
2/2021 HYVINKÄÄN YRITTÄJIEN TIEDOTUSLEHTI 

Hyvinkään Yrittäjät ry:n syyskokous  
15.11.2021 kello 18
Ravintola Harlekiinin SKY-kabinetti, Kauppatori 1, ylin kerros 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat kuten  
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä henkilövalinnat. 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.11. Hyvinkään Yrittäjät ry:n  
kotisivuilla osoitteessa 
hyvyri.fi/syyskokous 
Kokouksessa kuullaan Hyvinkään kaupunkiyhdistyksen toiminnasta ja 
TORILLE!-hankkeesta. Molempien tavoitteena on Hyvinkään kaupunki-
keskustan elävöittäminen ja siten Hyvinkään kaupungin  
vetovoimaisuuden kehittäminen.  
Hallitukseen etsitään myös some-osaajaa. 

Hyvinkään Yrittäjät 95 vuotta –  juhlagaala 13.11.  
s. 6–8

Mikä ratkaisuksi työvoimapulaan? s. 12

Hyvinkään uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen: 
”Viedään Hyvinkään elinvoimaa yhdessä eteenpäin!”  
s. 3–5

TORILLE!-hanke herätti  
Hyvinkään torin eloon, s. 14–15

Best-Caravan Oy –  Suomen suurin 
karavaanikauppias, s. 16–17 

Hyvinkään Halo tuo valoa  
28.10.–7.11., s. 20 
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HYVYRI – Hyvinkään Yrittäjien tiedotuslehti 
Hyvyri on Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsenlehti, joka ilmestyy kaksi ker-
taa vuodessa: 
 
Hyvyri vuonna 2021: 
1/2021 6.4. ja 2/2021 11.10. 
 
Hyvyri vuonna 2022: 
1/2022 keväällä ja 2/2022 syksyllä 
 
 
 
 
 

Julkaisija ja kustantaja:  
Hyvinkään Yrittäjät ry. 
c/o Rantalainen Oy 
Sahakuja 4, 05810 Hyvinkää 
 
Sähköposti:  
hyvinkaan@yrittajat.fi 
 
Internet-sivut ja  
lehti sähköisenä:  
www.hyvyri.fi 
 

Päätoimittaja:  
Anne Rantalainen, 040 530 6977 
 
Vastaava toimittaja ja  
ilmoitusmyynti:  
Pekka Virtanen, 0400 966 095 
pekka.virtanen@pevitext.fi 
 
Taitto: Hannu Salmi  
hannu.salmi@pp.inet.fi 
 
 

Ilmoitushinnat (alv 0 %): 
1/1 sivu 990 € 
1/2 sivu 590 € 
1/4 sivu 350 € 
1/8 sivu 250 € 
1/16 sivu 150 € 
 
Painos: 900 kpl 
 
Painopaikka:  
T-Print Painotalo Oy, Hyvinkää 

Yrittäjillä tulevaisuuden  
odotukset korkealla

Keskustelu koronamat-
alasta selviytymisestä 
käy kuumana samalla, 

kun kunnissa ovat aloittaneet 
uudet kuntavaaleissa valitut 
päättäjät. Hyvinkäällä vaihtuu 
kaupunginjohtaja, ja valtion 
hallitukselta odotetaan toi-
menpiteitä talouden vakaut-
tamiseksi ja työllisyyden nos-
tamiseksi.  

Yrittäjiltä löytyy tulevai-
suuden uskoa. Syyskuun 
alussa julkaistusta pk-baro-
metrista käy ilmi, että 33 pro-
senttia Uudenmaan alueen 
pienten ja keskisuurten yri-
tysten yrittäjistä arvioi, että 
talouden suhdanteet parane-
vat 12 seuraavan kuukauden 
aikana. 20 prosenttia Uuden-
maan Yrittäjien alueen pk-
yrittäjistä arvioi henkilökun-
tansa määrän olevan vuoden 
kuluttua nykyistä suurempi, 
eli on tarvetta ja halua työllis-
tämiseen. Edelleen kyselystä 
ilmenee, että 31 prosenttia 
Uudenmaan Yrittäjien alueen 
pk-yrittäjistä uskoo oman yri-
tyksen innovaatioiden, tuo-
tannon ja tuotteiden kehityk-
sen tilanteen olevan vuoden 
kuluttua nykyistä parempi.  

Nämä mittarit ovat paran-
tuneet edellisestä mittauk-
sesta ja näkemykset ovat 
Uudenmaan alueella valta-
kunnallisesti positiivisimmat 
heti Rannikko-Pohjanmaan 
jälkeen. Kyselystä selviää 

myös, että yli puolet yrityksis-
tä on muuttanut ja kehittänyt 
pandemia-aikana toimintata-
pojaan ja viidennes aikoo jät-
tää nämä pysyviksi toiminta-
tavoiksi.  

 
Juhlapuheista tekoihin 
Yrittäjät ovat sitkeitä, koe-
tamme kaikin keinoin onnis-
tua kaikkia sääntöjä noudat-
taen. Juhlapuheista on siirryt-
tävä tekoihin: vaadimme yrit-
täjiä koskevissa päätöksissä 
vähemmän byrokratiaa ja 
enemmän ennakoitavuutta.  

Hyvinkään Yrittäjät ry:llä 
on ollut perinteisesti erin-
omaiset suhteet kaupungin 
johtoon ja elinkeinotoimeen. 
Hyvinkään uuteen kaupun-
ginvaltuustoon valittiin las-
kujemme mukaan kahdeksan 
yrittäjää – valitettavasti vain 
vajaat 16 prosenttia koko val-
tuustosta. Kaupunginjohtaja 
on vaihtumassa. Uusi kau-
punginjohtaja Johanna Luuk-
konen on tällä hetkellä eläköi-
tyvän kaupunginjohtajan 
Jyrki Mattilan vuosiloman 
sijaisena ja aloittaa virallisesti 
virassaan 1.12.2021. Johanna 
Luukkosen tervehdyksen 
hyvinkääläisille yrittäjille voit 
lukea viereiseltä sivulta. 
Luukkonen kertoo olevansa 
yritysmyönteinen, joten odo-
tamme yhteistyön edelleen 
kehittyvän erittäin positii-
visesti.  

Kaupungin päättäjiä muis-
tutamme näin: 
 
Yrittäjien muistutukset  
kaupungin päättäjille 
•.osallistuu aluekehittämi-
seen aktiivisena toimijana, 
esimerkiksi yritysten, yritys-
ryhmien ja kehittämisyhtiöi-
den kautta 
•.on läsnä yritysten ja yrittäji-
en arjessa ja auttaa yrityksiä 
näkemään mahdollisuudet 
kasvuun ja kansainvälistymi-
seen 
•.kehittää yrityslähtöisiä ja 
suoraviivaisia innovaatiopal-
veluja yrityksille 
•.toimii yritysten innovaatio-
kumppaneita tuottaja- ja 
hankkijaroolinsa kautta 
•.vie palvelut lähelle yrityksiä 
ja muotoilee ne helposti saa-
vutettaviksi 
•.turvaa uudistumista ja kas-
vua tavoitteleville yrityksille 
yrityspalvelujen asiakasläh-
töisyyden, vaikuttavuuden ja 
kustannustehokkuuden 
•.varmistaa työväestön, yrit-
täjien ja työttömien osaa-
misen ylläpidon panostamal-
la aikuiskoulutukseen 
 
Yrittäjämyönteinen ja  
yritysten elinvoimaa  
vahvistava kunta 
•.tekee systemaattisesti pää-
tösten yritysvaikutusten arvi-
ointia osana hallintoa 
•.tunnistaa hankintojen elin-

keinopoliittisen roolin ja tote-
uttaa paikalliset yritykset 
huomioivaa hankintapolitiik-
kaa kaikissa hankinnoissa 
•.panostaa yrityspalveluihin 
koko yrittäjyyden elinkaarella 
•.auttaa yritysten omistajan-
vaihdoksissa, jotta yritysten 
elinkaari jatkuu 
•.ei syö yrittäjien elinvoimaa 
omalla liiketoiminnalla, vaan 
panostaa siihen, että kunta 
tunnistaa olemassa olevan 
yrittäjyysresurssin ja hyödyn-
tää sitä omassa toiminnas-
saan ja palvelutuotannossaan 

 
Menestyksekästä syksyä yrit-
täjille ja päättäjille toivottaa 

Janne Mikkola 
Hyvinkään Yrittäjät ry 
puheenjohtaja



Tervehdys yrittäjä, joka 
olet päättänyt lähteä tote-
uttamaan tulevaisuutta 

yrittäjänä. Toivon sinulle 
menestystä. Yrittäjän matka 
antaa monenlaisia kohtaamisia 
ja asioihin tutustumista. Se 
haastaa, mutta toivon, että se 
antaa sinulle myös paljon. Yrit-
täjän päivä 5.9. oli juuri. Vuo-
sittain kalenterissa oleva päivä, 
jolloin yrittäjät saavat ansaitus-
ti huomionsa. 

Onnittelut elämäntapava-
linnastasi, että olet ryhtynyt 
yrittäjäksi! 

Matkassani on kulkenut 
artikkeli yrittäjän optimismista 
ja lainaan siitä pienen noston. 
Yrittäjäksi voi oppia, mutta 
menestymiseen tarvitaan moti-
vaatiota ja sopivasti optimis-
mia, toteaa yrittäjä Jussi Leh-
mus Tampereelta. Lehmuksen 
mielestä yrittäjien tärkein luon-
teenpiirre on optimismi. Näin 
hän totesi 22.11.2019 Tampe-
reen korkeakouluyhteisön leh-
dessä.  

Allekirjoitan hänen ajatuk-
sensa. Olen saanut tutustua 
yrittäjiin työvuosien aikana, ja 
juurikin tämä luonteenpiirre on 
monelle heille ominaista. Leh-
mus toteaa kirjoituksessaan 
myös, että optimismi auttaa 
sietämään riskejä ja epäonnis-
tumisia. Optimismi ja positivis-
mi auttavat haasteiden äärellä 
jaksamaan ja löytämään myös 
kulman takaa uusia mahdolli-
suuksia, joita ei aina tarjotti-
mella tarjota. Yrittäjyyden 
matka on myös mahdollisuus, 
jossa itse voi olla aktiivisesti 
ohjaksissa. 

Hyvinkään kaupunki ja 
Hyvinkään Yrittäjät ovat teh-
neet vuosia hyvää yhteistyötä. 
Hyvässä vuorovaikutuksessa 
voi kysyä ja ihmetellä asioita. 

Kutsun sitä hyväksi kumppa-
nuudeksi, jossa kaupunki toimii 
mahdollistajana yrittämiselle ja 
omalla toiminnalla pyrkii 
luomaan hyvät yrittämisen olo-
suhteet Hyvinkäälle.  

Yrittäjyyden yksi hyvistä 
viisauksista onkin, että yrittäjä-
nä verkostoituu erilaisten taho-
jen ja kumppaneiden kanssa, 
joilta voi saada oikeaa neuvoa ja 
tukea sekä keskustelukumppa-
nuutta. Myös yrittäjien verkos-
tomainen työskentely elinkei-
non parissa on lisääntynyt ja 
siinä luotettava kumppanuus 
nousee keskiöön. 

Toivon kovasti, että me kau-
pungilla olemme osa yrittäjien 
kumppanuusverkostoa. Ethän 
epäröi olla yhteydessä, jos jokin 

asia yrityksen arjessa jää vaille 
vastausta tai tarvitset yrityksen 
kehittämiseen tai kasvuun lisä-
tietoa. 

Yrittäjyys on elämäntapa, 
joka pitää sisällään todella pal-
jon sinnikkyyttä, uskoa tulevai-
suuteen ja positiivista ratkaisu-
kykyä sekä optimismia. Näillä 
kyvyillä sietää hieman parem-
min myös arjen haasteita ja 
yrittämisen riskin tuomaa pai-
netta. Tällaista on ollut tarjolla 
monelle yrittäjälle viime aikoi-
na, kun covid-19 on haastanut 
yrityskentän toimintaa. Toivon 
kovasti, että kahden koronaro-
kotteen jälkeen pääsemme pik-
kuhiljaa kohti normaalimpaa 
tulevaisuutta ja siten saadaan 
hieman helpotusta niille yrittä-

jille, joille korona on ollut jopa 
toiminnan este. 

Toivon sydämestäni teille 
kaikille yrittäjille menestystä ja 
hyvää yrittäjyyttä. Olette tärkeä 
osa Hyvinkään kaupungin elin-
voimaa ja tulevaisuutta. Te tar-
joatte kaupungissamme tärkeät 
työpaikat ja omalta osaltanne 
huolehditte kaupunkilaisten 
hyvinvoinnista sekä monen 
perheen toimeentulosta. Olette 
tärkeä osa tulevaisuuden hyvin-
vointia. 

 
Yhteistyöterveisin 
 
Johanna Luukkonen 
Hyvinkään vt. kaupunginjohtaja
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Joulukuun alussa kaupunginjohtajana aloittava Johanna Luukkonen on ensimmäinen nainen Hyvin-
kään kaupungin johdossa. (kuva Pekka Virtanen)  

Uuden kaupunginjohtajan tervehdys 
Hyvinkään Yrittäjille



n.Hyvinkää on Johanna Luuk-
kosen koti- ja kasvukaupunki, 
muuttihan Johanna, tyttöni-
meltään Aaltonen, Riihimäeltä 
Hyvinkään Kirkkariin jo 2-vuo-
tiaana. 

–.Harrastin ja kävin kou-
luni täällä. Menin vuonna 1973 
Aseman kouluun ja kirjoitin 
1985 ylioppilaaksi Hyvinkään 
yhteiskoulusta. Olin aktiivinen 
ja harrastava lapsi ja nuori. Tai-
toluistelu ja voimistelu olivat 

päälajini, mutta harrastin myös 
yleisurheilua sekä pesä- ja kori-
palloa. Olin mukana myös kou-
lujen kerhotoiminnassa, kertoo 
54-vuotias Johanna. 

Urheilullinen elämäntapa 
viitoitti Johannan tietä, ja hän 
valmistui 1988 liikunnanohjaa-
jaksi Suomen Urheiluopistolta 
Vierumäeltä. Valmistumisensa 
jälkeen Johanna työskenteli 
muun muassa Suomen Naisten 
Liikuntakasvatusliitossa (nyky-
ään SVoLi) koulutusohjaajana 
ja Kouvolassa liikunnanopetta-
jana. 

Työt veivät avioliiton myötä 
Luukkoseksi muuttunutta 
Johannaa paikasta toiseen. Kun 
kahden liikunnan ammattilai-
sen perheessä tuli ajankohtai-
seksi päättää 90-luvun alussa 
syntyneen pojan kasvuympäris-
tö, vuonna 1995 lastentarhan-
opettajaksi valmistunut Johan-
na jätti uraputken pörssiyhtiö 
ISS Suomi Oyj:ssä ja perhe 
muutti Hyvinkäälle. 

–.Halusin antaa aikaa lap-
selleni, ja Hyvinkää on hyvä 
paikka asua ja kasvattaa lapsia. 

 
Tuttu työnantaja 
Hyvinkään kaupunki on Johan-
nalle tuttu työantaja, sillä hän 
toimi 2002–14 muun muassa 
päiväkodin johtajana, varhais-
kasvatuksen aluepäällikkönä ja 
hankintapäällikkönä. Jälkim-
mäisen virkasuhteen aikana 
hän toimi liiketoimintajohtajan 
sijaisena ja valmistui työn ohes-
sa vuonna 2013 hallintotietei-
den maisteriksi pääaineenaan 
oikeustiede. Tätä ennen Johan-
na oli hankkinut sekä johtami-
sen erikoisammattitutkinnon 
(2004) että taloushallinnon 
ammattitutkinnon (2006). 

–.Työhaasteet innostivat 
opiskelemaan työn ohessa, 

samoin edesmenneen kaupun-
ginjohtajan Raimo Lahden 
sanat ”Johanna, sinusta voisi 
olla enemmänkin kaupungille.” 
Hankintapäällikön virassa opin 
tuntemaan kaupunginjohtajan 
monialaista työkenttää. Se lait-
toi miettimään, olisiko minusta 
johtamaan kuntaorganisaatio-
ta. Olen aina halunnut kokeilla 
erilaisia asioita. Tärkeänä kan-
nustimena olivat kaupungin-
johtaja Jyrki Mattilan sanat 
”Johanna, sinä pärjäät, lähde 
kokeilemaan”. 

 
Helposti lähestyttävä  
kaupunginjohtaja 
Johanna Luukkonen aloitti 
yksimielisesti valittuna Kangas-
niemen kunnanjohtajana 1.1. 
2015. Elokuussa 2017 hänestä 
tuli Laitilan kaupunginjohtaja 
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Teksti ja kuvat Pekka Virtanen

Lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Hyvinkäällä viettä-
nyt Johanna Luukkonen 
on aloittanut Hyvinkään 
vt. kaupunginjohtajana, 
ja joulukuun alussa 
hänestä tulee eläköityvän 
Jyrki Mattilan seuraaja. 
Luukkonen lupaa avointa 
yhteistyötä yrittäjien 
kanssa.

Alueen elinkeinoelämä ja yrityskenttä ovat Johanna Luukkoselle 
tuttuja jo menneiltä vuosilta, kun hän toimi kaupungin hankinta-
päällikkönä. 

Uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen 

”Tarttukaa rohkeasti hihasta!” 
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ja 1.7.2020 Rauman kaupun-
ginjohtaja. Kaikkia Johannan 
kuntajohtajavalintoja – myös 
valintaa Hyvinkään kaupungin-
johtajaksi – yhdistää se, että 
hänet valittiin eläkkeelle lähte-
vän kuntajohtajan paikalle. 

–.Kangasniemi, Laitila ja 
Rauma ovat kaikki hyviä, elin-
keinoelämä suhteen aktiivisia 
kuntia – se sopi minulle, sillä 
olen työotteeltani aktiivinen 
toimija. Tarkoitukseni oli työs-
kennellä Raumalla pitkään, 
mutta kun kotikaupunki kutsui 
johtajaksi, niin tästä ei voinut 
kieltäytyä – rakkaus kotikau-
punkiin on niin vahva ja sydä-
meni Hyvinkäällä oman lap-
suuden ja lapsen kasvattamisen 
kautta! 

–.Olen tehnyt aika pitkän 
uran hyvin konkreettisessa työs-
sä ja arjessa ihmisten ja yritysten 
parissa, ja se näkyy tavassani 
johtaa. Kerron aktiivisesti 
somessa, mitä työssäni tapah-
tuu, ja haluan olla helposti lähes-
tyttävä johtaja, kertoo Johanna, 
joka kertoo työstään eri sosiaa-
lisen median kanavissa. 

 
Hyvinkäällä vetovoimaa 
Hyvinkään kaupunkia vuodesta 
2013 viransijaisena ja vuodesta 
2016 alkaen vakinaisena johta-
nut diplomi-insinööri Jyrki 
Mattila jää joulukuussa eläk-
keelle 64-vuotiaana. Nykyinen 
ja uusi kaupunginjohtaja tunte-
vat hyvin toisensa, ja Jyrki Mat-
tilalla on seuraajastaan selkeä 
näkemys: 

–.Hyvinkää saa Johannasta 
motivoituneen ja hyvän koke-
muksen omaavan määrätietoi-
sen ammattijohtajan – noin 
1.500 hengen organisaation ja 
kaupungin yhtiöiden johtami-
nen edellyttää ammattitaitoa. 

Johanna Luukkonen saa 
johdettavaksi talouden suhteen 
keskiuusimaalaista keskitasoa 
edustavan kunnan. 

–.Vuosi 2019 oli hankala, ja 
talouden tasapainottamiseksi 
meillä on meneillään kestävän 
talouden ohjelma. Tehtyjen 
kouluverkkoinvestointien 
vuoksi nyt pitäisi selvitä kevyil-
lä investoinneilla. Elinvoimate-
kijät ovat kuitenkin hyvässä 

mallissa, ja esimerkiksi vesihu-
ollon korjausvelka on moneen 
kuntaan verrattuna todella 
pieni. Investointitarpeita on 
esimerkiksi uusien asuinaluei-
den infran ja vapaa-ajanpalve-
luiden osalta, mutta palvelui-
den synnyttämisessä on käytet-
tävä malttia ja harkintaa, muis-
tuttaa Mattila. 

–.Hyvinkää on positiivinen, 
viihtyisä ja kehittyvä kaupunki. 
Hyvinkään työpaikkaomavarai-
suusaste ja sijainti ovat erittäin 
hyvät. Hyvinkää on Uuden-
maan viidenneksi suurin kau-
punki, mutta työpaikkaomava-
raisuusasteemme on Uuden-
maan kaupungeista korkea, 
jopa 94 prosenttia. Se on Keski-
Uudenmaan KUUMA-kunnista 
korkein ja koko Uudenmaan 
osalta kolmanneksi korkein 
Helsingin ja Vantaan jälkeen. 
Pendelöintiä on Hyvinkäältä 
muualle, mutta lähes vastaava 
määrä Hyvinkäälle päin. Olem-
me niin sanottu sujuvan elämän 
eli 15 minuutin kaupunki: asuu 
sitten keskustassa tai hiukan 
syrjemmällä, niin erilaiset tar-
peet pystyy tyydyttämään lyhy-

ellä aikajänteellä, muistuttaa 
Hyvinkään yhdeksäntenä kau-
punginjohtajana aloittava 
Johanna Luukkonen. 

 
Viedään Hyvinkäätä  
yhdessä eteenpäin 
Uusi kaupunginjohtaja painot-
taa, että elinkeinoelämän tar-
peisiin ja asumiseen pitää 
panostaa etupainotteisesti. 

–.Hyvinkään tonttireservit 
ovat varsin hyvällä mallilla. 
Uskon, että kuntapäättäjät ja 
kaupunkilaiset haluavat kulkea 
eteenpäin – meillä on siihen 
kaikki mahdollisuudet ja itsel-
läni vahva usko tulevaisuuteen. 
Uusien yritysten perustamis-
vauhti ei näytä Hyvinkäällä hii-
puvan: YritysVoimalan toimi-
tusjohtajan Erkki Taskisen 
mukaan kuluvan vuoden aikana 
on perustettu suunnilleen yhtä 
paljon yrityksiä kuin vuosina 
2020 ja 2019. Tämä on haas-
tavassa ajassa hieno juttu. 

Hyvän alun saanut yhteis-
työ elinkeinoelämän toimijoi-
den suuntaan on Johanna 
Luukkoselle tärkeää: 

–.Toivon, että yhteistyö 

kaupungin kanssa on avointa ja 
jouhevaa. Hyvinkään yritys-
kenttä on minulle tuttua aikai-
semmilta vuosilta, jolloin toi-
min kaupungin hankintapääl-
likkönä. Nyt palattuani Hyvin-
käälle ovat yritykset ja muut 
kumppanit, kuten Hyvinkään 
Yrittäjät ja Riihimäki-Hyvinkää 
Kauppakamari, minulle keskei-
nen asia. Paikallisen tason 
lisäksi toimin yhteistyössä Suo-
men Yrittäjien kanssa. Uskon, 
että yrittäjien, yritysverkoston 
ja kaupungin elinkeinotoimen 
yhteistyöllä voimme edistää ja 
mahdollistaa meidän kaikkien 
kannalta tärkeitä asioita positii-
visella vireellä! 

–.Koska en vielä tunne teitä 
kaikkia yritystoimijoita, niin 
tarttukaa rohkeasti hihasta, jos 
jossakin nähdään! Toivon, että 
tulevaisuudessa pidetään myös 
oikeita live-tilaisuuksia, joissa 
kohtaaminen on luontevaa ja 
keskustelulle on paremmin 
tilaa. Viedään Hyvinkään elin-
voimaa eteenpäin yhdessä, vuo-
ropuhelussa toistemme kanssa! 

Käynnissä oleva hyvinvointialueiden perustaminen tulee työllistämään uutta kaupunginjohta-
jaa, onhan nyt vireillä oleva historian suurin hallinnollinen uudistus kunnille melkoinen elinvoi-
makysymys.
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Hyvinkään Yrittäjät 95 vuotta

Vuonna 1934 Hyvinkään 
yhdistys liittyi valtakun-
nalliseen Yksityisyrittä-

jien Liittoon, joka oli juuri perus-
tettu Helsingissä. 1935 päätet-
tiin kustantaa asiantunteva hen-
kilö avustamaan paikkakunnan 
kirjanpitovelvollisia tilinpäätös-
ten ja veroilmoitusten laadin-
nassa. Lisäksi yhdistys neuvoi 
esimerkiksi valaisemaan näyte-
ikkunat näyttävästi. 

Syksyllä 1938 heräsi ajatus 
yksityisyrittäjien aluejärjestön 
aikaansaamisesta. Se oli alku 
Uudenmaan Yrittäjät ry:lle, vaik-
ka yhdistys saatiinkin rekisteriin 
sotavuosien väliintulon vuoksi 
vasta 1947.  

Sota katkaisi yrittäjäyhdis-
tystyön kehittämisen ja toimin-
tatarmon useiksi vuosiksi ja 
suuntasi ajatukset muutenkin 
kokonaan muihin asioihin. Vähi-
tellen sodan päätyttyä Hyvin-
kään alue kuitenkin vilkastui. 
Uusia teollisia yrityksiä ilmestyi, 
ja niiden myötä kasvoi myös 
työpaikkojen ja asukkaiden 
määrä.  

 
Yrittäjänaiset ja  
Yrittäjänuoret 
Toiminnan kovasti piristyttyä 
yhdistykseen perustettiin 1947 
Yrittäjänaisten ja Yrittäjänuor-
ten jaostot. Y-nuorten jaosto teki 
kovan työn ja järjesti Liiton talvi-
päivän: vieraita tuli yli 200, ja 
majoituspulma ratkaistiin 
majoittamalla vieraat makuu-
vaunuihin junien seistessä rata-
pihalla.  

Monenlaisia juhlia ja tapah-
tumia järjestettiin vuosien var-
rella. 1956 yhdistyksen 30-vuo-

tisjuhlavuonna jäsenmäärä oli jo 
160. Vuoden merkkitapahtuma 
oli oman Y-Airut-lehden perus-
taminen sekä Yrittäjätalon osta-
minen. Talossa oli tilaa runsaas-
ti, ja siellä oli kerhohuone, koko-
ustila ja keittiö. Talo kuitenkin 
myytiin huonokuntoisena pois 
muutaman vuoden kuluttua.  

Vuonna 1960 Hyvinkään 
kauppalasta tuli kaupunki, ja 
tämä osoitti heti taloudellista 
nousua. Saatiin uusi kirkko, kou-

lutilanne kohentui, ammatti- ja 
kauppakoulujen suunnitelmat 
hyväksyttiin ja työllisyys parani. 
Kaikki tämä viitoitti valoisam-
paa tulevaisuutta myös yrittä-
misen kannalta. 

 
Vuoden Yrittäjiä vuodesta 
1976 alkaen 
Nimenmuutos Hyvinkään Yrittäjät 
ry:ksi hyväksyttiin 8.4.1975. 
Uuden nimen katsottiin vastaavan 
paremmin nykyaikaa, ja samalla 

se yhdisti kaikki hyvinkääläiset 
yrittäjät saman lipun alle, niin 
Käsi- ja pienteollisuusyhdistyksen 
kuin Yrittäjänaisetkin.  

Valtakunnalliset yrittäjäpäi-
vät pidettiin Hyvinkäällä 1975, ja 
se tuotti Hyvinkään Yrittäjille 
kovasti puuhaa. Pääjuhla pidet-
tiin Rantasipissä, ja juhlan suo-
jelijaksi saatiin itse presidentti 
Urho Kekkonen.  

Tiettävästi ensimmäisenä 
paikallisyhdistyksenä päätettiin 
Hyvinkään Yrittäjissä ottaa käy-
täntöön Vuoden Yrittäjän valin-
ta, ja ensimmäinen hyvinkääläi-
nen yrittäjä valittiinkin 50-vuo-
tisjuhlien kunniaksi vuonna 
1976.  

Alun perin palkinto oli siis 
Vuoden Yrittäjä, mutta myö-
hemmin on toisinaan palkittu 
Vuoden Yritys ja mainittu yrityk-
sen yrittäjä/yrittäjät. 

 
Vetovoimainen Hyvinkää 
Yhdistyksen yksi suuri toive oli 
jo pidemmän aikaa ollut keskus-
tan kehittäminen tiiviimmäksi ja 
toimivammaksi, jotta se palveli-
si kuluttajia. Vuonna 1977 tämä 
toive toteutui, kun kaupungissa 
käynnistyi tätä varten useita 
kehittämishankkeita.  

2012 käynnistettiin Hyvin-
kään kaupungin, Hyvinkään Yrit-
täjien, Kauppakamarin ja 
Uudenmaan Yrittäjien yhteinen 
Vetovoimainen Hyvinkää -hanke 
Uudenmaan liiton tuella. Hank-
keen ideana oli Hyvinkään asun-
tomessut tähtäimessä kirittää 
kaupunkilaisten voimin erilaisia 
toimintoja Hyvinkään kaupun-
gin vetovoimaisuuden kehittä-
miseksi. Yksi päätavoitteista oli 
kaupungin kaupallisuuden 
kehittäminen ja kaupunkikes-
kustayhdistyksen perustami-
nen.  

Kaupunkiyhdistys on sit-
temmin järjestänyt yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa 
monia kaupunkitapahtumia, vii-
meisimpänä tänä kesänä TORIL-
LE!-hankkeen muodossa torite-
rassin Hyvinkään kauppatorille, 
joka oli menestys kulttuuriantei-
neen ja kiitelty kaupunkilaisten 
osalta.  

Syntyhistoria pähkinänkuoressa

Varhaisimpia kuvia Hyvinkään Yrittäjien alkutaipaleelta on tämä 
kuva Y-viikon juhlista ”Seurantalolta”. Kuvan vuosiluku ei ole tie-
dossa.

Hyvinkään kaupunginjohtaja Osmo Anttila sai vuonna 1976 yrit-
täjäpuun istutustilaisuudessa Veikko Rautalahdelta muistoksi 
haravan. Anttila on haravan vasemmalla ja Rautalahti oikealla 
puolella.

Hyvinkään Yrittäjien toi-
minta alkoi 28.4.1926 
Hyvinkään Liikemies-
yhdistyksen perustamis-
kokouksesta, jossa 
perustamiskirjan allekir-
joitti 40 läsnäolijaa. Nimi 
Hyvinkään Yrittäjät otet-
tiin käyttöön 1975.

Teksti Anne Rantalainen
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Hyvinkään Yrittäjät on toteuttanut toimintansa aikana  
erilaisia tapahtumia ja toteutuksia, joilla hyvinkääläisille on 
viestitty yhdistyksen olemassaolosta ja sen ajankohtaisista 
agendoista. 

Kaupunkilaisille ja jälkipolville on jäänyt ainakin kaksi 
näkyvää toteutusta, yrittäjäpuu ja muistokivi muistolaatalla. Teksti Mauri Keinänen, kuvat Hannu Salmi

Yrittäjäpuu ja muistolaatta

n.Tihkusateisena kesäkuun 3. päi-
vänä 1976 Hyvinkään Yrittäjät 
istutti silloisen kaupungin viras-
totalon piha-alueelle yhdistyksen 
50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
kuusen. 

Paikalla olivat Hyvinkään kau-
pungin edustajina kaupunginjoh-
taja Osmo Anttila, kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Yrjö J. Vir-
tanen sekä valtuutetut Liisa Lapin-
leimu ja Lauri Ovaska. 

Yrittäjiä edustivat Hyvinkään 
Yrittäjien puheenjohtaja Veikko 
Rautalahti, toimitusjohtajat Eino 
Lauren, Seppo Toiviainen, Erkki 
Tiilikka ja yhdistyksen sihteeri 
Pauli Leppänen. 

Kaupunginjohtaja Osmo Antti-
la kaivoi kuuselle istutuskuopan, ja 
istutuksen jälkeen yrittäjät lahjoit-
tivat hänelle kuopan tasoitukseen 
käytetyn haravan. 

Hyvinkään Yrittäjien puheen-

johtaja Veikko Rautalahti esitti 
istutustilaisuudessa toiveen, että 
kaupunki nimeäisi organisaa-
tiostaan yhteyshenkilön, jonka 
puoleen pienemmätkin yrittäjät 
voisivat kääntyä. Hänen virkani-
menään voisi olla yritys- tai elin-
keinoasiamies. 

Lisäksi Rautalahti lausui istu-
tustilaisuudessa: 

”Yrittäjäpuu ja sen istuttami-
nen kuvaa Hyvinkään Yrittäjien 
halua olla mukana rakentamassa 
parempaa Hyvinkäätä. Me emme 
pyri päättämään kaupungin asiois-
ta, vaan tarjoamme yhteistoimin-
nassamme apua niissä taloudelli-
sissa asioissa, joissa yrittäjät edus-
tavat oman alansa asiantuntemus-
ta.”  

Yrittäjäkuusi koko komeudes-
saan on tänäkin päivänä nähtävänä 
entisen virastotalon Vaiveronka-
dun piha-alueella. 

Yrittäjäpuu

Muistokivi muistolaatalla
n.Hyvinkään Liikemiesyhdistys / 
Hyvinkään Yrittäjät ry perustettiin 
Hyvinkään Suojeluskuntatalossa 
keskiviikkona 28.4.1926.  

Tasan 80 vuotta tämän jälkeen, 
nykyisessä osoitteessa Jokelankatu 
7 ja Helenenkadun kulmaan, pal-
jastettiin muistolaatta istutettuna 
isoon kiveen. Tuhansia kiloja pai-
navan kivenmurikan järjesti pai-
kalle maansiirto- ja rakennusyrit-
täjä Osmo Koskinen. 

Muistolaatan paljastustilaisuu-
dessa perjantaina 28.4.2006 olivat 
paikalla Hyvinkään Yrittäjien silloi-
nen puheenjohtaja Marja-Leena 
Hurskainen ja jäsenet Antti ja Anne 
Rantalainen, Sirkka Turunen, Nina 
Konstantinowa-Lastumäki, Pirkko 
Suontausta, Ismo Parikka ja Mauri 
Keinänen, joka toimi juhlavuonna 
myös juhlavuoden toimikunnan 
puheenjohtajana. 

Paikalla olivat myös kunniavie-
raina emeritusyrittäjät Tapio Vik-
man ja Eila Raitala. 

Muistolaatassa lukee: 
 

Tällä paikalla olleessa suojeluskun-
nan talossa perustettiin Hyvinkään 
Liikemiesyhdistys 28.4.1926  

 
Yrittäen Eteenpäin  

 
Hyvinkään Yrittäjät ry 1926–2006 
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Tiettävästi ensimmäisenä 
paikallisyhdistyksenä pää-
tettiin Hyvinkään Yrittäjissä 

ottaa käytäntöön Vuoden Yrittä-
jän valinta. Ensimmäinen hyvin-
kääläinen Vuoden Yrittäjä valittiin 
yhdistyksen 50-vuotisjuhlien 
kunniaksi vuonna 1976. Toisinaan 
palkinosta on käytetty nimeä 
Vuoden Yritys, ja sen yhteydessä 
on mainittu yrittäjä/yrittäjät. 

Käytettävissä olevasta mate-
riaalista löytyy yrittäjäpalkinnon 

saajien tiedot yhtäjaksoisesti 
vuodesta 1984 eteenpäin. Jos 
sinulla on tietoa merkinnällä ”ei 
tiedossa” varustetuista vuosista, 
kerrothan tietosi Anne Rantalai-
selle (anne.rantalainen@rantalai-
nenaudit.fi), jotta tiedot saadaan 
täydennettyä jälkipolville. 

Vuoden   Nuori   Yritys/Yrittäjä 
-palkinto myönnettiin ensimmäi-
sen kerran 2017, ja viime vuonna 
jaettiin ensimmäinen Vuoden 
Yksinyrittäjä -palkinto.

Vuoden Yrittäjä -palkinnot

Vuoden Yrittäjä/Yritys -palkitut

n.Suomen Yrittäjät on jo vuodes-
ta 1978 lähtien osoittanut kunni-
oitustaan yrittäjille ja yrittäjäpuo-
lisoille myöntämällä jäsenjärjes-
tönsä tai jäsenyrityksensä ano-
muksesta yrittäjäristin.  

Yrittäjäristi on huomionosoi-
tus, jonka vastaanottaminen esi-
merkiksi yrityksen tai henkilö-
kohtaisen merkkipäivän yhtey-
dessä korostaa päivän merkitys-
tä. Yrittäjäristi on huomionosoi-
tus, jonka vastaanottamisesta 
jää hyvän mielen lisäksi pysyvä 

merkintä yrittäjyyden historiaan.  
Hyvinkään Yrittäjät ry jakaa 

pyynnöstä yrittäjäristejä 
13.11.2021 95-vuotisjuhlassaan 
Hotelli Sveitsissä.   

Yrityksen tai yrittäjän tätä 
toivoessa:  
• hanki yrittäjäristi tilaamalla se 
Suomen yrittäjiltä:   
yrittajat.fi/suomen-
yrittajat/palvelut-kaikille/palkit-
semistuotteet/yrittajaristit-
321079#  
 

• ristin saatuasi ilmoita Hyvin-
kään Yrittäjien Pirkko Suontaus-
talle (pirkko.suontausta@hyvin-
kaacaravan.net) halukkuudes-
tasi ristin julkistamiseen Hyvin-
kään Yrittäjien vuosijuhlassa ja 
sovi samalla ristin juhlapaikalle 
toimittamisesta yms.   
• ilmoittaudu ja varaa paikkasi 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n 95-vuo-
tisjuhlaan ohjeiden mukaan  
 

Yrittäjä, olet ansiomitalisi ansainnut 

1976–81: ei tiedossa 
1982:   RTA-Yhtiöt, Raimo T.A. Virtanen 
1983:  ei tiedossa 
1984:  Kaipanen Oy, Martti Kaipanen  
1985:  T:mi Arvo Sihvo, Arvo Sihvo 
1986:  Perel Ky, Pertti Rantala 
1987:  Hyvinkään Kirjapaino, Veikko Rautalahti 
1988:  Kuumagalvanointi Oy, Helmi Tiainen 
1989:  Maalausliike Valto Anttila Ky, Valto Anttila 
1990:  Laatukoru Ky, Keijo Silvan 
1991:   Hyvinkään Liikenne Oy/Uudenmaan Seuramatkat Oy,  
            Jorma Mäkelä 
1992:  Hyvinkään Betoni Oy, Eeva ja Pertti Reinikainen 
1993:  Tarjoustalo-yhtiöt, Arja ja Kari Hautanen 
1994:  Irjaana, Irja Paakkala 
1995:  Dekolevy Oy, Eero Heinonsalo 
1996:  Metallipuristamo K. S. Laakkonen Oy, Riitta ja Kalle Laakkonen 
1997:   P. Enroth Ky, Pentti Enroth 
1998:  Fysikaalinen Hoitolaitos Kaija Sotka Oy, Kaija Sotka 
1999:  Pivatic Oy, Veikko Pitkänen 
2000: E. Jaakola Oy, Eine Jaakola 
2001:  Kallioinen-Yhtiöt, Veijo Kallioinen 
2002: Tmi Aili Tetri, Aili Tetri 
2003: Hyvinkään Purku ja Polttopuu Oy, Pertti Syrjälä 
2004: Wire Oy, Reijo Virtanen 
2005: Hyvin Pesu, Ari Suomi 
2006: Myllyn Paras Oy, Pekka Savela 

2007:  Males Oy, Olavi Alander 
2008: Hertek Oy, Kauko Heini 
2009: Hyvinkää Caravan, Pirkko ja Antti Suontausta 
2010:  Hyvinkään Ensiapu Oy, Ulla ja Teemu Janhunen 
2011:   Asianajotoimisto Wejberg & Wejberg, Heikki ja Anneli Wejberg 
2012:  Isännöitsijäpalvelu Nordlund Oy, Helena ja Juhani Nordlund 
2013:  Kari Järvenpää 
2014:  Suomen Terästekniikka Oy, Markku Vainikainen 
2015:  Hannu Salmi 
2016:  MP-Racing Oy, Mauri ja Sauli Penttilä 
2017:  Muuttohaukat Oy, Matti, Jani ja Totte Vivolin 
2018:  T-Print Ky, Anu ja Tommi Kiuru 
2019:  Isännöinti Mikkonen Oy, Jarmo ja Hanna Mikkonen 
2020: Rauta-Market Haaranen Oy, Kari Haaranen 

 

Vuoden Nuori Yritys -palkitut: 
 
2017:  JETY Oy, Jyri Hautamäki 
2018:  Sähkö-Jaape Oy, Niko Benjamin Heikkinen 
2019:  Crafters Bar, Janne Eskola, Anssi Hänninen ja Lasse Nyman 
2020: VJH Rakennuspalvelu Oy, Ville Hakala 

 

Vuoden Yksinyrittäjä -palkittu: 

 
2020: Käsityöliike AnnLiis Arté, Anna-Liisa Parhiala



n.Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
puheenjohtaja Sanna Koskinen 
ilmoitti toukokuussa hallituksel-
le eroavansa tehtävästä, ja nyt 
puheenjohtajan tehtäviä hoitaa 
Janne Mikkola 

Janne Mikkola, YKV, LKV, 
kaupanvahvistaja, on toiminut 
viisi vuotta Hyvinkäällä kiinteis-
tövälitysalan yrittäjänä. Itse 
alalla hän on työskennellyt niin 
välittäjänä kuin esimiehenä vuo-
desta 2006 alkaen.  

Jannen yritys on Torikatu 
2:ssa eli Donnerintorilla sijaitse-
va Hyvinkään Kotijoukkue Oy 
LKV, joka työllistää tällä hetkellä 
kaksi kiinteistönvälittäjää (LKV) 
ja yhden kiinteistövälitysalan 
ammattitutkinnon suorittaneen 
myyntineuvottelijan. 

– Hyvinkäällä on hyvä yrit-
tää, mutta itse pitää olla aloit-
teellinen ja aktiivinen. Yrittäjien 
verkostoon on hieno kuulua, ja 
sitä on mukava palvella, sanoo 
Janne Mikkola 
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Hyvinkääläisyritysten vuoden 2020 energiatehokkuuspalkinnon 
saanut puutarhuri Lea Raudan Pihailo on kehittänyt pyöräilevä 
puutarhuri -toimintamallin. (kuva Pekka Virtanen)

n.Hyvinkään kaupungin energi-
ansäästötyöryhmä järjestää 
kymmenettä kertaa yhdessä 
Hyvinkään Yrittäjien ja Riihimä-
en-Hyvinkään kauppakamarin 
kanssa energiatehokkuuskilpai-
lun, jossa palkitaan parhaiten 
energiankäyttöään tehostaneet 
tai uusiutuvan energian käyttöä 
edistäneet hyvinkääläiset yri-
tykset.  

Kisailu sopii kaiken kokoisil-
le Hyvinkäällä toimiville yrityk-
sille, niin paljon energiaa tarvit-
seville isoille yrityksille, kuin 
vähemmällä energialla pyöriville 
pienyrityksillekin. Teko voi olla 
suuri tai pieni, kaikki huomioi-
daan!  

Kilpailuun voi ilmoittaa 
omassa yrityksessään tehdyn 
yhden tai useamman energiate-
hokkuus- tai uusiutuvan energi-
an edistämistoimenpiteen (esi-

merkiksi kiinteistön energiate-
hokkuusparannukset, tuotan-
non, tuotteiden tai palvelun 
kehittäminen energiatehok-
kaammiksi tai uusiutuvan ener-
gian edistämistoimet).  

Vapaamuotoiseen kilpailu-
ehdotukseen tulee sisältyä lyhyt 
kuvaus tehdyistä toimenpiteistä 
sekä arvio toimenpiteen vaiku-
tuksista energiankulutukseen 
tai ilmastopäästöihin. Kilpailuun 
voi ehdottaa mukaan myös 
muuta kuin omaa yritystään.  

Vapaamuotoinen kilpailueh-
dotus tulee toimittaa 15.10.2021 
mennessä kaupungin energian-
säästötyöryhmän sihteerille 
Markku Niemiselle. 

 
Lisätietoja: 
Markku Nieminen 
040 155 4244 – 
markku.nieminen@hyvinkaa.fi 

Energiatehokkuuskilpailu 2021

Kymmenes kerta
Hyvinkääläisyritysten energiatehokkuuskilpailun 
ehdotukset pitää toimittaa 15.10. mennessä kaupun-
gin energiansäästötyöryhmälle.

 
Energiatehokkuuspalkinnot 
 
• 2012 Värikaihdin Väinö Jukka Ky 
• 2013 Myllyn Paras Oy 
• 2014 KONE Industrial Oy 
• 2015 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER 
• 2016 Beckhoff Automation Oy 
• 2017 K-Rauta Hyvinkä/Rauta-Market Haaranen Oy 
• 2018 Hyvinkään Sähkö Oy 
• 2019 Tuias (keramiikkapaja) 
• 2020 Pihailo 

Janne Mikkola

Puheenjohtajana toimii  
Janne Mikkola 

 
 
 
Jäsenyritys: hyödynnä esittelymahdollisuutta 

 
Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrityksillä on mahdollisuus ker-
toa HYVYRI-lehdessä lyhyesti yrityksestään ja sen toimin-
nasta. Jokaisessa lehdessä esitellään 1–3 yritystä.  

Lyhyen, juttumuotoon kirjoitetun yritysesittelyn (enin-
tään 900 merkkiä) ja kuvan voit lähettää HYVYRI-lehden 
kevään 2022 numeroon 1.3.2022 sähköpostitse osoittee-
seen pekka.virtanen@pevitext.fi. 

Esittelyt julkaistaan saapumisjärjestyksessä tulevissa 
lehdissä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata 
tekstiä.

    Yritysesittely
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Hyvinkään kaupungin hankinnat 

Uuden hankintapäällikön terveiset

n.Johanna Hanhinen aloitti 
Hyvinkään kaupungin hankinta-
päällikkönä 23. elokuuta.  

Hyvinkään kaupungin han-
kintapalvelut vastaa pääasiassa 
kaupungin kaikkien EU:n kyn-
nysarvojen ja kansallisten kyn-
nysarvojen ylittävien tavaroiden 
ja palveluiden kilpailuttamisesta 
pois lukien sosiaali- ja terveys-
palveluiden hankinnat. 

Hankintapalvelut noudattaa 
hankintojen kilpailuttamisessa 
hankintalainsäädäntöä.  

Hankintapalveluiden tavoit-
teena on toimia taloudellisesti 
vastuullisesti, ja se kilpailuttaa 
kokonaistaloudellisesti edullisia 
tavaroita ja palveluita. Kilpailu-
tusten valintaperusteina käyte-

tään hinta- ja laatukriteereitä.  
Kaupungin hankinnoissa 

noudatettavat tärkeimmät peri-
aatteet ovat Hyvinkään Pelikir-
jan antamat suuntaviivat. Peli-
kirja sisältää kaupungin yhteiset 
tavoitteet ja tavat toimia vuosille 
2017–27. 

Pelikirjan suuntaviivojen 
lisäksi kaupungin hankinnoissa 
noudatetaan kaupunginhallituk-
sen hyväksymää Hyvinkään 
kaupungin hankinta- ja sopi-
musohjetta, joka tuli voimaan 
elokuussa 2017. Hyvinkään kau-
pungin Pelikirja sekä hankinta- 
ja sopimusohje ovat nähtävillä 
kaupungin verkkosivuilla 
www.hyvinkaa.fi. 

Hankintapalveluiden kilpai-
lutuksissa korostuu tällä hetkel-
lä tavoite ympäristöpäästöjen 
vähentämiseen, jota tavoitel-
laan muun muassa erilaisilla 
ympäristöjärjestelmien, ympä-
ristömerkkien ja ympäristöoh-
jelmien soveltuvuusvaati-muk-
silla. Tulevaisuudessa ym-päris-

töpäästöjen vähentämistä 
tavoitellaan keskeisesti myös 
ajoneuvojen ja kaluston pääs-
töluokilla sekä vaatimuksilla pal-
veluiden digitalisoimisesta.  

Kaupungin eri alojen asian-
tuntijat ja tilaajat valmistelevat 
hankintojen kriteereitä yhteis-
työssä hankintapalveluiden 
kanssa. Hankintojen valmis-
telutyöryhmien edustajana toi-
mii usein hankintapalvelut, joka 
on yhteydessä paikallisiin yrittä-
jiin. Tarvittaessa myös yrittäjät 
voivat olla oma-aloitteisesti 
yhteydessä hankintapalveluihin. 
Hankintapalveluiden asiakas-
palvelumyönteinen henkilökun-
ta vastaa mielellään hankintoi-
hin liittyviin kysymyksiin. 

Odotamme yrittäjien ja han-
kintapalveluiden välille vuoro-
puhelua hankinnoista, jonka 
tuloksena kilpailutuksiin saa-
daan innovatiivisia hyvinkääläi-
siä hyödyttäviä ratkaisuja.  
 
 

Lisätietoja: 
Johanna Hanhinen 
hankintapäällikkö

Hyvinkään kaupungin uusi 
hankintapäällikkö Johan-
na Hanhinen kertoo kau-
pungin hankintoihin liitty-
vistä asioista.

Johanna Hanhinen

Kaikki tässä esitetyt kynnysarvot lasketaan ilman  
arvonlisäveroa. 

 
Kansalliset kynnysarvot ovat lain julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista (1397/2016, lyhenne hankintalaki) 25 §:n 
mukaan hankintalajeittain: 
• tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut: 60 000 € 
• rakennusurakat: 150 000 € 
• sosiaali- ja terveyspalvelut: 400 000 € 
• muut erityiset palvelut (liite E kohdat 1–4): 300 000 € 
• käyttöoikeussopimukset (liite E kohdat 5–15): 500 000 € 
Kuntien EU-kynnysarvot ovat hankintalain 26 §:n mukaan han-
kintalajeittaan: 
• tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut: 214 000 € 
• rakennusurakat: 5 350 000 € 
Kynnysarvot lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipal-
velujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoike-
ussopimuksista (lyhenne erityisalojen hankintalaki) 13 §:n 
mukaan hankintalajeittaan: 
• tavara- ja palveluhankinnat: 428 000 € 
• rakennusurakat: 5 350 000 € 
• suunnittelukilpailut: 428 000 € 

Erilaiset  
kynnysarvot

Hilma:  
www.hankintailmoitukset.fi 
• julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat 
voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankin-
noistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden 
kilpailutustensa tuloksista 
 
Tarjouspalvelu: 
www.tarjouspalvelu.fi 
• yrityksille maksuton palvelu, josta löytyvät kaikki hankintayk-
siköiden julkaisemat julkiset tarjouspyynnöt 
 
Pienhankintapalvelu: 
www.pienhankintapalvelu.fi/hyvinkaa/Home/Index 
• palvelun, jonka kautta Hyvinkään kaupunki ilmoittaa käynnis-
sä olevista tarjouskilpailuista ja tarjoajat pystyvät jättämään 
tarjouksensa sähköisesti

Lisätietoa hankintapalveluiden 
kilpailutuksista



Koronakurimuksen jälkeen mennään 

Kasvua kohti
n.Kesän vaihduttua syksyksi 
olemme saaneet lukea, että 
ennusteiden mukaan Suomen 
talous olisi koronakurimuksen 
jälkeen kääntymässä jälleen 
kasvu-uralle. Toivotaan ennus-
teiden pitävän paikkansa.  

Reipas kasvukaan ei pysty 
lyhyellä aikavälillä paikkaamaan 
koronan monille toimialoille 
aiheuttamaa liiketoiminnan las-
kua. Korona ei ole kohdellut toi-
mialoja tasaisesti, useilla yrityk-
sillä on ollut suuria haasteita, ja 
joillakin toimialoilla vaikutukset 
liiketoimintaan ovat olleet jopa 
positiivisia.  

Ja kuten laulussakin sano-
taan: ”aika entinen ei koskaan 
enää palaa”, niinpä koko yhteis-
kunta ja erityisesti yrittäjät jou-
tuvat sopeutumaan uuteen nor-
maaliin. Sopeutumisesta ja 
venymisestä on reilun puolen-

toista vuoden aikana ollut yri-
tyskentässä erinomaisia näyttö-
jä, monissa tapauksissa venymi-
nen on aivan varmasti aiheutta-
nut stressiä ja unettomia öitä…  

Mutta venytty on, ja hyvä 
niin, koska nyt tilanne näyttää 
vaihteeksi hyvältä. Rokotuskat-
tavuuden kehitys ja rajoitteiden 
purkaminen avaavat yhteiskun-
taa sekä luovat uskoa tulevaan, 
ja samalla talouden rattaat alka-
vat pyöriä yhä nopeammin.  

Hyvinkäällä voi katsoa tule-
vaisuuteen positiivisesti: väki-
määrä kasvaa, omakotitontti- ja 
asuntokauppa käyvät hyvin, yri-
tykset ja kaupunki tekevät tule-
vaisuusinvestointeja, ja yritys-
tonttipuolella on jatkuvasti 
kyselyjä sekä neuvotteluja. 
Paras esimerkki viimemainitus-
ta on hiljattain julkistettu kau-
pungin ja Keskon esisopimus 

sekä tonttivaraus Onnisen logis-
tiikkakeskustontista Kehätien 
yritysalueella.  

Tapahtumapuolellakin näyt-
tää hyvältä, loka-marraskuun 
vaihteessa vietetään kolmatta 
kertaa Hyvinkään Halo -valota-
pahtumaa, Rockfestin paluu 
piristää ensi kesää, ja useita pie-
nempiä, hienoja kulttuuri-, lii-
kunta- ja muita tapahtumia tul-
laan toteuttamaan tapahtuma-
kaupungissamme. Tapahtumien 
elinvoimavaikutus on merkittä-
vä, ja niiden kävijät tuovat 
monille yrityksille asiakkaita, 
myyntiä ja liikevaihtoa.  

Kaupungin organisaatiossa 
on tapahtunut muutoksia: muun 
muassa uusi kaupunginjohtaja 
on aloittanut ja liiketoimintajoh-
taja jää pian eläkkeelle. Yhteis-
työ kaupungin ja hyvinkääläis-
ten yrittäjien välillä jatkuu kui-

tenkin aktiivisena. Ollaan yhte-
yksissä! 

Toivotan omasta ja Hyvin-
kään kaupungin puolesta 
menestystä hyvinkääläisille yrit-
täjille! 

 
Jyrki Käki 
elinkeinopäällikkö
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Jyrki Käki

Ahokaari 3, 05460 HYVINKÄÄ | Sähkötie 8, 01510 VANTAA

Puh. 019 475 8500 | myynti@t-print.fi | www.t-print.fi

Nyt T-Printistä myös

Arkiston digitointi
Katso lisää: t-print.fi/palvelut

Olemme avanneet 

Euroopankin 

mittakaavassa 

ennennäkemättömän 

showroomin sekä 

tuotantotilat Vantaan 

Tammiston Sähkötielle. 

Tervetuloa
 tutustumaan
näyttävään
viestinnän

showroomiin!

Eroon mapeista!

• Painopalvelut

• Erikoispainatukset, 

 folioinnit ym.

• Suurkuvapalvelut

• Personoidut akustiikkalevyt

• Kulutusta kestävät lattia tarrat

• Messu- ja myymäläpalvelut

• Suunnittelu- ja sivuntaitto palvelut

• Antibakteeriset kalvot ja suojat

• Digitaaliset infonäytöt

• Varastohotelli ja postituspalvelut

Nyt myös 
kotiin

sisustustaulut, tarrat/kalvot ja tapetit!
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Suomen talous kasvaa nyt 
vauhdilla koronan aihe-
uttaman talousnotkah-

duksen jälkeen. Samaan aikaan 
yritykset kärsivät työvoimapu-
lasta. Työntekijöitä on vaikea 
löytää niin sosiaali- ja terveys-
alalla, rakennus- ja kuljetus-
alalla kuin majoitus- ja ravinto-
la-alalla. 

Tuoreen TEM-analyysin 
mukaan rekrytointiongelmia 
koki viime vuonna 40 prosent-
tia työvoimaa hakeneista toimi-
paikoista. Rekrytointiongelmi-
en taso oli koronakriisistä huo-
limatta Suomessa mittaushis-
torian kolmanneksi korkein. 

Työvoimapulaa kokeneiden, 
eli kokonaan tai osittain ilman 
sopivaa työvoimaa jääneiden 
toimipaikkojen osuus oli kaikil-
la toimialoilla yhteensä 19 pro-
senttia. Osuus oli sama kuin 
koronaa edeltäneenä vuonna 
2019. Yksityisen, julkisen ja 
kolmannen sektorin toimipai-
koissa jäi työllistämättä yhteen-
sä 58 000 työntekijää. 

 
Palkkapyynnöt eivät vastaa 
asiakkaan maksuvalmiutta  
– Toukokuusta asti ollaan haet-
tu taas ihmistä töihin, mutta 
edes hakemuksia ei tule, kertoo 
Klaukkalassa kehystys- ja lasi-
tusliikettä pitävä Markku Aalto. 

Aalto kritisoi työttömyys-
turvan toimivuutta: 

–.Omassa yrityksessäni 
lupaan maksaa TES:n plus 
osaaminen. Kun yritys toimii 
matalapalkka-alalla, ihmisen ei 
kannata ottaa työtä vastaan, 
kun kotiin maksetaan liian pal-

jon. 
Pääkaupunkiseutua ympä-

röivällä Uudellamaalla asumi-
sen hinta ja saatavuus ovat koh-
tuullisia. 

–.Asuminen ei ole ongelma, 
ja työsuhdeasuntomahdollisuus 
on mainittu hakemuksessa, 
Aalto vahvistaa. 

Osaamiseen liittyvät puut-
teet olivat TEM-analyysissä 
vastaajien useimmin mainitse-
mia rekrytointiongelmien syitä. 
Niin myös Aallon tapauksessa. 
Rakennusalan erikoistumiset 
opitaan usein yrityksissä, ja 
Aalto on kouluttanut useita 
tekijöitä oppisopimuksella. 

–.Koulutus on yksi ongel-
ma. Alaa ei tunneta ammatti-
koulussa, ja kun joku hakija jos-
kus tulee, realismi siitä puut-
tuu, että suoraan koulusta tulisi 
täysinoppinut timpuri. Valmis 
timpurikin on meillä vielä oppi-
massa ammattia, Aalto kertoo. 

–.Ay-liike käy kertomassa 
ensimmäisinä päivinä koulus-
sa, että nuorten pitää saada 20 
euroa tunti heti, kun pääsee 
koulusta. Maksaisin 20 euroa 
tunnilta, jos asiakkaat maksai-

sivat, mutta eivät he maksa. 
– Joskus kyllä mietin, että 

tämä on vähän tilaajavastuu-
asia. Tuleeko asiakas mietti-
neeksi ostopäätöstä tehdes-
sään, että jos hänen oma lap-
sensa olisi tällaisessa ammatis-
sa, hän ei siis maksaisi lapsel-
leen 20 euron tuntipalkkaa, 
Aalto summaa. 

 
Työllisyys ja valtiontalous 
käsi kädessä  
Työntekijöiden löytämisen vai-
keus on ongelma paitsi yksittäi-
selle yritykselle myös kansanta-
loudelle. Kun työ ja tekijät eivät 
kohtaa, jäävät niin yksityiset 
eurot kuin valtion ja kuntien 
menoja kuittaavat veroeurot 
syntymättä.  

Suomen Yrittäjät on huolis-
saan niin Suomen talouden 
kantokyvystä ja velkaantunei-
suusasteesta. Työllisyyden kas-
vattaminen ja työmarkkinoiden 
rakennemuutos ovat lääkkeitä 
molempiin ongelmiin. 

–.Tarvitsemme kaikki kyke-
nevät ihmiset töihin, jos halu-
amme ylläpitää nykyisen kal-
taista hyvinvointijärjestelmää. 

Työn vastaanottamisen kan-
nustamiseksi tulee selvittää, 
mitkä kohdat sosiaaliturvajär-
jestelmässämme hidastavat 
työllistymistä ja purkaa niitä 
siten, että työnteko on aina kan-
nattavaa, sanoo Uudenmaan 
Yrittäjien aluejohtaja Petri 
Ovaska. 

 
Työelämän rakenteita on 
uudistettava 
Työllisten määrää voidaan Suo-
men Yrittäjien mukaan kasvat-
taa kirjolla toimenpiteitä, joita 
ovat muun muassa työttömyys-
turvan porrastaminen, maltilli-
set palkkaratkaisut ja yritys-
kohtainen sopiminen. Työpe-
räistä maahanmuuttoa kannat-
taa edistää, oppisopimusjärjes-
telmää ja sen palkkamallia 
uudistaa, kehittää liikkuvuu-
teen kannustavia tukia kuten 
muuttoavustusta, ja käyttää 
myös kotitalousvähennyksen 
tarjoama lisäbuusti työllisten 
määrän kasvattamiseen. 

Työllisiä tulee hakea työvoi-
maan nyt kuulumattomista 
ihmisistä kaikkialta, missä se 
on mahdollista. Merkittävin 
ryhmä ovat kuitenkin työikäiset 
työvoimaan kuuluvat henkilöt. 

Uudenmaan Yrittäjien 
puheenjohtajan roolissa Mark-
ku Aalto tuntee yrittäjien näke-
myksiä laajemminkin: 

–.Yrityskohtainen sopimi-
nen on kohdannut palkansaaja-
järjestöjen suunnalta skeptistä 
vastaanottoa, mutta yrittäjäpii-
reissä se nähdään välineeksi 
maalaisjärkiseen tekemiseen 
pienissäkin yrityksissä sekä 
työntekijän että työnantajan 
näkökulmasta. Tutkitusti suu-
rin osa työllisistä kannattaa 
myös työttömyysturvan porras-
tamista. Tämä pitäisi ottaa 
käyttöön heti ensimmäisestä 
kuukaudesta, Aalto sanoo. 

Työntekijöiden saatavuudesta kärsivät kaikki

Mikä ratkaisuksi työvoimapulaan?
Uudenmaan Yrittäjien 

aluejohtajan Petri Ovas-

kan viesti on selkeä:  

”Tarvitsemme kaikki 

kykenevät ihmiset töi-

hin!”

Teksti ja kuva Kati Liikanen

Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto muistuttaa, 
että kun työtekijöiden saatavuus on tekemisen este, siitä kärsii 
sekä kansantalous, yrittäjä että veronmaksaja.
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n.Suomen Yrittäjät on pienten ja 
keskisuurten yritysten etuja 
ajava järjestö, jolla on 115 000 
jäsentä. Jäsenyrityksistä puolet 
on yksinyrittäjiä ja puolet työn-
antajayrityksiä. Suomen 87 000 
työnantajayrityksestä Suomen 
Yrittäjiin kuuluu 50 000 yritystä. 

Suomen Yrittäjien yritys-
jäsenyys on tarkoitettu sinulle, 
jos toimit yrittäjänä yrityksis-
säsi etkä enää opiskele. Suomen 
Yrittäjät ry:n jäsenmaksulla olet 
samalla Uudenmaan Yrittäjät 
ry:n ja Hyvinkään Yrittäjät ry:n 
jäsen.   
 
Edut ja palvelut 
• Jäsenedut: säästät rahaa mm. 
vakuutus-, polttoaine-, polttoöl-
jy- sekä majoitus- ja matkustus-
kustannuksissa; käytössäsi on 
valmis asiakirjapankki sopimus-
asioita helpottamaan 
• Lakineuvontapalvelut ja koulu-
tukset: saat tukea yrittämisen 
haasteisiin ja ohjausta karikko-
jen luovimiseen 
• Yrittäjämediat: seuraat yrittä-
jyyden ilmiöitä ja saat tuoreim-
man tiedon mm. tärkeimmistä 
lakimuutoksista ymmärrettä-
vällä kielellä kerrottuna 
• Verkostot: tutustut yrittäjiin ja 
muihin yrittäjäksi aikoviin 
• Lisätietoa Suomen Yrittäjien 
jäseneduista löydät takasisä-
kannesta sekä osoitteesta 
www.yrittajat.fi => Jäsenyys  
 
Jäsenmaksu 
Jäsenyyden hinta määräytyy 
yrityksesi henkilöstön määrän 
mukaan (yrittäjät mukaan luki-
en). 
 
Nuoret yrittäjät 
Nuoret Yrittäjät on nuorten yrit-
täjien ja yrittäjäksi suuntaavien 
nuorten verkosto. Olet tervetul-
lut mukaan, olitpa sitten nuori 
yrittäjä, yrittäjäksi suuntaava tai 
yrittäjyydestä kiinnostunut. 
Täyden hyödyn toiminnastam-
me saat liittymällä Suomen Yrit-
täjien jäseneksi joko yrittäjänä 
tai opiskelijana. Jos olet jo Suo-

men Yrittäjien jäsen, sinun ei tar-
vitse liittyä uudestaan päästäk-
sesi mukaan Nuorten Yrittäjien 
toimintoihin. 
 
Opiskelijat 
Suomen Yrittäjien opiskelijajä-
senyys on tarkoitettu sinulle, 
joka olet kiinnostunut yrittäjyy-
destä ja opiskelet täysipäiväi-
sesti lukiossa, ammattioppilai-
toksessa, ammattikorkeakou-
lussa tai yliopistossa. Jäseneksi 
voit liittyä, vaikka et vielä olisi 
perustanutkaan omaa yritystä. 
Opiskelijajäsenyys on maksu-
ton. 

 
Seniorijäsenyys 
Seniorijäsenyys on aktiiviyrittä-
jätoiminnasta luopuneelle jäse-
nyrittäjälle mahdollisuus jatkaa 
toimintaa yrittäjäjärjestön 
parissa. Seniorijäsenet ovat jär-
jestölle suuri voimavara. Heillä 
on paljon arvokasta kokemusta 
ja tietoa yrittäjyydestä siirrettä-
väksi nuorelle yrittäjäpolvelle. 
 
Seniorijäsenyyden  
edellytykset: 
Paikallisyhdistykset käsittelevät 
oman alueensa seniorijäsenha-
kemukset. Yrittäjänä toimineen 
henkilön on mahdollista jatkaa 
jäsenyyttä henkilökohtaisena 
seniorijäsenenä seuraavien 
edellytyksien täyttyessä: 
• seniorijäsenenä voi olla enti-
nen yrittäjä, joka on luopunut 
omasta yritystoiminnastaan 
eikä enää täytä varsinaisen jäse-
nen kriteereitä 
• henkilö tai hänen aviopuoli-
sonsa yritys on ollut aikaisem-
min paikallisyhdistyksen jäsen  

• Y-tunnusta ei enää ole 
Seniorijäsenelle on käytös-

sään Yrittäjäsanomat-lehti, neu-
vontapalvelut numerossa 09 
229 222, sähköiset uutiskirjeet, 
tapahtumakutsut ja jäsenetuja. 
Seniorijäsenyys on henkilökoh-
tainen ja maksaa 50 euroa vuo-
dessa. 
 

Hyvinkään Yrittäjien  
naisjaosto 
Kun olet Hyvinkään Yrittäjien 
jäsen (Suomen Yrittäjät ry:n ja 
siis samalla Uudenmaan Yrittäji-
en jäsen) voit liittyä myös Hyvin-
kään Yrittäjien naisjaostoon. 
Naisjaoston kannatusmaksu on 
30 euroa/henkilö. Jäseninä voi-
vat olla kaikki jäsenyrityksen 
edustajat. Jäsenyys on henkilö-
kohtainen. 
 
Lisätietoa: 
www.yrittajat.fi

Suomen Yrittäjien jäsenyys kannattaa

Sinun, perheesi ja 
yrityksesi kaikki 
pankkipalvelut omalta 
yhteyshenkilöltä

Kaikki pankkipalvelut mitä 
elämäntilanteessasi tarvitset hoituvat 
samasta konttorista, oman yhteyshenkilön 
kautta, ilman lisäkuluja.

Yhteyshenkilöt ja suorat numerot 
osoitteessa handelsbanken.fi/hyvinkaa

Hyvinkää, Hämeenkatu 4. 
Puh. 010 444 3460* 
* 0,0835 e/puh + 0,1209 e/min

Ota yhteyttä ja kysy lisää! 
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Toukokuun viimeisen päi-
vän aamuna Hyvinkään 
torille rullattiin ensim-

mäinen 32-metrinen ruohomat-
to. Ilmassa oli jännitystä, odo-
tusta ja innostusta, ehkä vähän 
epäuskoakin – viimeistään siinä 
vaiheessa, kun kokonaisina 
ostetut terassikalusteet saapui-
vatkin litteissä laatikoissa.  

Kalusteet 200 asiakkaalle 
koottiin kuitenkin iloisella tal-
koohengellä, jätelavalle menos-
sa olleet kukkatelineet pelastet-
tiin somistamaan yhteistä olo-
huonetta, ja kukat ostettiin 
parin metrin päästä torikaup-
piailta.  

Ravintoloitsijat muuttivat 
kivijaloistaan merikontteihin, 
nimikoidut oluttuopit nostet-
tiin baaritiskeille, ja kymmeniä 
ja taas kymmeniä metrejä joh-
toja ja letkuja piilotettiin ruo-
homaton reunan alle.  

Kolme pitkää päivää myö-
hemmin torille oli rakentunut 
700 neliömetrin suuruinen, vii-
den hyvinkääläisyrittäjän muo-
dostama ruokaravintolateras-
sikokonaisuus. 

 
Toriterassi 3.6.–22.8. 
Toriterassi avattiin tiukkojen 
koronarajoitusten ja terveystur-
vallisuusohjeiden värittämässä 
arjessa torstaina 3.6. kello 12. 
Terassi toimi maailmalta tutus-
sa food court -hengessä, eli 
ravintolat palvelivat asiakkaita 
yhteisellä anniskelualueella.  

Hankkeessa olivat mukana 
Ravintola Medicin Man, Très-
bon-palvelut, Hyvinkään Oma 
Panimo, Kitchen & Cafe Bliss 
sekä Salonkiravintola Neilikka.  

Ravintoloitsijat lähtivät 
hankkeeseen ennakkoluulotto-
masti, eikä erinomainen alku-

kesän ilmasto lainkaan haitan-
nut menoa. Kukapa olisi usko-
nut, että suurimmaksi ongel-
maksi Suomen suvessa muo-
toutuisi aurinkovarjojen puute!  

Hankkeen alkaessa yhtei-
seksi aukioloajaksi määriteltiin 
kesä- ja heinäkuu keskiviikosta 
lauantaihin, mutta lopulta tori-
terassilla oli palvelua lähes joka 
päivä, ja terassi sulkeutui vasta 
sunnuntaina 22. elokuuta. 

 
Uusi esiintymislava 
Kaupungin uusi esiintymislava 
sai odottaa pari viikkoa, ennen 
kuin se lopulta pääsi koronara-
joitusten lievennyttä tositoi-
miin. Kaikkiaan toriterassin 
lavalla järjestettiin yli 40 tilai-
suutta Hyvinkään Orkesterin 
klassisen musiikin päiväkon-
serteista Hyvinkään kaupun-
ginkirjaston kirjailijavieraisiin, 
Neljän Feeniksin Killan palo-
autoluennosta yhteistyössä 
High Four Production Oy:n 
kanssa järjestettyihin Atomiro-

tan ja Martti Servon keikkoihin.  
Hyvinkään kaupungin kult-

tuuripalvelut tuotti lavalle kon-
sertteja tarjoten töitä erityisesti 
koronakurimuksessa kärsineil-
le freelancereille. Hyvinkää 
Blues ry:n kanssa toteutettiin 
perinteinen Bluesstock sekä 4th 
of July -juhlapäivä, joka yhdisti 

jenkkifutareita, rivitanssijoita 
sekä Suomi-Amerikka-yhdis-
tyksen toimintaa.  

Yhteistyössä Kulttuuriteras-
sin kanssa järjestettiin puoles-
taan uusien bändikykyjen kil-
pailu, BändiBättle 2021, jonka 
voittajaksi yleisö valitsi Dead 
Serenityn. Ennen yleisötapah-

Kesä kutsui viihtymään 
Hyvinkään TORILLE!
Hyvinkään torilla toimi 

koko kesän viiden hyvin-

kääläisyrittäjän muodos-

tama ruokaravintolateras-

sikokonaisuus

Toriterassi palveli hienoissa olosuhteissa lähes kolme kuukautta.

Teksti ja otsikkokuva Charlotta Kivistö

Heidi Vanhatalon Salonkiravintola Neilikka oli yksi toriteras-
sihankkeessa mukana olleista viidestä ravintolasta. (kuva Teemu 
Heikkilä)



HYVYRI 2/2021 Hyvinkään kaupunki 15

tumien sallimista seurattiin jät-
tiscreeniltä EM-futista, sittem-
min olympialaisia, naisten kori-
palloa, suunnistusta… 

 
Uusmaalaisten uskoa  
vahvistamassa 
TORILLE!-hanke työllisti 
ravintoloitsijoidensa lisäksi 
monipuolisesti hyvinkääläisiä 
yrittäjiä: visuaalisen ilmeen loi 
Intro Design Oy, painotuottei-
den kumppanina toimi T-Print 
Painotalo Oy, terassin työpai-
dat painoi Brodetic, ja ledinäy-
töt tuotti ProScreen Oy. Hank-
keen tuottajana toimii Charlot-
ta Kivistö ohjelmapalvelutoi-
misto Hepsankeikasta. 

Hyvinkään kaupunkiyhdis-
tyksen kaksivuotisen TORIL-
LE!-hankkeen kumppaneita 
ovat Hyvinkään kaupunki, 

kauppakeskus Willa sekä 
hyvinkääläiset yrittäjät.  

Monipuoliseen, laajamittai-
seen yhteistyöhön perustuva 
hanke edistää osaltaan turval-
lista palautumista koronakrii-
sistä ja lieventää kriisin haitta-
vaikutuksia. Hankkeen tarkoi-
tuksena on myös nopeuttaa 
hyvinkääläisten yritysten elpy-
mistä, vahvistaa uusmaalaisten 
uskoa tulevaan ja panostaa 
osaltaan luovien alojen toimin-
nan elpymiseen.  

Toriterassi on hankkeen 
suurin yksittäinen projekti. 
TORILLE!-hankkeen on mah-
dollistanut Uudenmaan liiton 
myöntämä Uudenmaan Kes-
tävän kasvun ja elinvoiman 
tukeminen -rahoitus ajalle 
1.6.2021–30.8.2022. 

n Hyvinkään kaupungin työlli-
syyspalvelut tukevat yrityksiä 
rekrytoinneissa tekemällä työn-
hakijoiden face to face -esihaas-
tatteluja, joissa todennetaan 
hakijan motivaatio ja osaa-
minen. Esihaastattelujen perus-
teella yritys haastattelee sopi-
vaksi katsomansa henkilöt sekä 
tekee henkilövalinnan avoimeen 
työpaikkaan. 

Työ alkaa tyypillisesti työko-
keilujaksona tai määräaikaisena 
palkkatukityönä, mikä pienen-
tää yrityksen rekrytointiriskiä. 

Hyvinkään kaupunki ja TE-
toimisto tukevat yrityksiä asiak-
kaidensa palkkauskustannuk-
sissa. TE-toimiston harkinnan-
varainen palkkatuki kattaa tyy-
pillisesti 30–50 prosenttia palk-

kauskustannuksista, jonka lisäk-
si Hyvinkään kaupunki maksaa 
työllistämislisää jopa 500 euroa 
kuukaudessa. 

 
 

Lisätietoja: 
• TE-toimiston palkkatuki: 
te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajal-
le/loyda_tyontekija/palkkatu-
ki/index.html 
• kaupungin työllistämislisä: 
hyvinkaa.fi/yritystoimintaja-
tyo/tyollisyyspalvelut/hyvin-
kaan-tyollistamislisa/ 
• kaupungin työhönvalmentajat: 
Anne-Mari Meriläinen,  
040 662 4975 
Nina Murtola, 040 706 8019 
Usko Saarinen, 040 848 0143 
Marju Vuorinen, 040 689 7524

Hyvinkään työllistämislisä  
nousi 500 euroon 

Apua rekrytointiin
Hyvinkään kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa mak-
sutonta apua ja neuvontaa.

Määränpäänä
vapaus.

Irrota itsesi ennalta määritellyistä reiteistä
ja lähde matkalle, jonka suunnasta päätät sinä! 
Saat meiltä maan kattavimmat palveluratkaisut, 
joiden avulla et ole tien päällä yksin - vaikka
omia polkujasi kuljetkin.

bestcaravan.fi



Best-Caravan Oy:n perus-
tamisasiakirjat tehtiin 
vuonna 2003 Espanjan 

Calahondassa, missä Sakari 
Mantila vietti välivuotta ja 
mietti, mihin ryhtyisi seuraa-
vaksi. Mantilalla oli ollut 1980- 
ja 1990 luvuilla kaksi matkailu-
vaunuliikettä, mutta ennen 
sapattiaikaa hän oli toiminut 
rakennusalalla.  

Mantila päätti aloittaa vielä 
kerran karavaanialan hommat, 
ja näin syntyi Sakarin ja vai-
monsa Einen omistama Best-
Caravan Oy. Kotimatkalla Suo-
meen Mantilat ostivat Saksasta 
muutaman käytetyn matkailu-
auton, jotka Best-Caravan myi 
Klaukkalasta Mantiloiden koti-
pihasta. Best-Caravan on säily-
nyt yritysrekisterissä nurmijär-
veläisenä yrityksenä, vaikka 
Mantilat aloittivat yritystoimin-
nan vuonna 2004 vuokratilois-
sa Veikkarissa Avainkierron 
varrella. 

 
Työntekijöiden omistama 
–.Tunsin Sakarin, ja hän kysyi 
minua mukaan Best-Caravaniin 
heti yrityksen alkuvaiheessa – 
mutta Sakke kysyi sen niin jän-
nästi, että en edes hoksannut, 
että hän kysyi! Vuonna 2005 
hän sitten kysyi suoraan, läh-
denkö mukaan. Minulla oli 
hyvä työpaikka ja Sakella tarjol-
la tosi hyvä homma. Pohdin 
asiaa ja laitoin vaihtoehtojen 
plussat ja miinukset riviin – ja 
Best-Caravanille tuli pelkkiä 

plussia, kertoo talopakettien 
myyjän työn yrittäjyyteen vaih-
tanut Lasse Sorvari. 

Nurmijärveläinen Sorvari 
osti aluksi Mantiloilta 30 pro-
senttia Best-Caravanin osak-
keista ja aloitti vuonna 2007 
yrityksen toimitusjohtajana. 
Yrityskumppaneilla oli sopi-
mus, että Sorvari sai ostaa pik-
kuhiljaa lisää osakkeita, ja 
2010-luvulla Mantilat luopuivat 
kokonaan omistuksestaan Best-
Caravanissa.  

Sorvarilla oli enimmillään 
85 prosenttia osakkeista, mutta 
yrityksen työntekijöille ja halli-
tusvastuullisille suunnatuilla 
osakeanneilla tilanne on muut-
tunut niin, että Sorvarin vuon-
na 2017 perustama BC Capital 
Oy omistaa osakkeista nyt 65 
prosenttia, ja loput osakkeet 
jakautuvat 18 hengen kesken. 
Samalla tavalla Sorvari on toi-
minut vuonna 2020 perus-
tamansa BestPark Oy:n omis-
tuksen suhteen. BC Capital 
mahdollistaa pienosakkaiden 
kannalta edullisemman osin-
gonjaon.  

Best-Caravan Oy:n toimi-
tusjohtajana vuoteen 2019 toi-
minut Sorvari on jakanut yri-
tyksissään paitsi omistusta 
myös vastuita, ja Best-Carava-
nilla ja BestParkilla on nyt omat 
toimitusjohtajat ja ammattilai-

sista muodostuvat hallitukset. 
 

Pääomavaltainen ala 
–.Kolmella hengellä aloitettiin 
tuossa kadun toisella puolella. 
Vuonna 2006 ostettiin Hyrylän 
Matkailuvaunu Oy:n liiketoi-
minnat ja muutettiin vuokralle 
yrityksen tiloihin Avainkierto 
11:een, missä meidän Hyvin-
kään myymälä toimii tälläkin 
hetkellä. 2008 ostettiin kiin-
teistö kiinteistöyhtiön nimiin – 
Best-Caravan ei ole koskaan 
omistanut kiinteistöjä. 

Myyntikentäksi hankittu 
viereinen pajukkopelto oli jos-
sakin vaiheessa tarkoitus kattaa 
4  500 nelimetrin suuruisella 
pressuhallilla, mutta kaupungin 
rakennusvalvonnan esittämät 
vaatimukset olisivat tulleet yri-
tykselle liian kalliiksi. 

2010-luvun lopulla yritys 
vuokrasi Avainkierto 13:sta 
tilaa tarvike- ja varaosamyy-
mälälle. Sittemmin Sorvarin 
omistukseen päätyneessä 
rakennuksessa toimii nykyään 
Suomen suurin karavaanitar-
vikkeiden myymälä. 

Avainkierto 7:n oston ja 
Avainkierto 15:n vuokrauksen 
myötä Best-Caravan-konsernil-
la on Veikkarissa Avainkierto 
7–15:ssä Hyvinkään ainoa ja 
Suomen suurin matkailuajo-
neuvomyymälä, joka tarjoaa 

karavaanareille ajoneuvojen, 
tarvikkeiden ja lisävarusteiden 
myynnin lisäksi huolto- ja kor-
jaamopalvelut 12 huoltopaikal-
la sekä vuokraa matkailuautoja 
kansainvälisen McRent-ketjun 
edustajana. 

–.1989 rakennetun hallin 
ovista mahtuivat hädin tuskin 
vaunut sisään, ja yksi ovi koro-
tettiin matkailuautoja varten. 
2010 tehtiin huoltohallin laa-
jennus ja pesuhalli. Muutama 
vuosi  sitten  valmistui  Avain-
kierron puoleiseen päähän 
näyttelyhalli. Meillä on nyt 12 
huoltopaikkaa. Parhaimmillaan 
näillä pihoilla on ollut kerralla 
lähemmäs 300 matkailuajo-
neuvoa. Tämä on hirveän pää-
omavaltainen ala, nytkin mei-
dän varaston arvo on noin 25 
miljoonaa euroa. 

Best-Caravan avasi vuonna 
2010 myymälän Espooseen, ja 
nykyään yritys toimii myös 
Kaarinassa, Kuopiossa, Oulus-
sa, Seinäjoella ja Tampereella. 

 
Hobby nosti lentoon 
–.Sakari sai Hobbyn edustuk-
sen vuonna 2004. Meillä kävi 
hyvä tuuri, kun Soliferin val-
mistus siirtyi 2005 Ruotsiin. 
Asiakkaat eivät siitä tykänneet 
ja Hobbyn myynti lähti hirve-
ään kasvuun – suunnilleen vuo-
desta 2007 alkaen se on ollut 
meillä vanukaupan markkina-
johtaja. Taisimme olla jossakin 
vaiheessa jopa Pohjoismaiden 
suurin Hobby-myyjä, muistelee 
Sorvari. 

–.Marraskuussa 2005 Cara-
wall Oy:n miljoonien liikevaih-
toa ja kahdeksaa toimipistettä 
ihaillessani mietin, että siihen 
me ei koskaan päästä, mutta 
myydään meidän omalla tyylillä 
– painetaan menemään ja teh-
dään hirveästi töitä. 2010 meille 
tarjottiin myyntiin konkurssin 
partaalla olleen Carawallin 
Hobbyt. Sakke kuvainnollisesti 
kuristi minut, sillä 55 autoa oli 
pienelle kioskille monen vuoden 
myynti! Mutta me myytiin niitä 
hulluna. Sinä vuonna tehdas ei 
toimittanut tilaamiamme vau-
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Best-Caravan Oy on kas-
vanut 2010-luvulla Suo-
men suurimmaksi kara-
vaanialan toimijaksi: 
hyvinkääläisellä ”Bestil-
lä” on seitsemän toimi-
pistettä ja matkailuajo-
neuvokaupassa yli 20 
prosentin markkina-
osuus. Yrittäjä Lasse Sor-
varin katse on jo suun-
tautunut kansainvälisille 
markkinoille.

Best-Caravan Oy:llä seitsemän toimipistettä 

Suomen suurin karavaanikauppa

Yrittäjä Lasse Sorvarin Best-Caravan-konserni työllistää ympäri-
vuotisesti noin 90 henkeä ja kesäisin vielä 20–30 henkeä enem-
män.

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen
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nuja, mutta seuraavana vuonna 
niitä tuli tuplamäärä! Vuosi 
2011 oli aivan käsittämätön – se 
oli viime vuoteen saakka tulok-
sellisesti meidän paras vuotem-
me. Liikevaihto on kyllä kas-
vanut koko ajan 15 vuoden ajan. 

Best-Caravanin viime vuon-
na myymistä noin 1  800 mat-
kailuajoneuvoista 470 oli uusia, 
mikä tarkoitti 20 prosentin 
markkinaosuutta. Tänä vuonna 
yritys myy yli 2 000 matkailu-
ajoneuvoa uusien määrän olles-
sa 500–600 kappaletta. Viime 
vuoden 56 miljoonasta Best-
Caravanin liikevaihto nousee 
tänä vuonna 72–74 miljoonaan 
euroon. 

–.Olemme kaikilla mitta-
reilla – kappaleissa, euroissa ja 
toimipisteissä – mitattuna 
karavaanialan suurin toimija. 
Siitä olen ylpeä, että olemme 
Pohjois-Euroopan suurin yksi-
tyisomisteinen karavaaniliike! 
Nyt korona-aikana asiakaskun-
ta on nuorentunut ja kasvanut. 

Suorien kauppojen kasvun seu-
rauksena käytetyistä ajoneu-
vosta on ollut pulaa, ja olemme-
kin ostaneet tänä vuonna 350–
400 käytettyä ajoneuvoa 
Suomesta ja myös ulkomailta. 

Best-Caravanilla on tällä 
hetkellä yhdeksän merkkiedus-
tusta. Yrityksen lippulaiva on 
saksalainen Concorde, jonka 
linja-automaisten liner-matkai-
luautojen hinnat alkavat lähes 
200 000 eurosta. Best-Carava-
nin kallein tähän mennessä 
myymä Concorde on maksanut 
noin 480 000 euroa, mutta ensi 
kesänä Veikkarissa on myyn-
nissä yli 800 000 euroa maksa-
va maantieristeilijä! 

 
Kokonaisvaltaista palvelua 
–.Haluamme tarjota meidät 
kumppanikseen valinneille 
karavaanareille kokonaispake-
tin. Olemme asiakkaan mukana 
uusien BestPark- ja BestCamp-
palveluiden ansiosta myös hei-
dän käyttäjäkokemuksissaan – 

se on meille iso ja tärkeä juttu, 
painottaa Sorvari. 

Viime vuonna aloittanut 
BestPark on jo avannut Suo-
meen kuusi ja Ruotsiin yhden 
modernin matkaparkin – vuo-
teen 2024 mennessä pyrkimyk-
senä on rakentaa Suomeen ja 
ulkomaille peräti 50 uutta mat-
kaparkkia. BestPark-matkapar-
kit sijaitsevat keskeisillä pai-
koilla, ja ne pitävät sisällään 
matkailuajoneuvossa majoittu-
vien peruspalvelut. BestPark Oy 
ei omista parkkeja, vaan niitä 
pyörittävät paikalliset yrittäjät. 

BestPark-matkaparkin käy-
tön tekee käteväksi verkkopal-
velu, jonka kautta leirintäpai-
kan voi varata ja maksaa etukä-
teen. Parkkiin navigointi sekä 
alueen portin ja ovien avaa-
minen onnistuu myös palvelua 
käyttäen. 

–.BestParkin konsepti, toi-
mintamalli ja varausjärjestelmä 
ovat meidän. Toimiva varaus-
systeemi antoi meille hyvän 
pohjan leirintäalueiden varaus-
järjestelmän rakentamiselle. 
Tähtäämme myös BestCampilla 
kansainvälisille markkinoille, 
kertoo Sorvari. 

BestCamp ei omista palve-
lun piirissä olevia leirintäaluei-
ta vaan tarjoaa alueille alustan, 
joka mahdollistaa paremman 
asiakaspalvelun. Maailman 
parhaaksi leirintämatkailupal-
veluksi tähtäävää BestCampia 
pystyvät hyödyntämään kaikki 
matkailijat telttailijoista kara-
vaanareihin. 

–.Matkailuajoneuvojen 
myynti ja karavaanimatkailu 
ovat kasvaneet nyt korona-aika-
na huimasti, mutta leirintäalue-

paikat eivät ole lisääntyneet 
samassa suhteessa. Haluamme 
tarjota asiakkaillemme myös 
hyvät käyttäjäkokemukset sekä 
matkaparkeissa että leirintäalu-
eilla, kertoo uusista liiketoimin-
tamuodoista todella innostunut 
Lasse Sorvari. 

 
Automatkailumessut ja 
Road Show 
Best-Caravan toteutti tammi-
kuussa 2020 Turun Messukes-
kuksessa uudenlaiset karavaa-
nimessut. Uusi Automatkailu-
messut-tapahtuma alkoi hah-
mottua innovaattorina tunne-
tun Sorvarin mielessä siinä vai-
heessa, kun Turussa normaalis-
ti tammikuussa järjestetyt kara-
vaanimessut oli siirretty 
keväämmälle. 

– Tammikuu on meille hyvä 
ajankohta ajoneuvomyynnin 
kannalta – keväällä meille on 
edullisempaa kutsua asiakkaat 
liikkeisiimme kuin mennä mes-
suille. Tämän vuoden tammi-
kuulle suunnitellut toiset Auto-
matkailumessut peruuntuivat 
koronan vuoksi. 

Kun karavaanialan tärkein 
messutapahtuma peruuntui 
viime syksynä, Best-Caravanis-
sa ei jääty toimettomiksi – 
koska asiakkaat eivät päässeet 
Lahteen messuille tutustumaan 
ajoneuvoihin, Best-Caravan 
lähti asiakkaiden luokse. 

Historian ensimmäinen 
Road Show vieraili 13 paikka-
kunnalla esittelemässä matkai-
luajoneuvoja. Tänä syksynä 
Road Show -kiertue vieraili vii-
den viikon aikana ympäri 
maata peräti 20 kaupungissa, ja 
näyttelypäiviä oli tuplasti 
enemmän. Viime vuonna Road 
Show’lla oli esillä 34 matkailu-
ajoneuvouutuutta, ja tänä 
vuonna ajoneuvojen määrä 
nousi 50:een. Viime vuonna 
kiertueella tehtiin noin sata 
kauppaa, ja vähintään samaan 
bestisläiset tähtäsivät myös nyt. 

–.Olemme aina pyrkineet 
toimimaan siinä ympäristössä, 
missä milloinkin on pitänyt toi-
mia. Jos laajennamme Ruot-
siin, se tehdään ostamalla joku 
toimiva yritys, joka opettaa 
meille paikallisen myyntikult-
tuurin – ei sinne mennä henk-
seleitä paukuttamaan, painot-
taa Lasse Sorvari. 

Kyllä se aina hirvittää, kun tilaa 350 000 euron matkailuauton 
pihaan. Mutta esittelyautoja pitää olla, ei näitä muuten myydä, 
kertoo Concorden luksusmatkailuautojen Suomen edustaja.

Best-Caravan 
on kasvattanut 
Avainkierto 11:n 
kiinteistöä kor-
jaamo- ja pesu-
hallilla sekä 
näyttelyhallilla. 
Alkuperäinen 
kiinteistö on 
rakennuksen 
keskellä oleva 
matala osa.
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Jyrki ja Annukka oloneuvoksiksi
Eläkkeelle jääviä muistettiin

Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen ja kaupungin-
johdon toukokuun kokouksessa muistettiin par-
haillaan lomailevaa ja joulukuussa eläkkeelle jää-
vää kaupunginjohtaja Jyrki Mattilaa. 

Hyvinkään Yrittäjien varapuheenjohtajat Janne Mikkola ja 
Anne Rantalainen kiittivät kaupunginjohtaja Jyrki Mattilaa 
hyvästä yhteistyöstä. Mattilalle luovutettiin Parolan Rottin-
gin keinutuoli, jotta hän ”pysyy liikkeessä” myös vapaalla 
ollessaan. (kuva Annukka Lehtonen)

Hyvinkään liiketoimintajohtajaa Annukka Lehtosta kiitettiin 
monista antoisista yhteisistä projekteista ja kaikin puolin 
hyvästä yhteistyöstä. (kuva Anne Rantalainen) 

Hyvinkään Yrittäjien  
uudet yritysjäsenet
Anttosen Vesku Tmi 
Asiatieto T. Holopainen Oy 
Bene Media 
Flyfysio tmi Maarit Vornanen 
GWT Insights Oy 
Harri J. Ahokas Oy 
Isännöinti Kota Oy 
Jasproto Oy 
Lexin Lounas Oy 
 

Ohjelmapalvelutoimisto  
Hartikainen & Koiksniemi Oy 
Pestman Oy 
P-K Remonttipalvelu  
Hannu Honkanen Tmi 
SatuHius 
Skripti Branding 
Syste Service Oy 
TeHo-LVI 
TrendTeam Ky 

Tervetuloa mukaan  
Hyvinkään Yrittäjien  
toimintaan ja tilaisuuksiin!

Hyvinkään Kotijoukkue Oy LKV • Torikatu 2 B 5, 05800 Hyvinkää 
050 300 8329 • hyvinkaa@kotijoukkue.fi • www.kotijoukkue.fi/hyvinkaa

Hyvinkää – Riihimäki

VALITSE AMMATTITAITOA, KUN KOTISI VAIHTAA OMISTAJAA.
Ota yhteyttä ja pyydä meidät arviokäynnille.

Janne 
yrittäjä, YKV, LKV,   
kaupanvahvistaja 

050 300 8397 
janne.mikkola@kotijoukkue.fi

Risto 
kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV 
040 590 3640 

risto.viljakainen@kotijoukkue.fi

Minna 
myyntineuvottelija /  

vuokraus 
minna.talvitie@kotijoukkue.fi 

050 300 8398

Senja 
kiinteistönvälittäjä,  

LKV, LVV 
senja.nukarinen@kotijoukkue.fi 

050 300 8346

Hyvinkään Yrittäjät ry:n hallituksen kesäkuun 
kokouksessa vieraili puolestaan Hyvinkään lii-
ketoimintajohtaja Annukka Lehtonen, joka jää 
lomien jälkeen eläkkeelle 1. joulukuuta. 



n Ensimmäiset sata päivääni 
Uudenmaan Yrittäjien aluejohta-
jana tuli täyteen kesän aikana. 
On todella herkullinen tilaisuus 
päästä tekemään työtä itselle ja 
koko Suomelle tärkeän asian, 
yrittäjyyden, eteen. 

Tavoitteeni on siirtää alue-
järjestön fokusta entistä voi-
makkaammin paikallisyhdistys-
ten työn tukemiseen. Toimialu-
eemme ei kata koko maakuntaa, 
ja Uudellamaalla identifioidu-
taan muutenkin maakuntaa voi-
makkaammin kotikuntaan. 

Vajaa kolme vuotta kehittä-
misyhtiössä vahvisti näkemys-
täni siitä, että yksittäiselle yrit-
täjälle parhaimman kehittämis-
tuen saa niiden kautta. Tulemme 
tiivistämään yhteistyötä alueen 
kaikkien kehittämisyhtiöiden 

kanssa, ja kannustankin hyvin-
kääläisiä hyödyntämään Yritys-
voimalan palveluita. 

Me taas pystymme tarjoa-
maan Hyvinkään Yrittäjien ja 
muiden paikallisyhdistystemme 
kautta yrittäjille business- ja 
vertaistukiverkoston sekä suo-
rat yhteydet kuntiin. 

Koska minulla on taustaa 
myös koulutuksen puolelta, niin 
haemme laajalla rintamalla 
uusia yrittäjien työvoima- ja jat-
kajahaasteisiin vastaavia yhteis-
työavauksia Hyrian ja alueemme 
muiden oppilaitosten kanssa. 

Yrittäjyys muuttaa muoto-
aan, yhä useampi tekee työtä 
yrittäjämäisesti, ja myös asen-
teet yrittäjyyttä kohtaan ovat 
muuttuneet positiivisempaan 
suuntaan. Yksinyrittäjien määrä 

kasvaa tasaisesti, samoin ver-
kostomainen yhteisyrittäjyys. 

Suomen suurimpana elin-
keinoelämän järjestönä Yrittäjät 
on tehnyt hyvää työtä valtakun-
nallisena asenteiden muokka-
ajana sekä yleisten toiminta-
edellytysten kehittäjänä. Omalla 
toimialueellamme suurimmat 
mahdollisuudet ja tekemisen 
paikat ovat paikallisesti toteut-
tavat yrittäjyyden olosuhteiden 
parantamiseen tähtäävät toi-
menpiteet, esimerkkeinä muun 
muassa yritysvaikutusten arvi-
ointi ja paikallinen elinkeinopo-
liittinen yhteistyö. 

Uudenmaan Yrittäjissä on 
käynnissä strategian päivitys. 
Olemme siirtämässä toimin-
tamme fokusta entistä enem-
män paikallisuuteen, ja se tulee 
näkymään tulevissa strategissa 
tavoitteissamme. Tavoitteena 
on olla entistäkin vahvempi tuki 
ja paikallisyhdistystemme 

kumppani. 
Käytännön toimintaa teh-

dään paikallisesti alueemme 
kunnissa. Haluamme varmistaa, 
että niin Hyvinkäällä kuin jokai-
sessa alueemme kunnassa on 
parhaat mahdolliset yrittäjyy-
den edellytykset ja yrittäjille 
sekä business- että vertaisver-
kosto. Tähän tavoitteeseen pää-
semme yhdessä. 

 
Kirjoittaja on Uudenmaan  
Yrittäjien aluejohtaja.
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Apua johtamiseen ja ennakointiin
Rantalaisen talouspäällikköpalvelu

Aluejohtajan terveiset 
Paikallisyhdistyksille enemmän tukea

n Rantalaisen talouspäällikkö-
palvelu tarjoaa yrityksellesi asi-
antuntijan, joka auttaa paitsi 
arjessa myös analysoi ja jalos-
taa taloutesi lukuja niin, että 
voit oikeasti hyödyntää lukuja 
johtamisessa. Tämä auttaa 
ennakoimaan, suunnittele-
maan tulevaisuutta sekä teke-
mään parempia päätöksiä niin 
lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäi-
mellä. Talouspäällikön tai cont-
rollerin rooli ja tehtävät voi-
daan räätälöidä juuri yrityksesi 
tilanteeseen sopiviksi. 

–.Tarve yrityksen ulkopuo-
liselle talouspäällikölle tai cont-
rollerille voi syntyä esimerkiksi 
yrityksen elinkaaren käännös-
kohdissa, laajamittaisissa 
raportointihankkeissa, suku-
polvenvaihtotilanteissa tai 
uusia tytäryhtiöitä perustaessa, 
kertoo Rantalaisella Business 
Controllerina työskentelevä 
Minna Lehtikangas.  

Monesti talouspäällikköä 

tarvitaankin, kun organisaa-
tiossa tapahtuu muutoksia tai 
se esimerkiksi kasvaa nopeasti. 
Rantalaisen controller- ja talo-
uspäällikköpalvelut tarjoavat 
yrityksille joustavan ja kustan-
nustehokkaan tavan saada 
osaava ja kokenut ammattilai-
nen yritystalouden hallinnan 
tueksi.  

 
Milloin yritys tarvitsee  
talouspäällikön? 
Palvelu sopii kaikenlaisille yri-
tyksille, jotka haluavat talou-
denohjaukseltaan enemmän. 
Controllerin tai talouspäällikön 
tehtävät voidaan räätälöidä 
aina kunkin yrityksen tarpeiden 
mukaan. Tehtäviin voi kuulua 
muun muassa raportointia ja 
datan tulkintaa, kannattavuu-
den arviointia, budjetointia, 
analysointia, kassavirta- ja 
investointilaskelmia tai vaikka-
pa johtoryhmä- tai hallitus-
työskentelyssä avustamista.  

–.Talouspäällikkö tai cont-
roller rakentaa yrityksesi tule-
vaisuutta ja menestystä yhteis-
työssä kanssasi ajankohtaiseen 
ja relevanttiin taloushallinnon 
tietoon tukeutuen, Lehtikangas 
tiivistää. 

 
Taloudenhallintaa  
asiakkaan etu edellä 
Rantalainen on yksi Suomen 
suurimmista tilitoimistoista, 
jonka keskiössä on taloushal-
linto ja siihen liittyvät palvelut. 
Ison talon etuna on laaja ver-
kosto, monipuolinen eri toimia-
lojen tuntemus sekä vahva talo-
ushallinnon osaaminen.  

–.Pyrimme olemaan aina 
asiakkaan liiketoiminnan yti-
messä, jolloin pystymme myös 
paremmin auttamaan yrityksiä 
niiden tavoitteissa ja tulevan 
ennakoinnissa. Asiakas on aina 
toimintamme keskiössä, koros-
taa Lehtikangas.  

Talouspäällikön tai control-

lerin palvelupaketista voidaan 
tehdä sopimus tai toteuttaa eri-
laisia palveluita tuntitöinä, tar-
vesidonnaisesti ja joustavasti. 
Ulkopuolinen controller tai 
talouspäällikkö on kustannus-
tehokkaampi ja turvallisempi 
vaihtoehto verrattuna uuden 
taloushallinnosta vastaavan 
henkilön palkkaamisen epävar-
moissa muutostilanteissa.  

–.Ulkopuolinen talouspääl-
likkö voi tuoda myös uuden 
näkökulman yritystalouden 
johtamiseen, huomauttaa Leh-
tikangas. 

Kiinnostuitko talouspäällik-
kö- tai controller-palveluistam-
me? Ota meihin yhteyttä. 

 
Lisätietoja: 
Minna Lehtikangas 
Business Controller  
minna.lehtikangas@ 
rantalainen.fi  
010 322 2012

Teksti Petri Ovaska

Petri Ovaska

Uudenmaan Yrittäjät on siirtämässä toimintansa 
fokusta entistä enemmän paikallisuuteen.
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Hyvinkään Halo -valotapahtuma  
28.10.–7.11.

Hyvinkään Yrittäjien 
aloitteesta käynnistynyt 
valoviikkoprojekti on 

koonnut paikalliset toimijat 
yhteen vuodesta 2019 lähtien. 
Tapahtuman pääjärjestäjän 
rooli siirtyi viime vuonna 
Hyvinkään kaupungille, mutta 
Hyvinkään Yrittäjät jatkaa 
yhtenä tapahtuman pääyhteis-
työkumppaneista ja toteuttaa 
tänä vuonna valotaideteoksen 
Hämeenkadulla sijaitsevan 
rakennuksen seinään. Muita 
tapahtuman yhteistyökumppa-
neita ovat esimerkiksi Myllyn 
Paras, Kauppakeskus Willa, 
Hyvinkään kaupunkiyhdistys ja 
Hyvinkään seurakunta.  
 
Kaksi erilaista osaa 
Teemalla Valon kipinä toteutet-
tava Hyvinkään Halo jakautuu 
tänä vuonna aiempaa selkeäm-

min kahteen eri osaan. Ensim-
mäisellä viikolla valokeilassa 
ovat Hyvinkään kaupungin 
sekä hyvinkääläisten yritysten 
ja yhteisöjen toteuttamat taide-
valokohteet. Toisella viikolla 
kaupunkilaisten luovuus pää-
see valloilleen, ja kulttuuri- ja 
taidelaitokset avaavat silloin 
ovensa tapahtuman kävijöille.  

–.Toinen tapahtumaviikko 
on varattu kaupunkilaisten 
omille valoteoksille. Se, haluaa-
ko valaista kotipihansa omena-
puun, rakentaa taloyhtiön 
pihalle salaisen puutarhan vai 
heräävätkö kummitukset Hal-
loweenin aikaan lähimetsässä, 
on kunkin vapaasti ideoitavissa. 
Tässä on tilaisuus käyttää mie-
likuvitusta ja valaista kaupun-
kia yhdessä, kannustaa Hyvin-
kään kaupungin kulttuuri- ja 
tapahtumapäällikkö Outi Ruso. 

–.Hyvinkäällä on kulttuurin 
tekemiseen kannustava ilma-
piiri, joten kaupungin kulttuu-
ritoimijat lähtevät aina innolla 
mukaan yhteisiin hankkeisiin. 
Valotapahtuman rinnalle 
rakentuu taatusti monipuoli-
nen, yllätyksiäkin tarjoileva 
kulttuuriviikko, lupaa tapahtu-
maa tuottava kulttuurialan yrit-
täjä Charlotta Kivistö. 

 
Valaisintoimittajien  
minimessut  
Hyvinkään Halo -valoviikkojen 
konseptissa taide ja kulttuuri 
yhdistyvät arjen valaistukseen 
niin kotona ja työpaikoilla kuin 
kaupunkikuvassakin. Tapahtu-
massa näytetään esimerkkejä 
siitä, miten hyvin suunniteltu 
valaistus voi toimia kaupunki-
laisten iloksi pimeinä vuodenai-
koina. 

Osa Hyvinkään Haloa var-
ten valaistuista kohteista jää 
pysyviksi uusiksi valaistuksiksi 
kaupunkikuvaan korostaen sen 
arkkitehtuurin yksityiskohtia 
pimeinä vuodenaikoina. Yksi 
pysyvistä kohteista, joita nos-
tetaan tämän vuoden tapahtu-
massa esiin, on Hyvinkään kau-
pungin toteuttama mittava säh-
kösaneeraus, jossa kaikkien 
sisääntuloväylien valaisimet 
vaihdetaan ledeihin. Tällä toi-

menpiteellä saavutetaan vuo-
dessa säästöä noin 150 000 
euroa. 

–.Oletko miettinyt, millai-
nen merkitys oikeanlaisella 
valaistuksella on liikehuoneis-
ton näkyvyyteen? Haluamme 
auttaa kehittämään hyvinkää-
läisten kivijalkayritysten hou-
kuttelevuutta valaistuksen 
kautta. Kauppakeskus Willassa 
järjestetään 3.–5.11. valaisintoi-
mittajien minimessut, jossa voi 
tutustua erilaisiin valaisimiin ja 
valaistusratkaisuihin, kertoo 
Hyvinkään Yrittäjien sihteeri 
Heidi Vanhatalo. 

Minimessun aikana järjes-
tetään myös valaistukseen liit-
tyviä tietoiskuja. Illat ovat tee-
moitettu kodin arkivalaistuk-
selle, aluevalaistukselle ja julki-
sille tiloille sekä valaisimien 
valmistukselle Hyvinkäällä, jol-
loin mukana on Doctor Design 
Oy:n Petri Vainio. Messuille on 
vapaa pääsy. 

Hyvinkään Halo -tapahtu-
man ohjelma ja kohdekartta 
löytyvät osoitteesta  
Hyvinkaanhalo.fi. 

Teksti Heidi Vanhatalo ja Pekka Virtanen 
Kuvat Teemu Heikkilä ja Hannu Salmi 

Halo-valotapahtumasta on tul-
lut jo perinne, joka tuo Hyvin-
käälle valoa loka-marraskuun 
vaihteessa. Kuva on vuoden 
2020 tapahtumasta.

Doctor Design Oy:n designvalaisimia oli esillä Hyvinkään kaupun-
gintalolla vuoden 2019 Halon yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä.

Kolmannen kerran järjestettävä valotapahtuma tuo 
valoa vuoden pimeimpään aikaan. 

Valon kipinä
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Tuore hyvinkääläisyrittäjä pohtii

Muutos syntyy tarpeesta. 
Helsingin Jätkäsaari oli 
käynyt liian ahtaaksi kah-

den ihmisen ja yhden koiran per-
heellemme. Viime vuoden lopulla 
teimme päätöksen siirtyä avarim-
mille maille.  

Haussa oli kaupunki, jossa 
kohtuuhintainen rivitaloasunto 
sijaitsisi lähellä metsää. Myös pal-
veluiden ja liikenneyhteyksien 
tuli olla kunnossa. 

Järvenpäästä aloitimme. 
Muutamat asuntonäytöt siellä oli-
vat pettymys. Vauhdilla kasvava 
paikkakunta ei oikein herättänyt 
tunteita, eikä sitä metsääkään 
tahtonut löytyä. 

Sitten klikkasimme Etuovi. 
comista auki Hyvinkään asunnot. 
Muutaman viikon jälkeen tärppä-
si. Vaikutuksen teki muun muas-
sa se, että myynnissä olevan asun-
non lähellä hyväntuuliset ihmiset 
kävelivät sukset olallaan. Totesin-
kin vaimolle: ”Jos uusi kotimme 
on tässä, niin latu lähtee aivan 
vierestä.” 

Tähdet olivat kohdallaan ja 

heinäkuussa muutimme Mus-
tamännistöön lähelle VR:n entis-
tä konepajaa. Valinta on tuntunut 
oikealta. Hyvinkäällä on helppo 
elää. Metsää todellakin riittää, 
laadukkaita palveluita löytyy joka 
lähtöön, välimatkat ovat lyhyet ja 
ihmisetkin mukavia. Kymmeniä 
kertoja joku on huikannut iloises-
ti ”tervetuloa Hyvinkäälle!” Se 
tuntuu hyvältä. 

Pyörällä tehdyt tiedusteluret-
ket ovat näyttäneet uuden koti-
kaupungin monipuolisuuden. 
Vanhojen tehdas- ja liikekiinteis-
töjen lisäksi rakennetaan uutta. 
Kipinä-rakennus on komea ja 
Vanhankirkonsillan profiili nous-
see Hyvinkään yhdeksi maamer-
kiksi. 

Muutamia parannusehdotuk-
siakin on syntynyt.  Medicin Man 
-ravintolan edessä oleva keskei-
nen risteys on todella hankala ja 
rautatieaseman moniosainen 
parkkipaikka kaipaisi paremmat 
opasteet. 

Pienyrittäjille erittäin kätevä 
olisi coworking- eli yhteisöllinen 

työtila. Pari aihiota löytyy, mutta 
ei oikein kunnollista. Kuka laittai-
si coworking-tilan pystyyn? Voisi-
ko Hyvinkään Yrittäjillä olla siinä 
roolia? 

Viestintäyrittäjänä olen jatku-
vasti tekemisissä tarinoiden kans-
sa. Kerran pohdiskelin, mistä 
Hyvinkää maassamme tunne-
taan. Taitaa olla niin, ettei 
Koneen lisäksi valitettavasti 
oikein mistään. No, penkkiurhei-
lijat sentään tietävät Tahkon. 
Rautatiemuseo ja Sveitsin aluekin 
saatetaan tuntea. 

Hyvinkäälle on avautumassa 
koronan myötä uusia mahdolli-
suuksia. Aluetutkija Timo Aro 
huomautti 8.8.2021 blogissaan, 
että monipaikkaisuus, paikkariip-
pumattomuus, etätyömahdolli-
suudet ja uudenlaiset asumispre-
ferenssit ovat nyt olleet paljon 
esillä. Yhä useammat ihmiset kai-
paavat väljempää asumista sekä 
rauhallisempaa elinympäristöä. 

Tämän vuoden ensimmäisen 
puoliskon muuttovoitto Hyvin-
käälle oli 187 henkilöä. Tällä luke-

malla sijoitutaan valtakunnalli-
sessa listauksessa sijalle 12, taak-
se jäävät Uudenmaan kunnista 
mm. Lohja ja Vihti. Kotikaupun-
gillamme on vetovoimaa. 

Jo parin kuukauden asumisen 
perusteella olen vakuuttunut 
siitä, että Hyvinkää ei ole vielä 
näyttänyt tai käyttänyt läheskään 
koko potentiaaliaan. Mahdolli-
suuksia on vaikka mihin. On 
meistä itsestämmekin kiinni, 
puhutaanko jatkossa myöntei-
seen sävyyn ”Hyvinkää-ilmiöstä”. 

 
Vesa Keinonen 
toimittaja, viestintäasiantuntija 
Bene Media

Syntyykö Hyvinkää-ilmiö?

LAITA YRITYKSESI TALOUS ISKUUN

Rantalainen - Tulevaisuus on tiedossa.

Rantalaisen talouspäällikköpalvelu tarjoaa 
yrityksellesi asiantuntijan, joka auttaa 
paitsi arjessa myös analysoi ja jalostaa 
taloutesi lukuja niin, että voit oikeasti 
hyödyntää niitä johtamisessa. 

Tämä auttaa ennakoimaan, 
suunnittelemaan tulevaisuutta sekä 
tekemään parempia päätöksiä niin 
lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. 
Talouspäällikön tai controllerin rooli 
ja tehtävät voidaan räätälöidä juuri 
yrityksesi tilanteeseen sopiviksi.

Lue lisää Rantalaisen palveluista 
osoitteesta rantalainen.昀

Talouspäällikkö-
palvelu auttaa 
johtamaan ja 
ennakoimaan

Talouspäällikkö rakentaa 
yrityksesi tulevaisuutta 
yhteistyössä kanssasi 
ajankohtaiseen ja 
relevanttiin taloushallinnon 
tietoon tukeutuen.”
  
Minna Lehtikangas,  
Business Controller

”
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Palvelusetelin laajempi käyt-
täminen on edullisin ja 
tehokkain tapa vähentää 

kiireettömiin sote- ja asumispal-
veluihin jonottamista.  

Palveluseteli lisää käyttäjän 
tyytyväisyyttä ja mahdollistaa 
laajemman yksityisen palvelutar-
jonnan. Hyvinkää on riittävän iso 
markkina, jotta täällä voidaan 
tarjota lähes kaikkia terveyden ja 
sosiaalihuollon palveluita yksi-
tyisten terveydenhuollon ammat-
tilaisten toimesta. Kaupungin 
elinvoimaa ylläpitää laaja yksi-
tyisten palveluiden tarjonta. Kau-
palliset palvelut hyötyvät myös 
elinvoimaisesta palvelusektoris-
ta, joka saa kaupunkilaiset liikku-
maan ja hakeutumaan keskustan 
palveluihin. 

Lupaukset kiireettömän hoi-
don jonojen purkamiseen ovat 
käytännössä mahdottomia, koska 
sote-toiminnoissa on yhä pahe-
neva työvoimapula. Jonojen pur-
kaminen julkisen tarjonnan lisää-

misellä edellyttää huomattavan 
ylikapasiteetin muodostamista, 
koska kysyntä ei ole koskaan 
tasaista. Ylikapasiteetin ylläpitä-
minen on erittäin kallista ja tulee 
siten rajoittamaan tarjottavia pal-
veluita. Yksityiset terveydenhuol-
lon ammattilaiset ovat hyvin 
joustava voimavara ja siksi paljon 
kustannustehokkaampia. 

On kieroutunutta ajattelua, 
että kansalaisten valinnanvapa-
utta rajoittamalla luotaisiin tasa-
arvoisemmat palvelut. Yksityisen 
palvelut valitsevat arvostavat 
etenkin pitkäaikaista hoitosuh-
detta ja luottamusta valitsemaan-
sa palveluntuottajaan.  

Palvelusetelin arvon täytyy 
lain mukaan olla asiakkaan kan-
nalta kohtuullinen, jotta se olisi 
mahdollisimman monen käytet-
tävissä. Pieni omavastuuosuus 
ohjaa käyttöä todelliseen tarpee-
seen, niin kuin julkisen sektorin 
potilasmaksut. Toisaalta käyttä-
jällä on vapaavalintainen mah-

dollisuus ostaa lisäpalveluita 
oman tarpeen ja mieltymysten 
mukaan. Parasta hoitoa on, kun 
mahdollistamme kansalaisten 
omaehtoisen huolenpidon itses-
tään ja läheisistään – siis vastuun 
ottamisen omasta ja läheisten 
terveydenhoidosta. Kannustami-
nen ennakoivaan ja vastuulliseen 
terveyskäyttäytymiseen. 

Asiakkaan valinnanvapaus on 
palvelusetelin keskeisin arvo. Siis 
kansalainen haluaa itse päättää, 
miten hän haluaa asua tai tulla 
hoidetuksi. Hyvinvointi on hyvin 
henkilökohtainen kokemus, ja 
siksi omat valinnat voivat poiketa 
merkittävästi. Siksi ”yhdenvertai-
set” yhdenkoon julkiset palvelut 
eivät pysty kustannustehokkaasti 
kilpailemaan yksityisen palvelu-
tarjonnan kanssa. 

Keski-Uudenmaan sote-alu-
eella aloittavat uudet päätöksen-
tekijät. Uusi hyvinvointialue 
aloittaa 1.1.2023. Kannustetaan 
päätöksentekijöitämme rohkeasti 

edistämään palvelusetelien käy-
tön lisäämistä, turvataksemme 
ikääntyvän väestömme kasvavaa 
palvelutarvetta ja oikeutta itse 
valita palveluntuottaja. Samalla 
edistämme alueemme elinvoimaa 
mahdollistamalla mahdollisim-
man laajan yksityisen palvelutar-
jonnan. Palveluseteli on ratkaisu 
hyvinvointimme puolesta! 

 
Antti Rantalainen 
yrittäjä 
Hyvinkään kaupunginvaltuuston 
2. varapuheenjohtaja

Jonottamatta hoitoon

Vihdoinkin 
juhlitaan

Firman Pikkujoulut Sveitsissä

Tervetuloa juhlimaan pikkujouluja Hotel Sveitsiin 
herkullisen ruoan ja kuplivien juomien kera. 
Lisäksi DJ ja bilebändi tanssittavat juhlijoita.

4.12.2021 klo 18-02

Yksin, 

kaksin tai 

koko joukolla

Ohjelma ja lisätiedot: 
www.hotelsveitsi.fi
Varaukset: sales@primehotels.fi
029 3200 200



n Hyria koulutus Oy ja Careeria 
Oy aloittivat syyskuun alussa 
kaksivuotisen hankkeen, jonka 
nimi on ”Uudenlainen tapa työl-
listää ja tuottaa palveluja”. 

–.Uuden hankkeen avulla 
kehitetään hyvinvointi-, ravinto-
la-, ja kulttuurialojen kanssa 
yhdessä mahdollisia uusia pal-
veluja. Tavoitteena on etsiä 
myös uusia rajapintoja yhteis-
kehittämiselle ja yhteistyöver-
kostojen rakentamiselle kyseis-
ten palvelujen tuottajien kanssa. 
Yrittäjyys ja kevytyrittäjyyden 

mahdollisuudet alojen sisällä 
ovat myös kiinnostuksemme 
kohteina, kertoo projektipäällik-
kö Liisa Nuutinen Hyria koulutus 
Oy:stä. 

Syyskuun 2021 alussa käyn-
nistyneen ja 30. elokuuta 2023 
päättyvän hankkeen toiminta-
alue on Uudenmaan ja Kanta-
Hämeen maakunnat, ja sen vas-
tuuviranomainen on Hämeen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. Hyria Oy toimii hank-
keessa osatoteuttajana, ja 
rahoituksen päähakija on Caree-
ria, joka on tarjonnut ammatillis-
ta koulutusta työelämän tarpei-
siin jo yli 60 vuotta. Careerian 
hallinto on Porvoossa, ja lisäksi 
sillä on toimipisteet Askolassa, 
Helsingissä, Keravalla ja Van-
taalla. 

–.Hanke kutsuu saman pöy-

dän ääreen keskusteluihin ja 
kehittämispajoihin toimijoita, 
joita kiinnostaa hyvinvointi-, 
ravintola- ja kulttuurialojen 
kehittäminen. Palvelumuotoilun 
menetelmät ovat kehitystyössä 
käytössä, eli hankkeessa saa-
tetaan yhteen niin asiakkaiden 
kuin palveluntuottajien näke-
myksiä ja kokemuksia, ja niiden 
avulla kehitetään ja innovoidaan 
ehkäpä jotakin kokonaan uutta! 

Hankkeen toimenpiteinä 
ovat keskustelut yritysten kans-
sa, palvelumuotoilut ja fasilitoin-
nit yrityksille, henkilöstön osaa-
miskartoitukset ja erilaiset 
ammatilliset valmennusohjel-
mat yritysten henkilöstölle. 
Hankkeen aikana eri alojen toi-
mijat toimivat erilaisissa liiketoi-
mintaverkostoissa tuottaen pal-
veluja joko omalle alelle tai 

uudelle alalle omana palvelutuo-
tantona, henkilöstövuokrauk-
sen kautta tai alihankintana. 
Oman yrityksen perustajia ja 
kevytyrittäjien yritystoiminnan 
aloittavia tuetaan yritystoimin-
nan ja palvelutuotannon aloitta-
misessa. 

 
 
 

Lisätietoja: 
Liisa Nuutinen, projektipäällikkö 
050 415 3478 –  
liisa.nuutinen@hyria.fi
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Vietä innostava kokouspäivä  

täysin varustellussa Kartanon Tallissa 

Kytäjän kartanon historiallisissa  

maisemissa.

TALLIN KOKOUSPAKETTI
arkisin klo 8–17, sisältää aamupalan,  
lounaan sekä iltapäiväkahvit  
75 € / hlö (min. 20 osallistujaa)

Varaukset ja kyselyt
Sari Tani
+358 40 044 9889
sari.tani@kytaja.昀

WWW.KYTAJA.FI  � �  

INTIIMIMPÄÄ 
KOKOUSTILAA VAILLA?  

Kytäjärven rannalla  
sijaitseva Villa Jerusalem 
sopii täydellisesti myös 
pienemmille seurueille. 

Kysy lisää!

SYKSYN  
SEMINAARIT  
JA PALAVERIT  
ODOTTAVAT! 

Hyria mukana yhteistyöhankkeessa

Uudenlainen tapa työllistää  
ja tuottaa palveluja
Hyrian ja Careerian käyn-
nistämän hankkeen eri-
tyistavoitteena on yritys-
ten ja yrittäjien muutos-
kyvykkyyden lisääminen. 
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n Uusia yrityksiä syntyi Yritys-
Voimalan Uusyrityskeskuksen 
kautta tämän vuoden tammi–
kesäkuun aikana lähes sama 
määrä kuin vuonna 2020 ja 
vuonna 2019 vastaavalla ajan-
jaksolla. Yrittäjyysinto ja kiin-
nostus yrittäjyyteen on kas-
vanut, sillä Uusyrityskeskuksen 
asiakaskäyntien määrä on lähes 
kaksinkertaistunut vuodesta 
2019. 

Uusyrityskeskusten tarjoa-
man maksuttoman yritysneu-
vonnan avulla perustettiin 
Hyvinkään–Riihimäen-seudulla 
tammi–kesäkuun aikana 
yhteensä 41 uutta yritystä. Vuo-
den 2020 vertailujaksolla perus-
tettuja yrityksiä oli 43, ja vuonna 
2019 samalla ajanjaksolla 
perustettiin 47 yritystä.  

Suosituimmat toimialat 
perustetuissa ovat kampaamo- 
ja kauneudenhoitopalvelut (6 
kpl), liikkeenjohdon konsultointi 

(4 kpl) ja rakennus ja remontoin-
ti (4 kpl).  

Asiakaskäyntejä oli tänä 
vuonna 369, kun niitä vuonna 
2019 oli 219. Noin 40 % yritys-
neuvonnassa käyneistä 101 asi-
akkaasta perusti yrityksen, mikä 
tarkoittanee, että nykytilantees-
sa perustamista harkitaan 
entistä huolellisemmin. Yleensä 
noin puolet neuvontaan tulevis-
ta asiakkaista päätyy yrittäjiksi. 

 
Kysyntä kasvanut  
poikkeusoloissa 
Patentti- ja rekisterihallituksen 
tilastojen mukaan uusia yrityk-
siä rekisteröitiin tammi–kesä-
kuun aikana 24 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna. 
Kaikissa Suomen Uusyrityskes-
kuksissa yhteensä kasvu oli 
kymmenen prosenttia suurem-
paa, mikä osoittaa, että yhä use-
ampi hakee nyt apua yritystoi-
minnan suunnitteluun. Uusia 

asiakkaita oli yritysneuvonnas-
sa tänä vuonna 23 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aikaisem-
min. 

Kiinnostus yritysneuvontaa 
kohtaan näkyy myös valtakun-
nallisesti järjestettävien etäinfo-
jen osallistujamäärissä. Kesän 
alussa käynnistyneissä Uusyri-
tyskeskusten yhteisissä yrittä-
jyysinfoissa on parin kuukauden 
aikana ollut lähes 500 osallis-
tujaa. 

–.Asiakaskunnassamme on 
havaittavissa paitsi intoa myös 
varautumista. Nyt jo perus-
tamisvaiheessa varaudutaan 
selviämään poikkeusoloissa ja 
näin ollen puolueettoman yri-
tysneuvojan näkemykset ja neu-
vot nähdään aiempaa tärkeäm-
pinä. Tämäkin on pelkästään 
positiivinen ilmiö, sillä huolelli-
nen pohjatyö tekee uusista yri-

tyksistä kestävämpiä ja kannat-
tavampia, toteaa Suomen Uus-
yrityskeskukset ry:n toimitus-
johtaja Susanna Kallama.  

Vaikuttavuustutkimusten 
mukaan 80 prosenttia Uusyri-
tyskeskusten neuvonnan avulla 
perustetuista yrityksistä on toi-
minnassa vielä viiden vuoden 
kuluttua, kun vastaava osuus 
kaikista Suomessa perustetuis-
ta yrityksistä on vain 50 pro-
senttia. 

 
Lisätietoja:  
Erkki Taskinen, toimitusjohtaja 
040 839 4056 
erkki.taskinen@yritysvoimala.fi  
Jukka Pötry, yritysneuvoja 
050 559 4012 
jukka.potry@yritysvoimala.fi   
www.yritysvoimala.fi 
facebook.com/yritysvoimala

YritysVoimalalta hyviä uutisia

Uusia yrityksiä perustetaan
Hyvinkään–Riihimäen-seudulle syntyi tammi–kesä-
kuussa kymmeniä uusia yrityksiä.

Juhlien juhla järjestetään tuttuun tapaan Hotel Sveitsissä, 
missä ovet avautuvat kello 17, ja vieraiden odotetaan  
olevan paikoillaan salissa hyvissä ajoin ennen kello 18 
alkavaa tilaisuutta.  
 
Juhlassa palkitaan Vuoden Yrittäjä ja  
Vuoden Nuori Yrittäjä sekä jaetaan Hyvinkään Yrittäjien 
ansiomerkkejä ja yrittäjäristejä.  
 
Varaa paikkasi suosittuun tilaisuuteen ajoissa!  
 
Tarkemmat tiedot juhlasta ja ilmoittautuminen tapahtuu  
Hyvinkään Yrittäjien kotisivuilla osoitteessa 
hyvyri.fi => Tapahtumat

Hyvinkään Yrittäjien 95-vuotisjuhlagaala 13.11. 
Hyvinkään Yrittäjät kutsuu kaikki jäsenensä lauantaina 13. marraskuuta  
järjestettävään yhdistyksen 95-vuotisjuhlagaalaan!



n Hyvinkään kaupunkiyhdistys 
on perustettu vuonna 2013. 
Yhdistyksen toiminnan tarkoi-
tuksena on edistää kaupungin 
kehittymistä ja elinvoimaisuutta 
yhdessä yrittäjien, kiinteistön 
omistajien, kaupunkilaisten, 
oppilaitosten ja kaupungin 
kanssa. 

Kaupunkikeskustan kehittä-
minen on olennainen osa kau-
pungin tulevaisuuteen panos-
tamista, alueen elinvoimaisuu-
den lisäämistä ja imagon par-
antamista. Sillä on vaikutusta 
sekä kaupungin vetovoimaan 
että etenkin pitovoimaan. Moni-

puoliset yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa järjestettävät 
tapahtumat palvelevat kaupun-
kilaisia, kaupunkia ja yrittäjiä.  

Kaupunkiyhdistys toimii eri-
laisissa työryhmissä, yhteistyö-
verkostoissa ja tapahtumatuo-
tannoissa. Käytännön tehtävinä 
yhdistyksellä on usein muun 
muassa vastuu lupahakemuk-

sista, ilmoituksista viranomaisil-
le, käytännön järjestelytöistä 
kuten kulkuohjeista, somistami-
sesta, hankinnoista, pöytien 
kantamisesta jne. Yhdistyksestä 
on jalkauduttu paikallisiin kivijal-
kayrityksiin. Kaupunkiyhdistys 
vastaa Hyvinkään torin Face-
book-sivuista. Yhdistys tiedot-
taa Facebookissa ja nettisivuilla.  

Loppuvuodelle 2021 on 
yhteistyökumppanien kanssa 
suunniteltu:  

•.vanhustenviikon Sydämeni 
laulut 

•.Halo-valotapahtuma 

•.jouluikkunakilpailu 

•.joulunavaus 
Tervetuloa jäseneksi vaikut-

tamaan kaupunkikeskustan 
kehittämiseen!  

Lisätietoja Hyvinkään kau-
punkiyhdistyksestä ja jäseneksi 
liittymisestä http://hyvinkaan-
kaupunkiyhdistys.fi/ tai otta-
malla yhteyttä Anja Tauriaiseen. 
 
 
Lisätietoja: 
Anja Tauriainen 
tapahtumakoordinaattori 
anja.tauriainen@gmail.com 
040 506 0900
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Veto- ja pitovoiman lisääjä 
Kaupunkiyhdistyksellä  

on vaikutusta sekä Hyvin-

kään vetovoimaan että 

etenkin pitovoimaan.

Kasvun kynnyksellä
– webinaarisarja 
Tervetuloa mukaan Kasvun kynnyksellä -webinaareihin
Webinaareissa käsitellään yrityksen kasvua eri näkökulmista:

28.10. Kansainvälistyminen
- Ratkaisuja ja mahdollisuuksia kansainvälistymisen tueksi.

25.11. Menestyksen eväät vuonna 2022
- Mitä tehdä, miten toimia uudessa normaalissa.
- Rohkeus ja kasvun mekaniikka.

Webinaareissa herätellään ajatuksia ja luottamusta näköpiirissä olevaan kasvuun, ja ne tarjoavat  
ideoita, joita yritykset ja yrittäjät voivat hyödyntää työskennellessään kasvua kohti.

Ilmoittaudu mukaan: etelasuomenmedia.fi/kasvun-kynnyksella

Kasvun kynnyksellä -webinaarit järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Media ja OP Uusimaa.
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Hyvinkään  

Yrittäjien 

tapahtumat

Vallitsevan koronavirus-
epidemian vuoksi tuorein 
ja ajantasaisin tieto 
Hyvinkään Yrittäjien 
tapahtumista löytyy  
täältä: 
hyvyri.fi => Tapahtumat 

Y-juhla 13.11. 

•.perinteinen Y-juhla Hotel Sveitsissä 
Hyvinkään Yrittäjät ry:n syyskokous 15.11. kello 18 

•.Ravintola Harlekiinin SKY-kabinetti, Kauppatori 1, ylin kerros

Kaikki koronasta yrittäjälle -sivusto

Sivusto löytyy täältä: 
www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle 

n.Suomen Yrittäjät ry:n Kaikki 
koronasta yrittäjälle -sivustol-
le on koottu kattavasti yrittä-
jille tärkeää koronavirukseen 
liittyvää tietoa.  

Sivustolla on vastauksia 
yrittäjien yleisimpiin koronavi-
rukseen liittyviin kysymyksiin 
 

Työnantajan koronaopas  
Kaikki   koronasta   yrittäjälle 
-sivuston alasivuna olevassa 
oppaassa kerrotaan muun 
muassa mitkä asiat työn-
antajayrittäjän pitää muistaa 
korona-aikana. 

Koronatietoa yrittäjille

Facebook-ryhmä löytyy täältä: 
www.facebook.com/groups/ostapienelta

Facebook-ryhmä Yrittäjät #ostapieneltä

n.Facebookissa toimii yrittäjien 
oma    Yrittäjät    #ostapieneltä 
-ryhmä. Kyseessä on tukiryhmä 
pienille ja keskisuurille yrityksil-
le sekä yksinyrittäjille. Ryhmäs-
tä saa vertaistuen lisäksi sekä 
lakineuvojan että terapeutin 
tukea. 

Suomen Yrittäjät keskittää 
Facebook-kommentteihin      ja 
-kysymyksiin vastaamisen 
oman Facebook-seinänsä lisäk-
si tähän ryhmään. Ideana on, 
että ”vähemmän mutua, enem-
män tietoa ja välittämistä”.

Uudenmaan Yrittäjien tapahtumat

•.Uudenmaan Yrittäjien tule-
vista tapahtumista löytyy tuo-
rein tieto täältä: 
www.uudenmaanyrittajat.fi 
=> Tapahtumat 
 
Tapahtumia yrittäjyyden 
tueksi 
 
•.12.10. Kun kauppa ei kanna-
ta – yrittäjän turva vaikeina 
aikoina (etäkoulutus) 
•.12.10. Tuo yrityksellesi näky-
vyyttä Google My Businessin 
avulla (etäkoulutus) 
•.13.10. Työnantajayrittäjän 
ilta – motivointi ja sitoutumi-
nen (koulutus, Tuusula) 
 
 

•.19.10. Näin luot mainoksia 
Google Adsillä (etäkoulutus) 
•.26.10. Nykyaikaisen B2B-
markkinoinnin rakentaminen 
(etäkoulutus) 
•.27.10. Vastuullisuus julkisis-
sa hankinnoissa (etäkoulutus) 
•.2.11. Google Analyticsin 
raportointi tutuksi (etäkoulu-
tus) 
•.9.11. Kasvua markkinoinnin, 
datan ja testauksen avulla 
(etäkoulutus) 
•.26.–27.11. Yrittäjän verose-
minaari (seminaari, Helsinki) 
•.26.–27.11. Yrittäjäristeily 
(seminaari, m/s Silja Europa) 
•.8.12. Vastuullisuudesta kil-
pailuetua – vinkit pk-yrityksil-
le (etäkoulutus)
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4VALVOMME  
ETUASI

Kun liityt Yrittäjiin, olet yksi 115 000 jäse-

nestämme. Joukossamme on kaiken-

kokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta. 

Tässä joukossa on voimaa. Yrittäjät  

on maamme suurin ja vaikuttavin  

elinkeinoelämän järjestö.

5VALMIIT  
VERKOSTOT

Verkostoituminen on yrittäjälle tärkeää. 

Meiltä saat verkostot valmiina – löydät 

kumppaneita ja voit tarjota palveluitasi 

ja pitää hauskaa.

1 MAKSUTON  
LAKINEUVONTA

Ongelmia? Soita 09 229 222.  

Jäsenenä saat neuvontapalvelusta  

nopeasti avun - ja monipuolista opas-

tusta ja neuvontaa yritystoimintaan. 

Näin voit säästää pitkän pennin.  

yrittajat.fi/neuvonta

2 RAHANARVOISET  
JÄSENEDUT

Kumppaniemme tarjoamista jäsen- 

eduista saat jopa tuhansien eurojen 

hyödyn. yrittajat.fi/jasenedut

Suomen Yrittäjät varmistaa, että Suomessa on 
mahdollisimman hyvä yrittää sekä huolehtii, että 
pk-yrittäjien ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa. 
Tarjoamme yrittäjille tukea, tietoa ja apua  
arkeen sekä huolehdimme, että yrittäjillä   
on vahvat tukiverkostot ympärillään.

TUNTUVAA ETUA 
JÄSENYYDESTÄ

YRITTÄJIEN JÄSENENÄ SAAT ENEMMÄN. LIITY JA OTA 
ESIMERKIKSI NÄMÄ EDUT JA PALVELUT KÄYTTÖÖSI!

6 MOBIILI- 
JÄSENKORTTI 

Yrittäjän Mobiilijäsenkortti on jäsenille tar-

koitettu, aina mukanasi kulkeva Yrittäjien 

jäsenkortti. Lataa se maksutta älypuheli-

meesi. Käytettävissäsi on runsaasti etuja, 

palveluita ja verkostoitumis- 

mahdollisuuksia:

• valtakunnalliset 

 jäsenedut 

• alueelliset  

 jäsenedut

• uutiset 

• tapahtumat  

 alueellisesti

• yhteystiedot.

LATAA JA 
VARMISTA

 ETUSI:  
YRITTAJAT.FI/ 
MOBIILIKORTTI

3KONKREETTISTA  
HYÖTYTIETOA

Jäsenenä saat

• jäsenlehden

• päivittäiset yrittäjäuutiset osoitteesta yrittajat.fi
• rautaista tietoa yritystoimintaan yrittajat.fi/yrittajan-abc
• yrittäjien asiakirjapankin käyttöösi yrittajat.fi/asiakirjapankki



JOHTAMISSEMINAARI
KE 3.11.2021, HYVINKÄÄSALI 

MINNA VANHALA- 
HARMANEN

MIKKO ILONEN 

JUKKA JALONEN 

HARRI KOPONEN

MIKA D. RUBANOVITSCH

08.00 Aamukahvit

09.00 Tilaisuuden avaus, Jukka Koivu, Kytäjä Golf

09.10 Hyvinkään vt. kaupunginjohtaja  
 Johanna Luukkonen

09.30 Jukka Jalonen, menestyvän tiimin  
 rakentaminen

10.30 Minna Vanhala-Harmanen, oppimisen  
 johtaminen ja elinikäinen oppiminen

11.30 Lounas

12.30 Mika D. Rubanovitsch, kaikki myy

13.30 Harri Koponen, kulttuurin huomioiminen  
 johtamisessa

14.30 Mikko Ilonen (haastattelee Tero Nieminen),  
 itsensä johtaminen huippu-urheilussa

15.15 Loppukahvit 

OHJELMA 3.11.2021Kytäjä Gol昀n järjestämässä seminaarissa  
kokeneet johtamisen ammattilaiset avaavat  
näkökulmia esimiestyön haasteisiin nyt ja  
tulevaisuudessa. Johtamisseminaari järjes- 
tetään Hyvinkääsalissa ke 3.11.2021.

VARMISTA PAIKKASI SYKSYN HUIPPUSEMINAARIIN:
Seminaarin hinta 295 € sis. alv 10%, Hintoihin lisätään tilausmaksut, alk. 1 € www.lippu.fi

MINNA VANHALA-HARMANEN | TYÖELÄMÄN MURROKSEN ASIANTUNTIJA

MIKKO ILONEN | SUOMEN MENESTYNEIN GOLFAMMATTILAINEN

JUKKA JALONEN | PÄÄVALMENTAJA, SUOMEN JÄÄKIEKKOMAAJOUKKUE

HARRI KOPONEN | EMBA, PhD Eco h.c

MIKA D. RUBANOVITSCH | TOIMITUSJOHTAJA,  JOHTAJATIIMI

NIMEKÄS ESIINTYJÄKAARTI:


