuuden käyttöönotosta, kun asioita lähdetään rakentamaan nollasta. Kun toiminta on saatu
pyörimään, kulut ovat huomattavasti
pienemmät kuin aloituskustannukset,
Huttunen selvittää.
Asiantuntijan valinnassa yrittäjän
ei välttämättä kannata luottaa omiin
kykyihin tai parhaan kaverin tietokoneosaamiseen.
– Ajatus ”tein itse ja säästin” ei päde
yrityksen turvallisuuteen liittyviin
ratkaisuihin. Harvoin yritykseltä
löytyy tarvittavaa osaamista oikeiden
ratkaisuiden tekemiseen. Asiantuntijaa valitessa kannattaa pitää mielessä,
että pelkkä perustason tietokoneosaaja
ja harrastaja ei ole riittävän osaava
antamaan parhaita neuvoja yrittäjälle.
Yritysympäristön suojaaminen on huomattavasti vaativampaa kuin kotiympäristön suojaaminen. Asiantuntijalla
täytyy olla ymmärrys yritysverkon
toiminnasta ja tietoturvallisuusvaatimuksista, joita yritystoiminta vaatii.

Psykoterapeutti tallentaa kaiken
paperille: ”Tätä järjestelmää ei hakkeroida"
Psykoterapeuttialalla yrittäjänä toimiva Pekka Riihimäki on noudattanut koko uransa ajan pettämättömänä
pitämäänsä potilastietojärjestelmää. Siihen ei digitaalisuus kuulu. Riihimäki toimii myös Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry:n puheenjohtajana.
Riihimäki säilyttää kaiken potilasdatan ainoastaan
paperilla. Vuodessa hänelle kertyy sievoinen pino potilasaineistoa.
– Pidän kaikki asiakastiedot paperisina niin kauan,
kunnes minua uhataan avoimesti Kantaan liittymisellä.
Kanta on Kelan ylläpitämä, muun muassa potilastietojen ja lääkereseptien digitaalinen tiedonhallintapalvelu.
Kaikkien Kantaan kuuluvien tietojen käsittelyssä noudatetaan korkeimman A-tason tietoturvavaatimuksia.
Riihimäki on vakuuttunut oman "järjestelmänsä"
toimivuudesta.
– Paperisia tietoja on vaikea hakkeroida. Vastaanotolla käytän potilaista vain etunimiä. Missään dokumentissa ei lue koko nimeä.
"KÄYTÄN VAIN ETUNIMEÄ"
Lisäturvaa antaa se, että Riihimäen yritys Ateko Oy
säilyttää asiakastietoja vastaanottotilojen ulkopuolella
eri osoitteessa.
– Kaikki tilat ovat lukossa. Käytännössä paperit ovat
nelinkertaisen lukituksen takana. Kun käytän asiakkaistani vain etunimiä, pitää aika paljon perehtyä jos
haluaa saada selville asiakkaan henkilöllisyyden. Mitään
digitaalista jälkeä ei jää minnekään.
Kela edellyttää kerran vuodessa lausunnon terapiasta, jos asiakkaan hoitosuhteeseen haetaan jatkoa.
– En säilytä Kelan lausuntojakaan vastaanotolla eli
toimistolta ei löydy esimerkiksi asiakkaiden henkilötunnuksia. Vien Kelan edellyttämän tiedot henkilökohtaisesti Kelan postilaatikkoon, koska en luota Postiin.
Postia Riihimäki ei käytä myöskään silloin, jos asiakas
pyytää potilastietojaan nähtäväksi.
– Jos asiakas pyytää tietonsa, luovutan ne niin, että
voin kopioida kaikki paperit ja asiakas noutaa ne minulta henkilökohtaisesti. Asiakkaallahan on aina oikeus
lukea merkinnät.
"SUURINTA KOVALEVYÄ KANNAN MUKANANI"
Ruutuvihko on käytössä monesti myös terapiakäynnin
aikana. Digitaalisuus loistaa poissaolollaan.
– Jos näin jatkan, minulla ei ole käsittääkseni mitään
ongelmaa tietoturvan suhteen. Suosittelen vastaavaa
muillekin tällä alalla. En näe mitään lisähyötyä digitaalisuudesta tässä työssä. Suurinta kovalevyä kannan
mukanani.
Vuodessa A4-lehtisiä kertyy yhden asiakkaan kohdalla keskimäärin 40.
Riihimäki pyrkii viimeiseen asti pysymään erossa
Kanta-tietojärjestelmästä.
– Vaatimus Kantaan liittymisestä voi tulla, jos yritys
jää kiinni huonosta valmistautumisesta tai jos tieto-

turvasta ei huolehdittu. Jos yhtenä osapuolena on
julkisuus, siitä yleensä seuraa viranomaistoimenpiteitä.
Periaatteellisesti kannatan sitä, että valvonta paranee.
Minun järjestelmääni ei kuitenkaan voi hakkeroida
toisin kuin minkä tahansa digitaalisen järjestelmän. Jos
Nasakin voidaan hakkeroida, miksi ei sitten normaalia
yritystä? Vastaamon tapaus on samaa tasoa kuin jos
ydinvoimalaa olisi paikattu rautalangalla.
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y r i t tä j ä v i n k k a a
TEKSTI RIIKKA KOSKENRANTA KUVA PEKKA SIPOLA

Raskaiden vuosien opit

K

ampaamo-parturiketjun yrittäjä
Maarit Salo päätti kolme vuotta
sitten höllätä tahtia. Salolle
kuuden päivän työviikot ovat olleet
pikemmin sääntö kuin poikkeus reilun
30-vuotisen yrittäjäuran aikana.
17 parturi-kampaamoliikkeen ketjuyrittäjän on oltava skarppina: hänen
pitää jaksaa pitää huolta henkilökunnasta ja yrityksestä.
– Nyt viime vuosina olen hoitanut
itseäni enemmän, ja tämä on korostunut koronan myötä. Kun olen virkeä,
ajatukseni ovat paljon selkeämmät
katsomaan asioita eteenpäin, Maarit
Salo tietää.
Salon Klipsi ei ole hakenut kasvua,
vaan kasvu on tapahtunut puolivahingossa. Usein on käynyt niin, että
hänelle on tarjottu liikepaikkaa, ja Salo
on tarttunut mahdollisuuteen. Ketjun
tarina sai alkunsa Lohjalla vuonna
1986. Yrityksellä on liikkeet myös pääkaupunkiseudulla Sokosten ja Emotioneiden yhteydessä.
Yrittäjyys on vaatinut veronsa. 90-luvun lamasta Salon Klipsi selvisi kuivin
jaloin, mutta työmäärä oli raskas.
– Olen käynyt 90-luvun laman ja nyt
koronan läpi. 90-luvulla selvisimme
tekemällä kovasti töitä ja tekemällä
myyntityötä: teimme asiakasiltoja ja
tuotemyyntiä. Silloin ei ollut vielä nettiä ja instagram-markkinointia.

PITKÄÄ PÄIVÄÄ

Monta vuotta meni niin, että Salo
meni töihin kello kuuden tai seitsemän
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aikaan, ja päivä päättyi kello 20.
– Ei voinut sanoa ei. Olen aina
rakastanut työtäni, enkä ole koskaan
ajatellut tätä työnä, vaan työ on ollut
koko elämä. Perheeni on ollut mukana yrityksessä.
Maarit Salo on tehnyt hidasta
sukupolvenvaihdosta tyttärensä Hanna-Riikka Salon kanssa. Maarit Salo
aikoo jatkaa vielä töissä. Perustajayrittäjä Salo tekee nykyisin nelipäiväistä
työviikkoa.
Korona toi täydellisen pysähdyksen
kysyntään. Yhtäkkiä ei ollut yhtäkään
asiakasta.
– Ihmettelimme henkilökunnan
kanssa kädet tyhjänä, että mitäs nyt.
Maaliskuun lopussa alkoivat lomautukset. Mietimme yhdessä työntekijöiden kanssa, että miten lomautukset
tehdään. On tärkeää, ettei asioita
pidetä salassa, Maarit Salo tietää.
Liikkeet olivat kiinni kuusi viikkoa.
– Tässäkin tilanteessa yrittäjän
pitää olla askeleen edellä, ja katsoa,
mitä teemme seuraavaksi. Koronasta huolimatta olemme positiivisin
mielin katsomassa, missä avaamme
seuraavan liikkeen vuoden kuluessa.
Salon mukaan korona lisäsi yrityksessä molemminpuolista luottamusta
henkilöstön ja johdon välillä. Jo
valmiiksi hyvästä työyhteisöstä tuli
entistä parempi ja läheisempi tiimi
epävarmuuden keskellä.
– Silloin ajattelin, ettei tämä ole
maailmanloppu. Ulkoilin hirveästi
ja kävin kuntosalilla. Uskon, että itse

pystyy omaa mieltään ohjaamaan.
Täytyy vain löytää positiivisia asioita.
Saatoin soittaa henkilökunnalle välillä, ja kysyä, miten te jaksatte.
Koronapandemia on sumentanut
lähitulevaisuuden. Yrityksissä on voitu
laatia useita skenaarioita erilaisia
mahdollisia näkymiä varten. Seuraavaa siirtoa on mietitty Salon Klipsin
”tilannehuoneessakin”.
– Näitä taitoja ei saa oppikirjoista,
vaan on itse ymmärrettävä, miten
kussakin tilanteessa täytyy toimia.
Joissakin asioissa tarvitaan kylmäpäisyyttä.

”SE OLI SHOKKI”

Maarit Salon uralle mahtuu taantumia
vaikeampia aikojakin: oma kirjanpitäjä
jäi kiinni kavalluksesta.
– Se oli shokki minulle. Silloin hain
ja sain apua. Kavallus oli jatkunut kaksi vuotta. Sen jälkeen oli hetken aikaa
rauhallisempaa, ja sitten tuli korona.
Vuodet ovat olleet aikamoista myllerrystä, eikä kaikkea voi edes muistaa.
Salot eivät saaneet rahoja takaisin,
mutta syyllinen sai tuomion. Kampaamoyrittäjä jättää asian tähän, eikä
halua avata tapahtunutta enempää.
– Olen miettinyt, mitä olisin voinut
tehdä toisin: ketju kasvoi, ja tein paljon
töitä. Opin kokemuksesta sen, että
pitää kyseenalaistaa enemmän asioita.
Luottamustyö Lohjan Yrittäjissä on
tärkeää myös jaksamisen kannalta.
– Yrittäjäyhdistyksessä saa vertaistukea, se on sellainen voimavara.

Kuka: Parturikampaamoyrittäjä Maarit Salo
Mitä: Yrityksen
omistusta pikkuhiljaa
siirretty tytär
Hanna-Riikka Salolle.
Perhe: Tytär
Hanna-Riikka Salo
ja mies Raimo Salo
Yritys: 34 vuotta
sitten perustettu
Salon Klipsi -ketju

– Kun koronaepidemia vei
asiakkaat, yritin muistaa
huumorin, vaikka mustan sellaisen. Sanoin työntekijöille,
kun kaikki paikat oli jo siivottu, että tutustukaa toisiinne,
jos ei muuta ole, Maarit Salo
naurahtaa.

1.

Lohjan Yrittäjien entinen puheenjohtaja Ritva Peltomaa sanoi
minulle kolme vuotta sitten, että
”voi hyvänen aika, koita nyt hillitä
työntekoasi, ja ajatella itseäsikin”.
Hän muistutti, että pitäisi olla
vapaa-aikaakin eikä vain sitä työtä. Kyllä sen itsekin tajusin, että
jossain vaiheessa on hillittävä
työntekoa, ettei niin voi jatkua.

2.

Vaikeassa paikassa sain neuvon
ystäviltäni, että älä anna periksi.
On ollut tilanteita, kuten kavallus,
joissa ei voi antaa periksi.
Myös se, että asia pitää viedä
oikeudenmukaisesti
loppuun asti, on tärkeää.

3.

Riikka Lehtinen,
ystäväni ja taloushallinnon
asiantuntija, on neuvonut
minua pitämään monipuoliset
ja hyvät verkostot.
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o p pa at
KUVA PIXHILL

Työnantaja, toimitko oikein
koronassa? Lue Yrittäjien opas
Työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta
myös korona-aikana. Mitä pitää ja saa tehdä tai sanoa?
Terveystietoja esimerkiksi ei saa kertoa eteenpäin,
jos työntekijä sairastuu koronaan.

S

uomen Yrittäjät on koonnut
työnantajille suunnattuun koronaoppaaseen olennaiset kohdat
ohjeista ja määräyksistä.
Työterveyslaitos suosittelee varautumisvastuullisten nimeämistä työpaikoille. Ryhmä koordinoi koronaan
varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman
ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa
liittyen esimerkiksi työjärjestelyihin,
suojautumiseen, siivoukseen ja sairaustapauksiin.

MUISTA NÄMÄ 7 OHJETTA
HENKILÖSTÖLLE

Tee työskentelyohjeet vallitsevaa tilannetta varten henkilökunnalle, jos ette
ole vielä ohjeistusta tehneet. Suosittele
työntekijöitä lataamaan Koronavilkku-sovellus puhelimeen.
1. Koronatartuntatauti on muuttanut
lähes jokaisen työpaikan olosuhteita,
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ja siksi työnantajan pitää päivittää
laatimansa riskien arviointi ja arvioida
muutosten merkitys työntekijöiden
terveydelle ja turvallisuudelle.
2. Viruksen torjuntatoimina työpaikoilla huolehditaan hygieniasta ja
hyvästä ilmanvaihdosta.
3. Hygieniasta huolehtiminen
korostuu erityisesti työpaikoilla, joissa
työskennellään toisten välittömässä
läheisyydessä ja käytetään yhteisiä
työvälineitä. Siivousohjeet löytyvät
Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.
4. Ohjeista, että työpaikalle ei tulla
sairaana, ja tee selkeät toimintaohjeet
siihen, miten toimitaan, jos työntekijä
on mahdollisesti altistunut tai epäilee
tartuntaa.
5. Etätyötä kannattaa hyödyntää
mahdollisuuksien mukaan. Toiminnassa tulee minimoida ylimääräiset
kontaktit, mikäli se vain on mahdollista. Harkitkaa ruokailujen, taukojen ja

työaikojen porrastamista työntekijäryhmittäin.
6. Työnantajalla on velvollisuus
arvioida, onko työntekijöiden käytettävä työssään kasvomaskeja. Työnantaja
ei lähtökohtaisesti voi pakottaa maskin
käyttöön, paitsi tilanteissa, joissa
maskin käytölle on työturvallisuuteen
liittyvä peruste. Työnantajat voivat
kaikilla työpaikoilla tarjota maskeja ja
suositella niitä.
7. Työnantaja voi ohjeistaa esimerkiksi harkitsemaan tarkkaan kotimaan
matkoja ja osallistumista ulkopuolisiin
tilaisuuksiin.

TYÖTURVALLISUUDEN
KORONAOHJEET

Työnantajalla on velvollisuus arvioida,
onko työntekijöiden käytettävä työssään
kasvomaskeja.
Työnantaja ei voi lähtökohtaisesti
pakottaa maskin käyttöön, paitsi työ-

turvallisuusperusteen nojalla.
Lisäksi työnantajat voivat kaikilla
työpaikoilla tarjota mahdollisuutta
käyttää maskeja, suositella ja kehottaa
niiden käyttöön. Silloin, kun työnantaja
suosittaa ja kehottaa maskien käyttöön
työpaikalla, työnantajan tulisi myös
tarjota maskit työntekijöiden käyttöön.

KORONATESTIT
JA HENKILÖSTÖ
Onko työnantajalla oikeus tai velvollisuus määrätä työntekijä koronatestiin?
Ei, mutta jos työntekijän työtehtäviin
kuuluu esimerkiksi lähikontaktit toisiin
ihmisiin, testiin määrääminen voi olla
perusteltua.
Kuka maksaa koronatestin?
Jos työnantaja määrää työntekijän
koronatestiin, on työnantaja velvollinen vastaamaan testin kustannuksista.
Lisäksi työnantaja voi halutessaan
kustantaa työntekijän koronatestin, jos
testaaminen on työn kannalta tarpeellista, vaikka työnantaja ei varsinaisesti
testiin velvoittaisi.
Vaaditteko työntekijältä lääkärintodistusta, jos herää epäilys koronatartunnasta?
Jos yrityksen työntekijä epäilee
saaneensa koronavirustartunnan,
työnantajan ei välttämättä kannata
vaatia lääkärintodistusta lyhytaikaisesta poissaolosta
Jos työntekijä on altistunut, ja
odottaa testiä, pitääkö hänen jäädä
karanteeniin?
Testeihin meno jo itsessään kertoo,
että riski tartunnasta on olemassa, jonka vuoksi omaehtoista karanteenia kannattaa noudattaa. Pelkkä koronatestin
tuloksen odottaminen ei kuitenkaan
tarkoita, että työntekijä olisi työkyvytön ja työnantajalla tästä johtuen
sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.
Työpaikalla on syytä laatia ohjeistus
ja pelisäännöt siitä, miten tällaisissa
tilanteissa toimitaan.
Saako kollegan koronavirustartunnasta tai mahdollisesta tartunnasta
kertoa muille työkavereille?
Jos organisaation työntekijällä
todetaan koronavirus, työnantaja ei saa
lähtökohtaisesti nimetä kyseistä työntekijää. Terveydentilatietoja käsittelevien
henkilöiden piiri tulee olla mahdollisimman rajattu. Terveystietojen käsittely voi olla tarpeellista esimerkiksi
sairausajan palkan maksamiseksi.
Miten viestitään, jos muut henkilöt
ovat voineet altistua koronavirukselle?
Silloin on hyvä kertoa asianomaisille,
että on ollut tilanne, jonka seurauksena
olette mahdollisesti altistuneet. Tällaisessa tilanteessa kaikkien yrityksessä
työskentelevien ja yrityksen tiloissa

altistuneiden henkilöiden on syytä
hakeutua koronatestiin. Todennäköisesti vastaava ohje tulisi tartunnan
jäljityksestä, mikäli altistuminen on
ollut riittävä tartuntariskin syntymiseksi. Nopea reagointi on avainasemassa.
Mahdollinen positiivinen testitulos
käynnistää viranomaispuolella jäljittämisen.
Jos yrityksen työntekijällä todetaan
korona ja hän on ollut tietämättään
töissä, pitääkö yrityksen sulkea ovensa?
Yritystoimintaa ei velvoiteta tällöin
keskeyttämään. Tällaisessa tilanteessa
kaikkien yrityksessä työskentelevien
ja yrityksen tiloissa altistuneiden henkilöiden on kuitenkin syytä hakeutua
koronatestiin.
Mitä jos asiakkaalla todetaan korona?
Silloin on hyvä kertoa työyhteisön
asianomaisille, että on ollut tilanne,
jonka seurauksena olette mahdollisesti altistuneet. Tällaisessa tilanteessa
kaikkien yrityksessä työskentelevien
ja yrityksen tiloissa altistuneiden hen-

KORONAOPPAAN
TYÖNANTAJILLE
JA MONTA MUUTA
YRITTÄJIEN OPASTA
LÖYDÄT
TÄÄLTÄ

kilöiden on kuitenkin syytä hakeutua
koronatestiin. Yritys voi saada tiedon
altistuneen asiointikäynnistä joko
asianomaiselta itseltään tai myös tartuntatautiviranomaisilta.

Usein kysytyt
kysymykset
Pitääkö työntekijälle maksaa palkkaa hänen odotellessaan koronatestiin pääsyä?
Jos työntekijä ei ole sairas tai työkyvytön, ei työnantajalla lähtökohtaisesti ole poissaolon ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Jos työnantaja määrää työntekijän
pysymään poissa työpaikalta hänen odottaessaan
koronatestiin pääsyä ja testitulosten varmistumista, on
työnantajalla tältä ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Jos
työntekijä voi tehdä etätyötä, tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää.
Miten työnantajan on huolehdittava riskiryhmään
kuuluvan työturvallisuudesta epidemian aikana?
Jos työntekijä kuuluu esimerkiksi ikänsä tai perussairautensa puolesta riskiryhmään, työnantajan on
tarvittaessa syytä pyrkiä järjestämään työtehtäviä niin,
että tartuntavaara voidaan minimoida. Koronavirustaudin riskiryhmään kuuluminen on terveystieto. Sitä ei
saa kertoa sivullisille ilman työntekijän nimenomaista
suostumusta tai muuta lainmukaista perustetta. Työterveyshuolto voi auttaa riskinarvioinnissa.
Milloin yrittäjä tai työntekijä voi saada tartuntapäivärahaa?
Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt henkilön
olemaan poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.
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Lataa Kauppalehden sovellus
ja nauti laatujournalismia
kaikilla aisteilla!

Tallenna lukulistallesi
artikkeleita myöhempää
lukemista varten.

Voit valita eri aiheita
ja seurata juuri sinua
kiinnostavia artikkeleita.

Kuunneltavissasi on kaikki
Kauppalehden uutiset sekä
mielenkiintoiset podcastit.

Päivän Kauppalehti koostaa
kuluvan päivän printtilehdessä
julkaistut jutut artikkelikoosteeksi.

Löydä etsimäsi uutiset, arvopaperit,
tiedotteet ja yritykset uudella
hakutoiminnolla.

Kaikki talousuutisointi mitä tarvitset.

Aktivoi määräaikainen kokeilu 2 viikkoa osoitteesta kl.fi/yrittajaetu
Lataa sen jälkeen sovelluskaupasta sovellus puhelimeesi.
Etu vain sovelluskaupan käyttäjille.

i l m astov i n k k i
TEKSTI ELINA HAKOLA

Energian säästäminen ei tarkoita pimeässä ja kylmässä istumista, vaan sitä, että lämmitetään,
jäähdytetään ja valaistaan silloin kun on sen tarve, Janne Rytkönen sanoo.

Energiakatselmus osoittaa kulusäästöjen paikat

Y

ritykset voisivat säästää paljon
kuluissaan, jos ne optimoisivat
energiankäyttöään ja ilmastopäästöjään. Vuodesta 2015 suurille, yli
250 työllistäville tai yli 50 miljoonaa
euroa vaihtaville ja yli 43 miljoonaa
euron taseen yrityksille tuli pakolliseksi
suuren yrityksen energiakatselmus.
Myös pk-yrityksen kannattaa harkita
sellaisen teettämistä.
- Energiankulutuksen säästöt voivat
olla 10-25 prosenttia ja ylikin. Haitari
on laaja, koska varsinkin pk-yrityksillä
voi olla vanhanaikaista öljylämmitystä
tai ei mitään nykyaikaisia teknologisia

ratkaisuja. Usein ei myöskään tiedetä,
että yhteiskunnan tukea on saatavilla
investointeihin jopa 25 prosenttia,
energiakatselmuksia tekevän EcoRealin
toimitusjohtaja Janne Rytkönen sanoo.
Toki energiakatselmuksen jälkeen
tehtävät toimenpiteet, kuten led-valot,
aurinkosähkö, rakennusautomaatio,
vaativat investointeja, mutta niiden
takaisinmaksuaika on yleensä kolmesta
seitsemään vuotta.
Joillekin yrittäjille investoinnit ovat
liian suuria ja hyötyjen konkretisoituminen voi olla liian kaukana tai hankalasti hahmotettavissa. Yhteiskunnan

tukea toimenpiteille on kuitenkin
saatavilla, jos yritys on liittynyt oman
toimialan energiatehokkuussopimukseen.
Yksi suuri este energiakatselmusten tekemiselle on ollut asenne.
- Moni yrittäjä ei usko, että energiansäästökohteita löytyy, koska
ajatellaan, että kaikki on jo tehty.
Teknologia on kuitenkin kehittynyt
viime vuosina huimasti ja kehittyy
koko ajan. Usein ammattilainen löytää vielä monta kehityskohtaa, jotka
säästävät kuluja ja päästöjä, Rytkönen sanoo.

Optimoi energiatehokkuutesi
1.Teetä energiakatselmus. Energiakatselmus
on perusteellinen selvitys
rakennuksen energian ja
veden käytöstä ja tehostamismahdollisuuksista.
Sen avulla löydät merkittävimmät keinot säästää
energiaa ja sen kustannuksia. Valtio tukee pk-yritysten Motiva-mallin mukaisia
energiakatselmuksia.

2.Paranna joka investointikierroksella. Mieti jokaisen uuden investoinnin
yhteydessä sen mahdolliset
ympäristövaikutukset
sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä.

3.Hyödynnä verkkotyökaluja tai konsulttia. Verkosta löydät monia mittareita, joilla voit selvittää oman yrityksesi
hiilijalanjäljen tai energiankulutuksen.
Niistä voit myös inspiroitua ja löytää
asioita, joihin et aiemmin ole tajunnut
kiinnittää huomiota.
Konsultti puolestaan pystyy ammattitaidollaan arvioimaan yrityksesi
erityispiirteet ja laskemaan myös taloudellisen hyödyn hiilidioksidipäästöjen ja
kilowattituntien lisäksi.

Lue
lisää:

www.yrittajat.fi/
oppaat-yrittajalle
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TEKSTI PAULI REINIKAINEN

Veroja ei voi maksaa
Osuuspankin tilille 30.11. jälkeen

V

altionhallinnon sopimus Osuuspankin kanssa päättyy marraskuun lopussa. Tämän jälkeen
esimerkiksi veroja ei voi maksaa Osuuspankin tilille, koska verohallinnolla ei
ole siellä käyttötiliä.
– Joulukuun alusta alkaen käytössä
ovat Nordean ja Danske Bankin tilit,
ylitarkastaja Tarja Tapio sanoo.
Valtio kilpailuttaa maksuliikennepankit säännöllisin väliajoin. Osuuspankki voitti tarjouskilpailun edellisellä
kerralla.
Verohallinnon mukaan maksut tulevat jonkin aikaa perille myös Osuuspankin tilille, mutta muutos kannattaa
tehdä mahdollisimman pian.
Osa yrittäjistä on ollut huolissaan

siitä, tulevatko maksut viiveellä, jos ne
maksaa Osuuspankin tililtä. Osa on
pelännyt mahdollisia viivästysmaksuja,
jos maksuliikenne ei toimi normaalisti.
– Tästä ei luonnollisesti aiheudu
mitään seuraamuksia maksuliikenteeseen eikä viivästysmaksuja tule. On
normaalia, että vastaanottajalla ei ole
käytössään kaikkien pankkien tilejä,
Tapio toteaa.
Verohallinnon mukaan OP:n verkkopankin määrityksien vuoksi joulukuulle
ajastetut maksut ohjautuvat verohallinnon OP:n tilille, jos teet ajastuksen
marraskuussa. Maksu tulee kuitenkin
perille, vaikka OP:n tili ei enää virallisesti ole voimassa 1. joulukuuta alkaen.
Joulukuun 1. päivästä alkaen min-

kään pankin verkkopalvelu ei enää
ohjaa maksua verohallinnon OP:n
tilille. Tällöin veroja voi maksaa minkä
tahansa verkkopankin kautta verohallinnon Danske Bankin tai Nordean
tilille. Verohallinto pyytää maksajia
huolehtimaan, että 1.12. alkaen verohallinnon OP:n tili poistetaan verkkopankin maksupohjista.
Veronkantolain mukaan vero
katsotaan maksetuksi verohallinnolle
sinä päivänä, kun maksu on veloitettu
maksajan tililtä tai maksu on maksettu
käteisenä rahalaitokseen.
Jos tietoa maksu- tai veloituspäivästä ei
ole välitetty maksun mukana, vero katsotaan maksetuksi sinä päivänä, kun maksu
on kirjattu verohallinnon tilille.

Siirrä yrityksesi verkkoon
- avaa verkkokauppa helposti!
MyCashflow on kotimainen verkkokauppapalvelu, joka tukee yrityksesi
kasvua alusta alkaen. Tarjoamme myös verkkokaupankäynnin asiantuntijapalvelut digimainonnasta ulkoasun suunnitteluun ja ohjelmistokehitykseen.
Helppokäyttöinen verkkokaupan hallintapaneeli
Monipuoliset ominaisuudet ja toiminnot
Suosituimmat maksu- ja logistiikkapalvelut valmiina
Lukuisia laajennuksia ja kattavat rajapinnat (API)
Asiantuntijapalvelut verkkokaupan kehitykseen
Avulias ja osaava asiakaspalvelu tukenasi

ALOITA 2 KK KOKEILUJAKSO:
WWW.MYCASHFLOW.FI

Kokeile nyt 60 päivää ilmaiseksi!*
(Norm. kokeilujakso 30 päivää)
Hinnat alkaen 49 € / kk (alv. 0 %).

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
*Tarjouksen ehdot: Etu koskee vain uusien MyCashflow Basic, Advanced ja Pro -palvelupakettien kuukausimaksua.
Kampanja on voimassa 31.12.2020 saakka. Puheluhinnat 0207 numeroihin 8.35 snt/puh + 16,69 snt/min

myynti@mycashflow.fi
puh. 020 741 7671

d i g i to h to r i

Miten aloitan
videostriimauksen
eli suoratoiston?

ONKO SINULLA DIGIONGELMA?
LÄHETÄ KYSYMYKSESI DIGITOHTORI
PAULI REINIKAISELLE OSOITTEESEEN
DIGITOHTORI@YRITTAJAT.FI

KYSYJÄ:
KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY

KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY
Miten voin aloittaa videostriimauksen mahdollisimman matalalla
kynnyksellä?
DI G I TO HTO R I

Videon suoratoiston verkon yli, eli striimauksen, voi aloittaa omalla älypuhelimella tai kannettavan tietokoneen nettikameralla. Et tarvitse kallista laitteistoa. Muutaman kymmenen euron
sijoituksella saa kuitenkin jo selvästi parempaa laatua kuin kannettavan tietokoneen
kameralla. On syytä muistaa, että irrallisen kameran saa myös sijoitettua haluamaansa
paikkaan kiinni näytössä olevaa kameraa paremmin.

KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY
Mitä on otettava huomioon ennen striimauksen aloittamista?
DI G I TO HTO R I

Ennen varsinaista videostriimausta kannattaa tarkistaa käytössä olevan nettiyhteyden nopeus. Sen pitää olla vähintään 5 megabittiä sekunnissa verkkoon päin. Langattomien yhteyksien
nopeuksilla on tapana heitellä, joten pyri käyttämään verkkokaapelia ja kiinteää yhteyttä, jos
suinkin mahdollista. Jos striimaat videota puhelimella, sen tueksi kannattaa hankkia jalusta.
Vakaa kuva tekee ammattimaisen vaikutelman. Puhelimen takakameralla saa yleensä parempaa laatua kuin etukameralla.

KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY
Entä jos striimaan puhetta, mitä täytyy ottaa huomioon?
D I G I TO HTO R I

Tällöin puhujalla kannattaa ehdottomasti olla oma mikrofoni. Bluetooth-kuulokkeilla puheen
saa kuulumaan kuulumaan paremmin, jos kamera ei ole aivan puhujan tai puhujien lähellä.
Pyri vaimentamaan tilasta taustamelu ainakin niin, että ovet ja ikkunat ovat kiinni ja esimerkiksi radio on pois päältä striimauksen ajan.

KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY
Valaistus mietityttää. Pitääkö minun hankkia lisävaloja?
D I G I TO HTO R I

Kuvaustilojen valaistusta kannattaa tosiaan miettiä hyvissä ajoin etukäteen. Ihmisten kasvot
kannattaa valaista ”pehmeällä”, sivuilta tulevalla valolla. Päivänvaloa ja keinovalaistusta ei
kannata käyttää sekaisin.

KIMMO KYHÄLÄ, TOIMITUSJOHTAJA, HIIHTOKESKUS UKKOHALLA PALJAKKA OY
Mitä muuta kannattaa huomioida ympäröivästä tilasta?
D I G I TO HTO R I

Taustalla on merkitystä. Nykyään suositut virtuaaliset taustatkin toimivat paremmin, jos
takana on tasavärinen seinä.
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KUVAT TERO TAKALO-ESKOLA

Petri Salminen

Nämä luottamushenkilöt
johtavat Suomen Yrittäjiä
Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi yrittäjäjärjestön
johtoon keskisuomalaisen yritysjohdon konsultointiyritystä vetävän Petri Salmisen.

N

yt lähdetään rakentamaan uudenlaisen hallintomallin mukaista järjestöä. Tätä rakennetaan
yhdessä. Järjestön pitää muuttua mutta
samalla kunnioittaa sitä äärettömän
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vahvaa pohjaa, joka on vuosien saatossa
pystytty rakentamaan, Petri Salminen
sanoi valintansa jälkeen.
Salmisen mukaan Yrittäjien vahvuus
perustuu yrittäjien vapaaehtoisesti

toisten yrittäjien puolesta tekemään
työhön.
– Meidän yrittäjien elintärkeänä tukena ovat työhönsä sitoutuneet järjestön
asiantuntijat. Tämän yhteisön kanssa

Suomen Yrittäjille uusi hallitus
Suomen Yrittäjien valtuusto on valinnut järjestön hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Hallitusta johtaa puheenjohtaja Petri Salminen.
Jyrki Hakkarainen

Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt:
Jukka Hurrila
(Satakunnan Yrittäjät ry)

Mika Uusi-Pietilä
(Akavalaiset yrittäjät AKY ry)

Perttu Kouvalainen
(Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry)

Janne Vuorinen
(Pirkanmaan Yrittäjät ry).

Ulrika Larpes
(Suomen Yrittäjänaiset ry)

Hallitus pieneni aiemmasta
noin 40 yrittäjästä nykyiseen 11:een.

Jenni Parpala
(Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry)

Hallituksen puheenjohtajisto
valittiin jo aiemmin, kun liittokokous
valitsi lokakuussa hallituksen
puheenjohtajaksi Petri Salmisen
ja varapuheenjohtajiksi Jyrki
Hakkaraisen sekä Anne Niemen.
Hallituksen toimikausi kestää
syksyyn 2022.

Asko Piirainen
(Koneyrittäjät ry)
Nina Rasola
(Etelä-Savon Yrittäjät ry)
Anne Niemi

on kunnia puolustaa suomalaista
yrittäjyyttä.
Petri Salmisella on myynnin ja
johtamisen konsultointiyritys Salminen
& Tikka ja hän on osakkaana perheyrityksessä, työkalufirma AJ-Toolsissa.
Salminen asuu Jyväskylässä.
Hän oli aiemmin Yrittäjien varapuheenjohtaja. Puheenjohtajakausi kestää
kaksi vuotta.

NIEMI JA HAKKARAINEN
VARAPUHEENJOHTAJIKSI
Jyrki Mäkynen

Mari Laaksonen

Varapuheenjohtajiksi Yrittäjien liittokokous valitsi Jyrki Hakkaraisen Varsinais-Suomesta ja Anne Niemen Etelä-Pohjanmaalta.
Salon Kiskossa asuvalla Hakkaraisella on kaksi lakitoimistoa ja muun
muassa mökkivuokrausta ja sijoitustoimintaa. Vimpeliläinen Niemi toimii peruna-alalla, elintarviketeollisuudessa,
metalliteollisuudessa, vaatetusalalla ja
pääomasijoituksen parissa.

VALTUUSTON JOHTOON
MÄKYNEN JA LAAKSONEN

Suomen Yrittäjille valittiin ensimmäistä kertaa uusi valtuusto. Liittokokous
valitsee valtuuston jäsenet ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä jäsen-

järjestöjen ehdotusten perusteella.
Liittokokous valitsi valtuuston
puheenjohtajaksi seinäjokelaisen Jyrki
Mäkysen. Hänen sisustusalan yrityksensä Oy HM Profiili Ab suunnittelee
ja tekee työympäristöjä.
Mäkynen oli edelliset kuusi vuotta
Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja. Hän oli ainoa ehdokas valtuuston puheenjohtajaksi.
Valtuuston varapuheenjohtajaksi
liittokokous valitsi helsinkiläisen Mari
Laaksosen. Hänen siivousalan yrityksensä on CleanMarin Oy.
Valtuusto tekee järjestön suurimmat
päätökset liittokokousten välillä. Se
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Kevätkokouksessa valtuusto muun
muassa vahvistaa tilinpäätöksen.
Syyskokouksessa valtuusto hyväksyy
järjestön seuraavan vuoden budjetin,
jäsenmaksun suuruuden ja toiminnan suuntaviivat. Lisäksi valtuusto
pitää vaalikokouksen liittokokouksen
jälkeen. Vaalikokouksessa valtuusto
valitsee Suomen Yrittäjien hallituksen
jäsenet.
Liittokokous järjestetään jatkossa
joka toinen vuosi. Siellä valitaan koko
järjestön puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.
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TEKSTI RIIKKA KOSKENRANTA

Suomen Yrittäjiltä
100 ehdotusta kasvun
vauhdittamiseksi
”Nyt jos koskaan Suomi tarvitsee elpyviä
ja kasvavia sekä uusia yrityksiä”, Yrittäjien
varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.
Yrittäjät esittelee toimenpiteensä hallitusohjelman tarkistamiseen ja yhteiskunnan
uudistamiseen Elvy Suomi -ohjelmassa.

Y

rittäjien mielestä työpaikkasopimista pitää lisätä, uudistaa
työttömyysturvaa ja joustavoittaa
työelämän sääntelyä. Yrittäjät korostaa,
että muuallakin kuin työmarkkinoilla
tarvitaan rakenneuudistuksia: pitää
lisätä kilpailua, yksityistää toimintoja,
toteuttaa monituottajamalliin tukeutuva sote-uudistus, edistää ilmastonsuojelua sekä lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Myös kasvua tukevalla
veropolitiikalla on suuri merkitys.
– Hallitusohjelman perusteet ovat
murentuneet. Nyt jos koskaan tarvitaan
elpyviä ja kasvavia sekä uusia yrityksiä,
painottaa Anssi Kujala.
Korkeampi työllisyys on välttämätöntä myös julkisen talouden kannalta.

VEROTUS, TYÖMARKKINAT
JA KILPAILUASIAT

Yrittäjät peräänkuuluttaa yrittäjyyttä
tukevia rakenneuudistuksia.
– Ohjelmassa on kolme painotusta:
verotus, työmarkkinat ja kilpailuasiat.
Näillä kokonaisuuksilla on kasvua
ruokkivia dynaamisia vaikutuksia,
kuten kilpailupuolella markkinoiden
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avaaminen. Hallituksen pitäisi alkaa
tehdä päätöksiä elvytyksestä akuutin
kriisinhoidon lisäksi, Anssi Kujala
sanoo.
– Hallituksen pitäisi pystyä luomaan
sellainen sote-esitys, joka kannustaa
soteyrityksiä kehittämään toimintojansa ja kannustaa myös investoimaan
tiloihin ja hoitomenetelmiin.
Yrittäjäjärjestön mukaan sääntelyä
pitää sujuvoittaa ja samalla helpottaa
pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista
taakkaa.
– Esitämme, että pk-yritystesti otettaisiin käyttöön kaikilla hallinnonaloilla. Se arvioi eri sääntelyvaihtoehtojen
vaikutukset pk-yrityksiin. On oltava
mahdollisuus mikroyrityspoikkeukseen, jonka mukaisesti sääntelyä ei
uloteta kaikkein pienimpiin yrityksiin,
jos se ei ole perusteltua.
– On tärkeää, että kansallisen hankintastrategian mahdollisuudet otetaan
käyttöön. Julkista sektoria hyödyttävää
epätervettä kilpailua ei tule sallia, Anssi
Kujala toteaa.
Kujalan mukaan Suomen Yrittäjät on
esittänyt myös yksinyrittäjän palkka-

KOKO
ELVY SUOMI
-OHJELMAAN
VOIT TUTUSTUA
TÄÄLLÄ

tuen, niin sanotun rekrytuen käyttöönoton vauhdittamista.

PÄÄSYÄ VELKAJÄRJESTELYYN
ON HELPOTETTAVA

Yrittäjät esittää Elvy Suomi -ohjelmassaan, että yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn on helpotettava.
Yrityssaneerauksessa yrityksen liiketoimintaa ja velkoja järjestellään siten,
että sillä olisi mahdollisuus jatkaa toimintaansa ja velkojat saisivat yritykseltä olevat saatavansa mahdollisimman
suurelta osin perittyä.

Näytä, että autat!

#autapientä
Tampereella painetut Yrittäjien omat

-puuvillakassit

TILAA TÄÄLTÄ:

kauppa.yrittajat.fi

Kahdessa värissä, kolmella kielellä!

näin muualla
TEKSTI PAULI REINIKAINEN KUVA PIXHILL

Suomen naapurimaat ovat
kaukana Espanjan byrokratiasta

K

uten Suomessa myös Ruotsissakin eri yhtiömuodot eroavat
toisistaan muun muassa omistajien määrän, vaadittavan pääoman ja
vastuunjaon mukaan. Jos kyseessä on
yksinyrittäjä, suosittu yhtiömuoto on
yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tällöin Ruotsin yrityslainsäädäntö ei aseta
rajoituksia yrityksen pääomalle. Yrittäjä
vastaa kaikista tekemistään sitoumuksista yritykseen kuuluvalla sekä henkilökohtaisella omaisuudellaan, samoin
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kuin toiminimiyrittäjä Suomessa.
Osakeyhtiön voi Ruotsissa perustaa
yksi tai useampi henkilö. Vaadittava
osakepääoma on vähintään 50 000
kruunua. Ulkomainen yritys, joka
haluaa harjoittaa elinkeinotoimintaa
Ruotsissa, mutta ei halua perustaa
maahan osakeyhtiötä, voi rekisteröidä
yritykselleen sivuliikkeen. Se ei vaadi
osakepääomaa, koska yrityksen varat ja
velat ovat osa ulkomaille rekisteröidyn
yrityksen omaisuutta. Sivuliikkeellä

on kuitenkin oltava erillinen kirjanpito
sekä Ruotsissa rekisteröity tilintarkastaja.
Jos vähintään kaksi henkilöä on perustamassa yhteisen yrityksen Ruotsiin,
vaihtoehtona on osakeyhtiön lisäksi
kauppayhtiö. Osakeyhtiöstä poiketen
tällä yhtiömuodolla ei ole vaatimusta sijoitetun pääoman suuruudesta.
Omistajat vastaavat henkilökohtaisesti
ja yhdessä yhtiön veloista. Suomessakin
tuttu kommandiittiyhtiö on Ruotsissa

yksi muoto kauppayhtiöstä. Siinä
vähintään yksi henkilö asetetaan rajattomaan henkilökohtaiseen vastuuseen
yrityksen veloista. Muut yrittäjät
vastaavat ainoastaan sijoitetusta
pääomasta.
Virossa yleisin ja jo pidemmän
aikaa suosituin pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto on
ollut rajavastuuyhtiö (osakkuusyhtiö),
jolle ei ole suoraa verrokkia Suomen
yrityslainsäädännössä. Moni Viroon
yrityksen perustanut suomalainen
on kiitellyt maan joustavaa yrityslainsäädäntöä. Tälle on perusteensa,
sillä muun muassa yrityksen päätöksenteko on yksinkertaisempaa kuin
suomalaisessa osakeyhtiössä. Virossa
vaaditaan kuitenkin edelleen 2 500
euron minimipääoma rajavastuuyhtiön perustamiseen. Suomessa vaatimus
poistui vuoden 2019 heinäkuussa.
Rajavastuuyhtiö perustetaan sen
osakkaiden välisellä sopimuksella,
jonka sisältö on määritelty Viron laissa. Yhtiössä voi olla yksi tai useampi
osakas, jotka omistavat osan osakepääomasta. Hallituksen jäsenistä vähintään puolella on oltava kotipaikka
EU:n alueella.
Yhtiön perustaminen hoidetaan
ilmoittamalla siitä yhtiön sijaintipaikkakunnan perusteella määräytyvään
kaupparekisteriin. Virolaista notaaria

tarvitaan muun muassa yhtiösopimuksen ja rekisteri-ilmoituksen vahvistamiseen.
Virolainen osakeyhtiö vaatii merkittävästi rajavastuuyhtiötä suuremman
osakepääoman, vähintään 25 000
euroa. Osakeyhtiöllä on Virossa kolme
pakollista toimielintä: yhtiökokous,
hallitus ja kolmepaikkainen hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen
työskentelyä. Virossa yhtiökokouksen
pitäminen ei kuitenkaan ole pakollista,
jos osakkaita on vain yksi.
Suomalaisten aktiivisuus yrityksen
perustamiseen Espanjaan on lisääntynyt etenkin Aurinkorannikon alueella.
Taustalla on usein halu viettää ainakin
talvet Espanjan auringon alla. Yrittämiseen Espanjassa liittyy kuitenkin
selvästi enemmän byrokratiaa verrattuna Suomeen. Yritystä perustettaessa
on syytä käyttää apuna espanjan kielen
hallitsevaa asiamiestä, jonka avulla
paperisota hoituu joustavammin. Ilman
asiamiestä virastoissa asiointi voi olla
varsin hankalaa. Espanjassa yrityksen
perustaminen hoidetaan pitkälti fyysisellä asioinnilla. Pakollista on ainakin
yksi käynti paikallisessa notaarissa sekä
tunnistautuminen pankissa.
Espanjassa yritystoimintaa suunnittelevan on myös harkittava, hakeeko
hän maasta pitkäaikaista oleskelulupaa
vai tyytyykö viettämään maassa kolme

kuukautta kerrallaan. Jos tarve on
lyhytaikainen, henkilölle saattaa riittää
pelkkä ulkomaalaiselle henkilölle tarkoitettu henkilötunnus (N.I.E. -numero). Se vaaditaan muun muassa pankkitilin ja puhelinliittymän avaamiseen
sekä erilaisiin rekisteröintitoimenpiteisiin. Myös N.I.E. -numero lunastetaan
käymällä virastossa paikan päällä.
Espanjan yleisin yhtiömuoto on
Sociedad Limitada, joka on lähin verrokki suomalaiselle osakeyhtiölle. Siinä
osakkaan vastuu rajoittaa sijoitettuun
pääomaan. Minipääoma on 3 000
euroa. Yksinyrittäjän yhtiömuoto on
useimmiten Autonomo, jossa yrittäjä
kantaa taloudellisen vastuun henkilökohtaisesti. Erityisaloille on tarjolla hieman yksityishenkilön vastuun kannalta
turvallisempi Sociedad Anonima.
Jos yrittäjä etsii itselleen liiketilaa,
apuna kannattaa jälleen kerran käyttää
paikallista asiantuntijaa. Huomionarvoista on, että Espanjassa useampi
välittäjä saattaa välittää samaa tilaa.
Vuokraajan on myös oltava tarkkana siitä, mitä sopimukseen on kirjattu. Moni
välittäjä saattaa vaatia isoja summia
varausmaksusta, jota välttämättä ei palauteta. Yrityskulttuuri on varsin erilainen kuin Suomessa, joten asiantuntijaa
kannattaa käyttää myös perehdyttämiseen maan tapoihin. Ulkopuolista apua
tarvitaan myös kirjanpitoon.
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Miten koronakriisi vaikutti
yritykseesi? Onko tuista ollut apua?
Yritysten koronakriisistä syntynyttä ahdinkoa on helpotettu
yritystuilla. Hallitus uudistaa kustannustukea niin,
että se vastaisi paremmin eniten kärsineiden yritysten
tarpeeseen. Uudistettu tuki tullee haettavaksi joulukuussa.
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HANNA VIRTANEN
VIITASAARI,
T.V RAVINTOLAT OY

JUKKA-PEKKA KIILUNEN
ÄHTÄRI,
TILITAITAJAT

ILKKA VILJANEN
ASIKKALA,
KANAVAN KUNTO

RISTO LÄMSÄ
ROVANIEMI,
LVI-LÄMSÄ OY

Emme ole saaneet tukea.
Tuet olivat ravintola-alaa
ajatellen sorvattu täysin väärin, tuet eivät kohdanneet
yrityksiä. Suurin ongelma
oli, että järjestelmän mielestä meillä oli liian suuret
kulut verrattuna liikevaihtoon. Mutta kun liikevaihto
on tippunut pahimmillaan
95 prosenttia, silloin käy
näin. Kesän liikevaihto tippui meillä noin 65
prosenttia edellisvuodesta.
Ravintola-alalle räätälöityä
tukea olisimme saaneet niin
vähän, ettei meidän kannattanut sitä hakea. Ja kustannustukea emme saaneet,
tukisumma jäi maksatuksen
alapuolelle.
Uudistettu kustannustuki
ei kohtaa alkuunkaan sitä
liikevaihdon menetystä, mitä
meille tulee rajoituksista.
Olemme hävinneet koko pikkujoulukauden, ja firmojen
kaikki tilaisuudet on peruttu.
Aiomme hakea sitä, emme
pärjää ilman. Jos tuen haku
avautuu joulukuun lopulla,
ollaan jo aika myöhässä ravintola-alaa ajatellen. Työllistämme kuusi työntekijää.

Taloutemme pyörii melko
normaalisti. Työt eivät ole
merkittävästi vähentyneet.
Meillä näkyy vaikutus sitä
kautta, miten asiakkaillamme menee: osalla yrityksiä
liiketoiminta on kasvanut ja
osalla pienentynyt. Olemme
lisänneet etätyötä. Asiakkaat
toimivat paljolti sähköisesti,
mutta perinteiset paperikirjanpidotkaan eivät ole aiheuttaneet merkittäviä haasteita.
Keväällä pidimme kaikki
kontaktit minimissä.
Ilman muuta yritykset,
joihin nämä rajoitukset
purevat, ja kärsivät vaikutuksista, tarvitsevat tukia.
Meillä näyttää siltä, ettemme
tarvitse uudistettavaa tukea.
Ähtärin Yrittäjien puheenjohtajan roolissa näen, että
kevään koronatiedotus toimi
hyvin. Olen jäsenistöltä kuulostellut, ja ensi kevät näyttää
vähän epävarmalta, kun kriisi
pitkittyy. Mietityttää, miten
kevät mahtaa sujua. Toivon,
että kustannustuet ja muut
mahdolliset tuet olisivat selkeitä ja helppoja hakea.

Emme suoranaisesti ole
tarvinneet tukia, vaikka
tiukkaahan tämä on tietenkin ollut. Meillä on omat
tilat ja laitteet. Pyöritämme
nyt salia omin voimin, kun
osa-aikainen työntekijämme
lähti opiskelijaksi. Peruskulut juoksevat, vaikka tuloja ei
tullut kolmeen kuukauteen,
kun ovi painettiin kiinni.
Meillä on 30 prosenttia vähemmän käyttäjiä verrattuna vuodentakaiseen aikaan.
Olen lisäksi pienviljelijä,
mikä on pieni osa-alue liiketoiminnasta.
Uudistettu kustannustuki
on oikeansuuntainen: meillä
voi olla vielä aika haastavatkin kuukaudet edessä.
Pelkään, että ihan pahinta
ei ole kaikilla alueilla nähty.
Suomi ei kestä enää toista
samanlaista aikaa kuin
kevät. Jos tulee isompia rajoitustoimia, alkaa varmasti
päitä rytisemään pahemmin.
Myös, jos ihmiset itse alkavat
rajoittaa kuluttamistaan, se
vaikuttaa. Paneudun uuteen
tukeen, ja jos osuu meidän
toimintaamme, niin tulee
harkittavaksi.

Korona ei vaikuttanut
LVI-urakointiliiketoimintaamme ollenkaan kevään ja
kesän aikana. Tämä johtui
siitä, että meillä oli alkanut
suurehkoja kohteita vuonna
2019, jotka valmistuivat nyt
syksyllä. Jälleenmyynti- ja
kuluttaja-asiakkaiden palvelut ovat kevään ensimmäisen
korona-aallon jälkeen alkaneet hieman normalisoitua.
Urakointipuolella on hiljaista, ja olemme joutuneet lomauttamaan urakkapuolelta
jo 15 työntekijää. Kuluvan
vuoden liikevaihto näyttää
tippuvan noin 25 prosenttia
edellisvuodesta – ja olisi
tippunut enemmänkin ilman
ennen koronaa aloitettuja
urakoita.
Pk-yrityksillä on riippuen
alasta erilaisia tilanteita, ja
luulen, että tuille on tarvetta.
Aion hakea uudistettua kustannustukea.

Haluatko 20 eurolla/vrk
täysihoitoon kylpylään?

O

letko loman tarpeessa, mutta et
ole pystynyt siihen esimerkiksi
taloudellisista syistä? Yrittäjille
suunnattujen tuettujen, edullisten
(20€/vrk) lomien haku on avautunut.
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
ry järjestää vuoden 2021 aikana tuettuja lomia yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Lomakohteina on kylpylähotelleja ja urheiluopistoja eri puolilla
Suomea.
Lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja/tai sosiaalisin
perustein. Näitä ovat esimerkiksi
velat, sairaudenhoitokulut, omat tai
perheenjäsenten sairaudet, omaishoito, yksinäisyys ja työttömyys.

puolison tai koko perheen kanssa.
Tuettujen yrittäjälomien hinta on
edullinen: aikuisilta ja 17 vuotta täyttäneiltä 20 euroa / vrk tai 100 euroa
/ 5 vrk. Alle 17-vuotiaat pääsevät
lomalle ilmaiseksi.
Pelkästään aikuisten lomille valitaan 20 aikuista. Yrittäjäperheiden
lomat on tarkoitettu kouluikäisten
lasten perheille ja niille valitaan 10
perhettä.
Loma sisältää täysihoidon, majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa tai perhekoon huoneissa tai
huoneistoissa. Lomaan kuuluu myös
ryhmäkohtainen lomaohjelma.

AIKUISTEN LOMIA JA PERHELOMIA

Lomaa haetaan lomahakemuksella
ensisijaisesti sähköisesti. Lomien

Lomalle yrittäjä voi lähteä yksin tai

NÄIN HAET LOMAA

TIEDOT
KOHTEISTA
SEKÄ TARKEMMAT
HAKUOHJEET
JA LOMAKKEET
LÖYDÄT
TÄÄLTÄ

hakuajat päättyvät kolme kuukautta
ennen loman alkamispäivää. Ensimmäiset hakuajat päättyvät marraskuun
puolivälissä.

Ei ole vain yhtä
tulevaisuutta.
Tästä eteenpäin
vakuutus tarkoittaa
valmistautumista
tulevaisuutesi
mahdollisuuksiin.
Tutustu jäsenetuihisi
fennia.fi/suomenyrittajat

Tulevaisuutesi. Fennia.

TUNTUVIA ETUJA
JÄSENYYDESTÄ
VUODELLE 2020
Suomen Yrittäjien jäsenet ovat oikeutettuja saamaan runsaasti rahanarvoisia etuja.
Katso ajantasaiset valtakunnalliset etusi osoitteesta yrittajat.fi/jasenedut

Edun arvo on 260 €. Etu koskee uusia
asiakkaita.
www.asiakastieto.fi

ALMA TALENT
Alma Talent myöntää Yrittäjien jäsenille
kaikista jatkuvista lehti- ja digitilauksista
20 prosentin jatkuvan alennuksen.
Tilattavat lehtituotteet ovat: Talouselämä, Tekniikka & Talous, Kauppalehti
Fakta, Markkinointi&Mainonta, Arvopaperi, MikroBitti, Tietoviikko ja Metallitekniikka. Digitilauksen voit tehdä tällä
hetkellä Arvopaperista, Talouselämästä
tai MikroBitistä.
Mainitse tilauksen yhteydessä, että
olet Yrittäjien jäsen.
www.almatalent.fi

ASIAKASTIETO
Suomen Asiakastieto on yksi Suomen
johtavista yritysjohdon, taloushallinnon,
riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalvelujen toimittajista.
Asiakastieto tarjoaa Yrittäjien jäsenille
ilmaisen internetnumerohaun. Haut ovat
käytettävissä Yrittäjien verkkopalvelun
jäsensivuilla.
Hakujen tekeminen edellyttää kirjautumista jäsensivuille jäsennumerolla.
Jäsenetuna myös 30 prosentin alennus
myynnin ja markkinoinnin kohderyhmistä.
Jäsenetuna sopimusasiakkuus ilman
vuosimaksua ensimmäiseksi vuodeksi.
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CLARION
Clarion Hotel Helsinki, Clarion Hotel Helsinki Airport ja lähes 200 Nordic Choice
Hotels-ketjun hotellia tarjoavat Yrittäjien
jäsenyrityksille jäsenetuja lähes 200
hotellissa Suomessa, Pohjoismaissa
sekä Latviassa ja Liettuassa. Jäsenetuja
tarjoavat Clarion-, Quality- ja Comfortketjujen hotellit sekä noin 30 itsenäistä
Luxury-kohdetta.
Yrittäjien jäsenyritysten matkustajat
saavat 19 prosentin alennuksen päivän
parhaasta hinnasta Suomen Clarion-hotelleissa. Muissa hotelleissa alennus on
10 prosenttia. Kokous- ja ryhmämatkat
hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Alennuksen saa verkkosivuilta osoitteesta nordicchoicehotels.fi. Kirjaudu
yrittajat.fi -jäsensivustolle saadaksesi
alennuskoodin.
www.nordicchoicehotels.fi

jopa 60 prosentin alennuksen Eazybreakin verkkopalvelusta lounas-, liikunta-,
kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaeduille. Palvelu käytännössä hallinnoi itse
itseään, ja etujen käyttäminen tapahtuu
helposti matkapuhelimella.
Työsuhde-edut ovat muuna kuin rahana maksettavaa palkkaa, joten Eazybreakin jäsenedun hyödyntäminen edellyttää
rahapalkan maksamista työsuhde-etuja
saavalle työntekijälle.
www.eazybreak.fi

ELISA
Elisa tarjoaa jopa satojen eurojen arvoisia
etuja Yrittäjien jäsenille. Alennusta saat
muun muassa matkapuhelinliittymistä,
mobiililaajakaistasta ja yritysnumeroista.
Yrittäjien jäsenenä saat myös Yritysgurun ja Omagurun IT-avun 20 prosenttia muita edullisemmin. Yritysgurulta
saat opastusta ja apua kaikissa IT-ongelmissa nopeasti ja helposti puhelimitse,
vaikka olisit toisen operaattorin asiakas.
Verkkokaupasta saat myös laitteet korottomalla kuukausimaksulla osoitteessa
yrityksille.elisa.fi/.
Tutustu kaikkiin Elisan tarjoamiin jäsenetuihin osoitteessa www.elisa.fi/yedut
www.elisa.fi

EAZYBREAK
Eazybreak on se helpoin tie työsuhdeetuihin. Työsuhde-edut tuovat yrittäjällekin jopa satoja euroja verotonta palkanlisää vuosittain. Yrittäjien jäsenenä saat
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Lisäksi saat 20 prosentin alennuksen
useimmista kotiisi liittyvistä vakuutuksista.
www.fennia.fi
ELO
Elo on asiakkaidensa omistama työeläkeyhtiö, joka huolehtii asiakasyritystensä
työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta.
Työkykyjohtaminen on ennakoivaa,
tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa,
jolla työpaikat edistävät työntekijöiden
työkykyä ja esimiesten valmiuksia johtaa
työtä. Elon palvelut helpottavat tiedolla
johtamista ja auttavat yritystäsi tekemään vaikuttavia toimenpiteitä. Tarjoamme kaikenkokoisille ja eri kasvuvaiheissa
oleville yrityksille kartoitustyökaluja,
koulutuksia, ammatillista kuntoutusta ja
asiantuntijatukea.
YEL-laskurilla voi helposti vertailla
YEL-työtulon vaikutusta vakuutusmaksuusi, eläkkeesi ja sosiaaliturvasi
määrään.
Elo tarjoaa monipuolisia rahoitusvaihtoehtoja eri kokoisille yrityksille mm.
kasvuun ja kansainvälistymiseen, yrityskauppoihin ja omistajanvaihdokseen
sekä investointeihin.
www.elo.fi

FUNDU
Fundu tarjoaa täydentävää rahoitusta
suomalaisille osakeyhtiöille. Rahoituksemme soveltuu lähes mihin tahansa
tarpeeseen, jonka yritys voi kohdata
elinkaarensa eri vaiheissa – toiminnan
käynnistämiseen, käyttöpääomaksi,
investointeihin, tilausrahoitukseksi,
projektirahoitukseen. Fundu on pääosin
perustajiensa omistama, olemme siis yrittäjiä itsekin ja ymmärrämme yrittäjyyden
haasteet. Uskomme yhteistyön voimaan
ja siksi teemmekin yhteistyötä lähes
kaikkien keskeisten pankkien kanssa.
Emme ole pankkien kilpailija, vaan
täydennämme toistemme vahvuuksia.
Fundun vahvuus ja ydinosaaminen
on vakuudettomissa yrityslainoissa.
Tarjoamme Suomen Yrittäjien jäsenille
50 prosentin alennuksen Fundun kautta
välitettävän lainan perustamismaksusta.
Euromääräinen alennus on 250-750 euroa riippuen haettavan lainan summasta.
Fundu-kumppanuutesi alkaa tästä:
www.fundu.fi/hae-rahoitusta/
www.fundu.fi

FENNIA
Fennia tarjoaa Yrittäjien pienille jäsenyrityksille suunnitellun Yritysturva-ratkaisun. Lisäksi voit ottaa laajennetun
oikeusturvavakuutuksen ilman lisämaksua ja saat edun yrityksen matkatavaravakuutukseen.
Sinä ja henkilöstösi olette yrityksen
tärkein voimavara, jonka turvaksi saat:
50 prosentin alennus sairausvakuutuksen päiväkorvausosan maksusta,
20 prosentin korotus pysyvän työkyvyttömyyden korvaussummaan, kuitenkin
enintään 100 000 €.
Lisäturvana Yrittäjän tapaturmavakuutukseen Täysajan tapaturmavakuutus
erikoishintaan.
Yksityiskäyttöisiin henkilö- ja pakettiautoihin laajaan Fenniakaskoon sekä Premiumkaskoon 30–45 prosentin alennus
ja 70 prosentin bonus, ja lisäksi ilmainen
lasivakuutus 100 euron omavastuulla.
Fenniasta saat laajat palvelut vahinkotilanteisiin, esimerkiksi Fennian Autoapu
24h -palvelu ja FenniaHoitaja.

HOLIDAY CLUB
Yrittäjien jäsenenä saat Holiday Club
-kylpylähotellien ja -loma-asuntojen
päivän majoitushinnasta 15 prosentin
alennuksen. Etu on voimassa online-varauksissa osoitteessa www.holidayclub.fi.
Tarvitset kampanjakoodin, jonka saat
kirjautumalla yrittajat.fi -jäsensivustolle.
www.holidayclub.fi

JURINET
Jurinet tarjoaa Yrittäjien jäsenyrityksille
maksuttoman 20 min. alkuneuvottelun
Jurinetin toimistoissa ja 15 prosentin
alennuksen lakipalveluista, kuitenkin
enintään 1 000 euroa. Etu koskee myös
jäsenyrityksen työntekijöitä henkilökohtaisesti, sekä lisäksi samassa taloudessa
asuvia yrittäjien perheenjäseniä.
Pk-yritykset tarvitsevat lakiasioissaan
kumppanin, jonka kanssa on helppo
asioida ja jonka asiantuntemukseen
yrittäjä voi luottaa kaikissa juridisissa
kysymyksissä. Tyypillisimmät oikeudelliset asiat, joissa Jurinet avustaa yrittäjiä
liittyvät työsuhteisiin, sopimusten laatimiseen ja tarkastamiseen, sekä avustamiseen eri riitatilanteissa, hallintoprosesseissa ja oikeudenkäynneissä.
Kun varaat aikaa tai haluat hyödyntää
etujasi, ilmoitathan jäsennumerosi.
www.jurinet.fi

NESTE
Neste tarjoaa kaikille pk-yrityksille
tuntuvat edut ja helppoa asiointia.
Tankatessasi Neste-palveluasemalla
yrityskortilla varustetulla mobiilimaksulla, yrityskortilla tai Yrittäjien jäsenkortin
magneettiraidalla, saat bensiinistä ja
dieselistä 2,5 senttiä alennusta asemakohtaisista hinnoista (sis. alv). Tankkaaminen on vaivatonta ja kustannuksiltaan
kilpailukykyistä myös Suomen lähialueilla
Baltiassa ja Ruotsissa.
Tankkausetua ei myönnetä Neste
Truck- ja Neste Express -asemilta. Suoratoimituksina hankittavat Neste-voiteluaineet, -kemikaalit, -nestekaasut ja -polttonesteet tarjotaan aina kilpailukykyisin
sopimushinnoin. Yritysasiakkaana hyödyt
paitsi Suomen laajimmasta huoltoasemaverkostosta myös joustavasta, kattavasta
ja asiakaslähtöisestä palvelusta. Nesteen
asemaverkoston luotettavuus perustuu kokeneiden paikallisten yrittäjien
osaamiseen.
www.neste.fi
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SCANDIC
Scandic tarjoaa Yrittäjien jäsenille
laadukkaat majoitus- ja kokouspalvelut
alennettuun hintaan. Etuja saa Scandicin lisäksi myös Suomessa sijaitsevista
Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza ja
Indigo hotelleista. Saat hotelleista huoneet kilpailukykyisin sopimushinnoin,
16 prosentin alennus päivän huonehinnasta sekä 10 prosentin alennus yli 8
hengen kokopäivä-, puolipäivä- sekä
iltapaketeista. Huonevaraukset ja
tiedustelut online-varausjärjestelmää
käyttäen www.scandichotels.com Saat
alennuskoodin kirjautuessasi yrittajat.fi
-jäsensivustolle.
www.scandichotels.fi

TALLINK SILJA
Tallink Silja tarjoaa Yrittäjien jäsenille
etuja sekä työ- että vapaa-ajan matkustukseen. Laivakokouksessa yhdistät
työn ja huvin. Merellä ei ole toimistoympäristön normaaleja häiriötekijöitä,
porukka pysyy kasassa ja tapahtuman
kruunaavat 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. Yrittäjien jäsenenä saat työ- ja
kokousmatkoista 15 prosentin sopimusalennuksen 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

TEBOIL
Teboil myöntää Yrittäjien jäsenille
2,2 sentin alennuksen litralta bensiinis-
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tä tai dieselistä.
Alennuksen saa jäsenkortilla tolppahinnoista kaikilta Teboil-huoltamoilta ja
automaattiasemilta. Lisäksi Teboil Yrityskortilla 10 prosentin alennusta voiteluaineista, autokemikaaleista, nestekaasusta
sekä autopesusta.
Ohjeet yrityskortin hakemiseen saat
kirjautuessasi yrittajat.fi -jäsensivustolle.
Teboil Lämmitysöljy ja moottoripolttoöljy kilpailukykyiseen Suomen Yrittäjien
sopimushintaan.
Kerro tilauksesi yhteydessä Yrittäjien
jäsennumerosi. Kertatoimituksen vähimmäismäärä 1 000 litraa.

Energialaskujen tarkastuspalvelussa
käydään läpi asiakkaan sähkölaskut
mahdollisten virheiden varalta. Jos virhe
löytyy ja asiakas saa palautusta, VENI
veloittaa palkkion, josta Yrittäjien jäsenet
saavat 30 prosentin alennuksen. Jos
virheitä ei löydy, tarkistus on maksuton.
VENI Energian lisäksi saat vastaavat
jäsenedut konsernin toisen tytäryhtiön Yrittäjäin Sähkönhankinnan kautta.
Ilmoittaudu mukaan ja tee sopimus ottamalla yhteyttä VENIn asiakaspalveluun
tai Yrittäjäin Sähkönhankintaan. Ilmoita
sopimuksen teon yhteydessä Suomen
Yrittäjien jäsennumerosi.

www.teboil.fi

www.venienergia.fi

VIKING LINE
Yrittäjien jäsenenä saat jopa
20 prosentin alennuksen päivän risteilyhinnoista. Hyttiluokat LUX, SUM ja SUI
normaalin hinnaston mukaisesti.
Jäsenenä saat Helsinki-Maarianhamina/Tukholma -reitillä hytti- ja autopaketeista sekä henkilöautopaikoista jopa
20 prosentin alennuksen, Helsinki-Tallinna -reitillä henkilölipusta ja henkilöautopaikoista jopa 20 prosenttia sekä
hyteistä jopa 10 prosentin alennuksen ja
Turku-Maarianhamina/Tukholma -reitillä
hytti- ja autopaketeista jopa 10 prosenttia ja henkilöautopaikoista jopa 20
prosentin alennuksen. Lopullinen hinta
määräytyy lähtöpäivän ja -ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan.
Alennuskoodit saat kirjautuessasi
yrittajat.fi -jäsensivustolle.

WIHURI, METRO-TUKKU
Wihurin Metro-tukku on yksi Suomen
johtavista päivittäistavara-alan tukkukaupoista, joka huolehtii päivittäin noin
30 000 HoReCa-alan, julkishallinnon
sekä vähittäis- ja huoltamokaupan
asiakkaasta. Valikoimissa on noin
25 000 tuotetta: tuoretuotteita, hedelmiä ja vihanneksia, pakasteita, juomia,
teollisia elintarvikkeita sekä non food
–tuotteita.Palvelua saa koko maan kattavan Metro-pikatukkuverkoston, toimitusmyynnin ja emetro.fi:n kautta. Yrittäjien
jäsenille kaikissa Metro-pikatukuissa 5
prosentin alennus normaalihintaisista
tuotteista. Alennus ei koske tupakkaeikä alkoholi- ja panimotuotteita, pantteja ja palveluveloituksia. Edun saa kassalla
jäsenkortin esittämällä.

www.vikingline.fi

VENI ENERGIA
VENI Energia auttaa Yrittäjien jäseniä
hankkimaan sähköä mahdollisimman
edulliseen hintaan ja hoitaa kaikki sähkösopimuksiin liittyvät asiat puolestasi.
VENI Energia tarjoaa kaikille Yrittäjien
jäsenille sähkönhankintapalvelut
20 prosentin alennuksella.
VENIn asiantuntijat hoitavat sähkön
kilpailutuksen ja oston asiakkaan puolesta. Asiantuntijat hoitavat koko sähkönhankinnan asiakkaiden puolesta heidän
etujensa mukaisesti.

www.emetro.fi

YRITYSPÖRSSI
Yrityspörssi.fi on kohtaamispaikka yrityksen myyjälle ja ostajalle. Kun tarpeenasi
on myydä tai ostaa yritys, liiketoiminta
tai hakea osakasta, tutustu Yrityspörssi.fi
-palveluun. Voit jättää ilmoituksen, luoda
hakuvahteja ja selata satoja myytäviä
yrityksiä. Yrittäjille jäsenetuna 30 euron
alennus kaikista Yrityspörssi.fi-verkkoilmoituksista. Saat edun käyttöösi syöttämällä alekoodin sille varattuun kenttään
jättäessäsi ilmoitusta verkkopalvelussa.
www.yritysporssi.fi

Loppuvuoden
etäkoulutukset
ovat tarjolla,
ilmoittaudu mukaan!
24.11. Answering questions with data
25.11. Tunneälytaitojen ytimessä itsetietoisuus ja sen rakentaminen
27.11. Pk-yrityksen ja yrittäjän verotus
1.12. 10 keinoa vapauttaa huippumyyjä itsessäsi!

11.12. Onnistunut kehityskeskustelu
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8.12. Digitaalisen turvallisuuden perusteet

LU

4.12. Pk-yrityksen arvon määritys

LE V A IS U U

15.12. Kuinka johdan tunneälykkäästi

Kaikki koulutukset löydät www.yrittajat.fi/koulutus
Ilmoittaudu mukaan!

tä m ä n s a i m m e y h d e s s ä a i k a a n !
TEKSTI ELINA HAKOLA

- Kauppaani lahjakortin
saanut henkilö oli todella
iloinen, ja osti vaikka mitä
vielä lisäksi. Hyvä mieli
tuli meille molemmille,
Naantalin vanhassa
kaupungissa Unikeko
Shopia pyörittävä
yrittäjä Mari Äikää
sanoo.

Lahjakortilla iloa Naantalin yrittäjille

N

aantalin Yrittäjien hallitus mietti alkusyksystä,
miten yrittäjäyhdistyksen jäseniä ja paikallisia
yrittäjiä voisi ilahduttaa koronakriisin kurittaessa
kaupunkia. Matkailuvetoisessa kaupungissa asiakaskato tuntui monen yrittäjän kassassa.
Kun suurin osa tapahtumista oli peruttu, paikallisyhdistys päätti irrottaa määrärahoista 3 000 euroa
koronakampanjaan jäsenyritysten hyväksi. Se kysyi
jäsenyrittäjiltä, miten he käyttäisivät 200 euron lahjakortin Naantalissa. Yhdistys pyysi kertomaan hyvästä
palvelusta, kokemuksesta, tuotteesta tai paikallisesta
yrittäjästä. Yhdistyksen hallitus valitsi saaduista ehdotuksista sovitun määrän toteutettavaksi. Lopputulos oli
15 lahjakorttia paikallisiin yrityksiin.
– Ehdotuksia tuli juuri sopiva määrä, 15, joten emme
joutuneet jättämään ketään lahjakorttien ulkopuolelle,
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Kahvila-ravintola ja hotelli Amandiksen yrittäjä sekä
Naantalin Yrittäjien lahjakorttilähettiläs Annika Virtanen kertoo.
Ehdotuksissa toivottiin ilon tuottamista niin yrittäjille, henkilökunnalle kuin vähävaraisillekin. Erään
yrittäjän toiveesta K-kaupan lahjakortteja toimitettiin
seurakunnan kautta vähävaraisille sekä päivätoimintakeskukseen.
– Lahjakortit toivat iloa sekä niiden ostajille että
saajille. Muutamille yrittäjille se oli päivän ainoa kassan
kilahdus. Lisäksi yhdistyksen toiminta koettiin positiiviseksi jäsenistöä kohtaan, mikä oli myös tarkoitus,
Virtanen kertoo.
Hyvä kokemus puolin ja toisin kannusti ideoimaan
lisää. Paikallisyhdistyksellä on jo uusia suunnitelmia
joulun varalle, mutta ne tarkentuvat myöhemmin.

yrittajat.fi/yrittajaplus

LÖYDETÄÄN
YHDESSÄ
UUSIA KEINOJA
SELVIYTYÄ.
Jäsenenä saat apua ja tukea
yritysarjen haasteiden keskellä.
Yhdessä selviämme.
Tutustu jäsentemme kokemuksiin
Yrittäjistä ja liity mukaan:
yrittajat.fi/liity

