Aika rakastua
Yrittäjiin: Jäsenen
edut ja hyödyt

Yrittäjyyden puolesta.

Hyvä jäsenyrittäjämme,
olet lämpimästi tervetullut Yrittäjien joukkoon!
Olet omiesi parissa. Keräsimme tähän esitteeseen Sinulle
syitä, miksi Yrittäjiin kannattaa kuulua ja miten äänesi kuuluu.
Kerromme, miten saat jäsenyydestäsi mahdollisimman paljon
vaikuttavuutta ja hyötyä arkeesi. Tuomme esille etuja
ja mahdollisuuksia, joita tuskin haluat sivuuttaa.
Mitä enemmän käytät jäsenetujasi, sitä enemmän
säästät ja hyödyt. Kirjaudu jäsennumerollasi jäsensivuille,
josta löydät kaikki ajantasaiset edut ja etukoodit:
www.yrittajat.fi/jasenedut
Kun mielessäsi on terveisiä tai kysymyksiä, ethän epäröi
olla yhteydessä. Me olemme täällä sinua varten!

Mikael Pentikäinen,
toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
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Yhdessä olemme
enemmän
Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten
etuja ajava, kaikkia yrittäjiä palveleva järjestö,
jossa on jo 115 000 jäsentä. Hyvä näin, sillä mitä
enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme.
Vahva järjestö vaikuttaa lainsäädäntöön
puolestasi ja varmistaa, että yrityksesi
voi toimia mahdollisimman hyvin.

290 000
93%
Kaikista yrityksistä 93 prosenttia
on mikroyrityksiä, jotka
työllistävät alle 10 henkilöä.

1,5
VAIKUTTAMINEN

Kaikkiaan yritykset työllistävät
Suomessa lähes 1,5 miljoonaa
henkilöä kokopäiväisiksi muutettuna.

Lähteet: Tilastokeskus, Yritysrekisteri 2020

Suomessa on yli 290 000 yritystä.
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Yksi kaikkien
puolesta
Yrittäjä ei yksin pysty valvomaan etujaan
lainsäädäntöä kehitettäessä. Siksi me teemme
sen kaikkien yrittäjien puolesta. Vaikuttaminen
vaatii pitkäjänteisyyttä: kannanottojen
laatimista, lausuntojen kirjoittamista sekä
lainvalmistelutyöryhmissä vaikuttamista ja
eduskunnan valiokuntien kysymyksiin vastaamista.
Teemme tämän, jotta yrittäjänä olisi Suomessa
vuosi vuodelta vähän parempi olla.
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Hädässä ystävä
tunnetaan
Koko maailmaa kurittava koronapandemia
on asettanut yrittäjät ennennäkemättömään
tilanteeseen ja yrittäjäjärjestöä on tarvittu nyt
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me myös
vastaamme haasteeseen. Koronakeväällä 2020
olimme esimerkiksi eduskunnan kuulluin etujärjestö.
Käänsimme kaikki kivet, että löysimme parhaat tahot
neuvomaan ja tarjoamaan apua yrittäjille. Syntyi
verkkosivuja, tietoiskuja, valtakunnallinen koronaapu, ehdottamiamme tukimuotoja ja verkostoivia
someryhmiä. Tämä työ jatkuu niin kauan kuin
tarvitaan – Yrittäjää ei jätetä.

4 – YRITTÄJÄT

VAIKUTTAMINEN

4

Olemme päättäjien ja
yrittäjien välikätenä
Korona-aikana vaikuttamista on tehty lähes kellon
ympäri, mutta normaalitilanteessakin seuraamme
silmä kovana, mitä eduskunnassa tapahtuu.
Kun uudistetaan YELiä, sosiaaliturvaa,
työlainsäädäntöä, yritysverotusta tai jotakin muuta
yrittäjille tärkeää asiaa, pidämme huolen, että
päättäjät tietävät, miten pitää huolta yrittäjien
menestyksestä nyt ja jatkossa. Opastamme sinua,
miten uudet lait vaikuttavat yritysten toimintaan.
Kun me tiedämme, sinäkin tiedät.
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Olemme helpomman
sopimisen asialla
Kuvittele pieni yritys, joka ei kuulu
työnantajaliittoon. Pitkäaikainen työntekijä haluaisi
tehdä tunteja talteen kuumimman sesongin aikaan
ja lähteä sen jälkeen pidemmälle reissulle. Yrittäjälle
tämä sopisi mainiosti, mutta laki tai työehtosopimus
ei salli heidän sopivan tällaisia keskenään.
Me uskomme, että jos työpaikalla on yhteinen
tahto toimia, työehtosopimusten määräysten ei
tulisi olla esteenä. Tätä viestiä viemme eteenpäin
päättäjille, oli kyse sitten työajoista, palkoista tai
erilaisista korvauksista.
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Vaadimme
kannustavaa verotusta
Verotuksen tulee kannustaa yrittämiseen, yrityksen
kokoon ja yhtiömuotoon katsomatta. Yhteisöverokanta
on pidettävä kilpailukykyisenä ja osinkoverotuksessa
on huomioitava yrittäjäriskin ottaminen. Verotuksen
tasapuolisuudesta eri yritysmuotojen kesken
on myös huolehdittava.
Vielä toteutumaton tavoitteemme on liikunta- ja
kulttuuriedun saaminen toiminimiyrittäjän verotukseen:
tällä hetkellä verokannuste on vain osakeyhtiö- ja
henkilöyhtiömuodoissa, ja vaadimme asian korjaamista
tasapuolisen kohtelun ja yrittäjän hyvinvoinnin
edistämiseksi.
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Suomi kuulluksi
myös Brysselissä
EU mielletään liiallisen sääntelyn lähteeksi, mutta
tosiasiassa pk-yritykset usein myös tarvitsevat EUlainsäädännön tarjoamaa suojaa. EU:sta tulee sääntelyä,
jotta sisämarkkinoillamme toimintaedellytykset olisivat
jokaisen yrittäjän näkökulmasta tasapuoliset. EUlainsäädäntö vaikuttaa jokaisen eurooppalaisen pk-yrityksen
arkeen, myös suomalaisen. Valvotaan yhdessä, että myös
suomalaisten pk-yritysten näkökohdat tulevat huomioiduiksi.
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Yrittäjien asialla
kuntapolitiikassa
Aluejärjestömme ja paikallisyhdistyksemme toimivat
lähellä kuntapäättäjiä, maakuntaliittoja ja kuntayhtymiä.
He tuntevat kulmakunnan yrittäjätaustaiset valtuutetut ja
tuovat alueen yrittäjien näkökulmaa esille, kun kunnassa
tehdään yrittäjien elämään vaikuttavia päätöksiä.
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Bisnestä julkisista
hankinnoista
Julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa yrityksille
ainakin 35 miljardin euron edestä vuosittain Suomessa.
Yritykselle julkinen sektori on yleensä luotettava ja vakaa
kumppani. Julkinen asiakas on myös yritykselle arvokas
meriitti niin kotimaassa kuin erityisesti kansainvälistyessä.
Lataa Yrittäjien hankintaopas verkosta:
yrittajat.fi/hankintaopas
Kun kaipaat apua julkisiin hankintoihin, ota yhteyttä
paikallisiin hankintaneuvojiimme, joiden yhteystiedot
voit tarkistaa yrittäjät.fi-sivustolta.
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Jotta voisit myös
kokeilla siipiäsi
Haluamme taata suomalaisille pk-yrityksille
hyvät mahdollisuudet laajentua myös Suomen
rajojen ulkopuolelle ja lisätä vientiään. Toimimme
kansainvälistymisen edistämiseksi Team Finland
-ohjausryhmässä, Tullin asiakasneuvottelukunnassa,
Viexpon hallituksessa sekä Suomalais-Venäläisen
kauppakamarin hallituksessa, ulkoministeriön ja työja elinkeinoministeriön työryhmissä ja Finnveran
toiminnassa. Vaikutamme siihen, että Business Finlandin
ja Team Finland -verkoston palvelut ja tuet ovat
pienyritysten tarpeiden mukaisia.
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Olemme aito
väylä vaikuttaa
Suomi on sijalla 10 Global Entrepreneur Index
-listauksessa, jolla arvioidaan eri maita yrittäjyyden
näkökulmasta. Tavoitteemme on, että Suomi nousee
vähintään sijalle 8. Tähän pyrimme työllämme
vaikuttamaan. Kun Suomi on parempi maa yrittäjille,
se on parempi myös jäsenillemme!
Me haluamme olla aidosti yrittäjän asialla. Soita tai
kirjoita meille ja kerro, mikä epäkohta pitää ratkaista.
Me viemme asiaasi eteenpäin.
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Pysymme aina
askeleen edellä
Tutkimme ja seuraamme yrityskentän kehitystä muun
muassa Pk-yritysbarometreilla ja kyselytutkimuksilla.
Tunnemme kentän ja olemme siksi aina askeleen edellä,
kun edessä on yrittäjien kannalta tärkeitä päätöksiä.
yrittajat.fi/tutkimukset
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Yrittäjäinnostus vain
jatkaa kasvamistaan
Vielä vuonna 2011 Global Entrepreneurship
Monitor kertoi, että noin seitsemän prosenttia
suomalaisista 18–64-vuotiaista arvioi perustavansa
yrityksen kolmen vuoden kuluessa. Vuonna 2019
Yrittäjien ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tekemän Opiskelijasta yrittäjäksi
2019 -tutkimuksen mukaan opiskelijoista 33 prosenttia
ilmoitti olevansa halukas toimimaan yrittäjänä
tulevaisuudessa.

VAIKUTTAMINEN
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Digitalisaatio on
avain menestykseen
Tutkimukset kertovat, että digitaalisuudella on
merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen.
Digitaalisuutta hyödyntävät parhaiten asemansa jo
vakiinnuttaneet, menestyksekkäät, kasvuhakuiset
yritykset. Ja toisin päin: digiliiketoimintaa tekevillä
yrityksillä on selvästi muita suurempi kasvun nälkä.
Usein yrittäjällä olisi hinkua hyödyntää digin
mahdollisuuksia enemmänkin, mutta se tuntuu
vieraalta tai jopa vähän pelottavalta.
Vaikutamme, jotta digitaalisesti suuntautuneiden
yritysten määrä kasvaisi ja että niiden kasvu- ja
kansainvälistymismahdollisuudet vahvistuisivat.
yrittajat.fi/digitalisaatio
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Maksuton lakineuvonta
ja asiantuntija-apu
Meillä on iso joukko omia lakiosaajia, ja sen lisäksi
teemme yhteistyötä kymmenien lakitoimistojen kanssa.
Tarvitsit sitten verogurua tai tietosuojaeksperttiä,
ohjaamme kysymyksesi juuri oikealle henkilölle,
joka on valmiina kuuntelemaan ja neuvomaan.
Puhelinneuvontamme on jäsenille maksuton.
Lakineuvonnan asiantuntijamme vastaavat soittoihin
numerossa 09 229 222. Ajantasaiset aukioloajat löydät
osoitteesta yrittajat.fi/neuvonta
Huomaathan, ettei neuvontapalvelussa ole mahdollista
hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja eikä laatia tai
tarkastaa sopimuksia tai muita asiakirjoja.
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Valmiit asiakirjamallit
maksutta käytössäsi
Sopimusten laatiminen on työlästä hommaa.
Kerromme, miten viilaat asiakkaan kanssa solmittavan
palvelusopimuksen tai yrityksellesi tarjotun
kiinteistösopimuksen niin, ettei myöhemmin tule
yllätyksiä. Jos kaipaat sopimusluonnosten tarkistamista,
ohjaamme sinut luotettavien sopimusjuristien puheille.
Verkkosivujemme asiakirjapankista saat kaikkiaan noin
70 erilaista asiakirja- ja sopimusmallia, joita voit täydentää
omien tarpeidesi mukaan ja säästää aikaa ja hermoja.
yrittajat.fi/asiakirjapankki

TUKI JA NEUVONTA
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Varoitamme
sinua huijareista
Valelaskuihin, tietojenkalasteluihin,
puhelinmyyntihuijauksiin, kiristyshaittaohjelmiin ja
”toimitusjohtajan” rahansiirtopyyntöihin törmäävät
parhaatkin meistä. Me varoitamme huijareista, jotta et
menisi lankaan. Kerromme, miten välttyä ongelmilta.
Neuvomme myös, miten toimia, jos vahinko on jo
tapahtunut. Jos epäilet, soita meille ennen kuin maksat!
Katso lisää Torju huijaukset -oppaasta:
yrittajat.fi/oppaat
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Päätöksentekoa
helpottavat laskurit
Yrittäjät.fi-sivuston laskureilla voit laskea muun
muassa, kuinka paljon kustannuksia uuden työntekijän
palkkaaminen tuo tai kuinka paljon pitää tehdä
lisämyyntiä, jotta alennusprosentti kannattaa.
Esimerkiksi palkkalaskurin löydät osoitteesta:
yrittajat.fi/palkkalaskuri
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Veroasiantuntijamme
opastavat veroasioissa
Milloin yrityksen uusi auto on ALV-vähennyskelpoinen?
Ovatko työmatkan kilometrikorvaukset vähennyskelpoisia?
Antamamme selkeät ohjeet säästävät aikaa ja hermoja
veroasioiden hoidossa.
yrittajat.fi/verotus
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Autamme laittamaan
sosiaaliturvasi kuntoon
Me neuvomme, mitä vakuutuksia tarvitset ja miten
takaat itsellesi riittävän eläkkeen. Kerromme myös,
miten toimia, jotta et joudu pulaan silloinkaan, kun töistä
pitää ottaa vapaata uuden perheenjäsenen syntymän,
sairauden tai työttömyyden takia. Vaikutamme jatkuvasti
yrittäjän sosiaaliturvan parantamiseksi. Teemme sen
jäsenyrittäjiämme kuunnellen.

TUKI JA NEUVONTA
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Omistajanvaihdokset
ja perhesopimukset
Omistajanvaihdos on ajankohtainen monille
yrittäjille ennemmin tai myöhemmin. Ymmärrämme
omistajanvaihdoksen monimuotoisuuden ja annamme
vinkkejä, miten valmistautua ja miten edetä. Tunnemme
alueen asiantuntijaverkostot. Oikotie omaan yritykseen
on usein valmiin yrityksen ostaminen.
www.yrittajat.fi/omistajanvaihdos
Olemme mukana myös myötä- ja vastoinkäymisissä.
Kerromme, millaiset sopimukset puolisoiden on
syytä tehdä, jotta yrityksen mahdolliset ongelmat
eivät kaadu puolison niskaan tai avioero vie yritystä
pulaan. Asiakirjapankistamme löydät myös esimerkiksi
perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja.
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Selkoa työsopimusten
laatimiseen
Autamme sinua olemaan hyvä työnantaja: Kerromme
mm. mitä työsopimuksessa ainakin pitää olla? Entä
työntekijän koeaika? Miten palkka määräytyy? Yrittäjien
neuvoilla saat työsopimukset kerralla oikein, vältät
tyypilliset karikot ja minimoit työnantajan riskit.
Katso esimerkiksi opas ensimmäisen työntekijän
palkkaamiseen: yrittajat.fi/oppaat
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Autamme sinua
yritystä perustaessa
Emme voi perustaa yritystä puolestasi, mutta
neuvomme, mikä yritysmuoto olisi sinulle sopiva, mistä
voit hakea rahoitusta ja miten selviät byrokratiasta
niin, että pääset vikkelästi vauhtiin. Aloittavat yrittäjät
löytävät Yrittäjät.fi-palvelusta paljon hyödyllistä tietoa
oman yrityksensä aloittamiseen.
Tutustu myös liiketoimintaasi monipuolisesti
tukeviin oppaisiin: yrittajat.fi/oppaat
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Innostamme opettajia
yrittäjyysopetukseen
Vahvistamme opettajien yrittäjyysosaamista. Yhä
useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä
yrityksessä. Siksi on tärkeää, että opiskelijat saavat
yrittäjyysosaamista ja näkevät yrittäjyyden yhtenä
uravaihtoehtona. Järjestämme opettajille koulutusta, jotta
heillä on työkaluja ja innostusta yrittäjyysopetukseen.
Koulutukset rahoittaa lääkintöneuvos Sakari Alhopuro.

TUKI JA NEUVONTA
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Kattavat verkostomme
käyttöösi
Kun kysymme jäseniltämme, mikä jäsenyydessä on
heille hyödyllisintä, vastaus on useimmiten verkostot.
Verkostot ovat yrittäjän sosiaalista pääomaa,
jota ei voi koskaan olla liikaa.
Yrittäjät on Suomen suurin elinkeinoelämän järjestö,
ja meille on karttunut matkan varrella mojova määrä
kontakteja. Heidät kaikki tarjoamme myös jäsentemme
käyttöön. Oli sinulla sitten yksittäinen ongelma, tarve
löytää samalla alalla toimivia yrittäjäkollegoita tai halu
päästä kuntasi päättäjän kanssa juttusille, autamme
löytämään juuri oikean ihmisen.
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Yhdistämme
yrittäjiä verkossa
Verkkopalvelussamme voit verkostoitua
kotikoneelta käsin. Palvelumme tarjoaa arvokkaat
kontaktit jäsenyritysten väliseen liiketoimintaan sekä
henkilökohtaiseen yhteydenottoon.

yrittajat.fi/synergia
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Yksinyrittäjäverkostossa on voimaa
Meidän kanssamme yksinyrittäjä ei ole koskaan
yksin. Yksinyrittäjäverkostomme varmistaa, että
yksinyrittäjien ääni kuuluu, kun yrittäjän asiaa
ajetaan. Yrittäjien verkkosivuilta löydät varta
vasten yksinyrittäjille kokoamamme työkalupakin,
jossa on neuvoja hyvinvoinnista oman osaamisen
kehittämiseen. Yksinyrittäjäjäsenille lähetetään
viisi kertaa vuodessa yksinyrittäjäuutiskirje.
yrittajat.fi/yksinyrittajat
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Kasvuhakuiset
yrittäjät
Kasvuyrittäjäverkosto palvelee kasvuhakuisten
yrittäjien tarpeita teemaan sopivilla tilaisuuksilla,
tarjoamalla sparrausta kasvun tavoittelemisessa sekä
linkittämällä kasvuhakuiset yrittäjät oikeiden tahojen
sekä toistensa kanssa.
yrittajat.fi/kasvuyrittajaverkosto

VERKOSTOITUMINEN
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Service
in English
Finland is becoming more and more international with
entrepreneurs now from all over the world, all sharing one
thing in common – a drive to success. Don’t miss out on
our English materials and remember to check out
our webinars and events in English.
yrittajat.fi/en
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Nuoret yrittäjät
ja opiskelijat
Koskaan ei ole liian aikaista yrittää. Nuoret Yrittäjät
-verkosto tuo nuoremman polven yrittäjiä ja yrittäjiksi
aikovia yhteen muun muassa valtakunnallisissa
Get Together -tapahtumissa ja paikallisissa
verkostoitumisbileissä. Tule mukaan laajentamaan
verkostojasi, oppimaan uutta esimerkiksi rahoituksen
etsimisestä ja vaikuttamaan yrittäjien asemaan.
Tuemme myös yrittäjyyttä harkitsevia opiskelijoita
tarjoamalle heille maksuttoman opiskelijajäsenyyden.
Opiskelijoiden tarpeisiin räätälöity jäsenyyspaketti
opiskelijaetuineen antaa siivet unelmille.
Opiskelijajäsenyys on tarkoitettu täysipäiväisille
opiskelijoille ja sisältää omat jäsenedut.
yrittajat.fi/nuoret
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Muutitko Suomeen
muualta?
Yrittäjät toimii monimuotoisen pk-yrityskentän
äänitorvena. Siksi perustimme maahan muuttaneille
yrittäjille oman verkoston tukemaan muualta Suomeen
muuttaneita yrittäjiä. Järjestö vastaa kasvavaan trendiin
ja sen mukanaan tuomiin tarpeisiin auttamalla ja
tukemalla yrittämisen eri vaiheissa sekä huomioimalla
ne hankaluudet, joita erityisesti muualta tulleet
yrittäjät saattavat kohdata.
yrittajat.fi/en
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Ex-yrittäjät ja
senioritukijat
Yrittäjien jäseninä voivat olla myös yritystoimintansa
lopettaneet seniorit, jotka haluavat olla mukana ajamassa
yrittäjien etuja. Seniorit pääsevät jäseneksi pikkusummalla.
yrittajat.fi/seniorit

VERKOSTOITUMINEN
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Aikaa myös
ottaa rennommin
Yrittäjäkin tarvitsee rentoutumista ja hyvää seuraa.
Yrittäjien tapahtumissa tapaat toisia yrittäjiä, mahdollisia
kumppaneita ja asiakkaita sekä liiketoimintasi tai
yrityksesi kotipaikkakunnan kannalta tärkeitä päättäjiä.
Tapahtumia järjestetään ympäri Suomen vuosittain lähes
4 000, joten tarjonta on laaja ja sisältö monipuolinen.
Legendaariset risteilyt ja huikeat paikalliset tapahtumat
pitää kokea ainakin kerran!
Yrittäjien suurimmat tapahtumat:
Kunnallisjohdon seminaari
Koulutusjohdon foorumi
Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät
Yrittäjäristeily
yrittajat.fi/tapahtumat
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Täsmäkoulutukset
lähelläsi
Aluejärjestömme ja paikallisyhdistyksemme
kuuntelevat herkällä korvalla oman paikkakuntansa
yrittäjiä ja järjestävät koulutustilaisuuksia ja seminaareja
juuri näille tärkeistä aiheista. Pidä itsesi ja henkilökuntasi
ajan tasalla, sillä muuttuva maailma vaatii jatkuvaa
osaamisen kehittämistä ja tietojen päivitystä.
yrittajat.fi/koulutukset
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Verkkokoulutuksia
kotisohvalta
Yrittäjän aika on kortilla, joten järjestämme vuosittain
useita kymmeniä webinaareja eli verkkokoulutuksia
yrittäjälle tärkeistä aiheista. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että voit oppia uutta missä ja milloin sinulle sopii –
vaikka kotisohvallasi!
yrittajat.fi/koulutukset
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Meiltä löytyy
parhaat mentorit
Yrittäjät pitävät yhtä. Ne, joille on ehtinyt kertyä
kokemusta, opastavat niitä, joilla kokemusta ei
vielä ole. Syksyllä 2017 käynnistimme ensimmäisen
valtakunnallisen mentorointiohjelmamme, jossa 60
nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea pääsi kokeneiden
hallitusammattilaisten oppiin. Mentorointiohjelma
toteutetaan Suomen Yrittäjien ja Boardmanverkoston yhteistyönä.
Jäsenenä käytössäsi on myös Yrittäjien maksuton
mentoripalvelu, josta yrittäjä löytää mentorin
sparraamaan arkea ja kehittämään bisnestä. Hyvät
neuvot ovat jokaiselle yrittäjälle kullanarvoisia!

KOULUTUS JA TAPAHTUMAT

YRITTÄJÄT – 21

37

Palkitsemme yrittäjiä
monin tavoin
Palkitsemme yrittäjiä paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisesti. Palkintojen tarkoitus on kiittää yrittäjiä
loistavasta työstä ja julistaa kaikelle kansalle, miten
hienoja yrittäjiä ja yrityksiä Suomessa on. Valtakunnalliset
yrittäjäpalkinnot on jaettu Fennian kanssa jo vuodesta
1968. Palkitsemme myös yksinyrittäjiä, nuoria yrittäjiä
ja maahan muuttaneita yrittäjiä.
Palkitaanko sinut ensi vuonna?
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Palkitsemistuotteet
menestyjille
Vuosikymmenien yrittäjäuran tehneille ja yrittäjyyden
eteen väsymättä työskenneille kelpaa ojentaa yrittäjäristi.
Meiltä saat myös ansioristit työntekijän pitkän ja
ansioituneen uran kunniaksi.
yrittajat.fi/palkitseminen
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Lue uutiset
suoraan verkosta
Yrittäjät.fi kertoo päivän puhuttavimmat yrittäjäuutiset,
tarjoaa sukelluksen yrittäjän arkeen, kertoo selkeästi
liiketoimintaasi vaikuttavat lakimuutokset ja
vinkkaa arjessa auttavat ohjeet.

yrittajat.fi
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Tai valitse
kotiin kannettuna
Postilaatikoihin ja -luukkuihin kolahtavasta,
jäsenetuna jaettavasta painetusta Yrittäjä -lehdestä
pääset lukemaan kiinnostavimmista henkilöistä ja
yrittäjän elämää koskettavista teemoista,
kuten verotuksesta, digitalisaatiosta,
markkinoinnista ja johtamisesta.
Erikseen tilattava Yrittäjä Plus -aikakauslehti on täynnä
inspiroivia yrittäjiä ja yrittäjätarinoita sekä ideoita
ja innostusta työn lisäksi vapaa-aikaan.
Tilaa Yrittäjä Plus -lehti täältä:
yrittajat.fi/yrittajaplus
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Tuore tieto suoraan
sähköpostiisi
Kahden viikon välein saapuva uutiskirjeemme säästää
aikaasi. Kerromme yhdessä paketissa sen, mitä
sinun pitää tietää yrittäjyydestä juuri nyt: tärkeimmät
muutokset, hyödylliset vinkit ja inspiroivat
henkilöt suoraan sähköpostiisi.
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Kaikki mitä sinun pitää
tietää yrittäjyydestä
Yrittäjien verkkosivuilta löydät yksityiskohtaista
tietoa, apua ja vinkkejä tilanteisiin, joita yrittäjän
polullasi kohtaat. Kun kaipaat apua, löydät sitä
tietopankistamme osoitteesta yrittajat.fi.
yrittajat.fi
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Seuraat meitä
helposti somessa
Tervetuloa keskustelemaan kanssamme Facebookissa!
Yli 30 000 henkilön yhteisö yrittäjyyden ympäriltä valmiina
vaihtamaan ajatuksia ja sparraamaan kanssasi. Liity joukkoon!
facebook.com/suomenyrittajat
facebook.com/nuoretyrittajat
Yrittäjät #ostapieneltä -ryhmässä kerrot muille tarjouksistasi
tai jaat ilosi ja surusi yli 16 000 muun yrittäjän kanssa.
Vertaistukea ja kokemuksen syvää rintaääntä. Liity mukaan!
https://www.facebook.com/groups/ostapienelta/
Mihin vaikutamme juuri nyt? Mistä asiantuntijamme keskustelevat? Mikä yrittäjyydessä puhuttaa yhteiskunnallisesti?
Twitter tarjoaa sinulle näkökulmia vaikuttamistyön arjesta.
@suomenyrittajat
@nyrittajat
Instagramissa ammennat inspiraatiota koskettavista
yrittäjätarinoista ja yrittäjän arkeen pureutuvista pikapaloista. Tsemppiä, visuaalisuutta ja virtaa arkeesi!
@suomenyrittajat
Miten kehittäisit itseäsi? Miten pysyä vauhdilla muuttuvan
työelämän mukana? Mistä neuvoja johtamiseen tai
ajanhallintaan? Linkedinissä painimme näiden
aiheiden parissa. Seuraa meitä ja poimi itsellesi
hyödylliset vinkit juuri omaan arkeesi.
https://www.linkedin.com/company/suomen-yritt-j-t-ry/
Tunteita herättävät videot menestyksen ja menetyksen
ääreltä – suoraan yrittäjän iholta. Vinkkivideot arkisista
yrittäjyyden velvollisuuksista ja askareista sekä parhaat
neuvot miten niistä selvitään mahdollisimman kivuttomasti.
youtube.com/user/yrittajat
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Yhteistyökumppanimme
tarjoavat Yrittäjien jäsenille
runsaan kattauksen etuja.
Aina ajantasaiset edut
löydät jäsensivuiltamme
www.yrittajat.fi/jasenedut
Käy tutustumassa, mitä etuja
seuraavien sivujen kumppanimme tarjoavat sekä miten he voivat
auttaa sinun liiketoimintaasi.
Hyödynnä jäsenetusi
ja säästät selvää rahaa.
Muistathan, että useimmat
jäsenedut koskevat myös
henkilökuntaasi.

26 – YRITTÄJÄT

44

Lehdet ja kirjat /

45

Tietopalvelut /

46

Majoitus ja kokous /

47

Luontoisedut /

Kaikki edut löydät yrittajat.fi/jasenedut
JÄSENEDUT
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Viestintäratkaisut /

49

Työeläkevakuuttaminen /

50

Vakuutukset /

51

Rahoitus /

Kaikki edut löydät yrittajat.fi/jasenedut
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Majoitus /
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Majoitus ja kokous /

54

Lakiasiat /
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Tukkukauppa /

Kaikki edut löydät yrittajat.fi/jasenedut
JÄSENEDUT
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Polttoaineet /

57

Majoitus ja kokous /

58

Laivamatkat /

59

Polttoaineet /

Kaikki edut löydät yrittajat.fi/jasenedut
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Valmennuskurssit /

61

Sähkönhankintapalvelut/
Sähkön kilpailutus
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Laivamatkat /

63

Yrityskauppa /

Kaikki edut löydät yrittajat.fi/jasenedut
JÄSENEDUT
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Alueiden
yhteystiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjät

Keski-Suomen Yrittäjät

yrittajat.fi/etelakarjala

yrittajat.fi/keskisuomi

puh: 010 470 1100

puh: 010 425 9200

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Kymen Yrittäjät

yrittajat.fi/etelapohjanmaa

yrittajat.fi/kymi

puh: 06 420 5000

puh: 044 012 4190

Etelä-Savon Yrittäjät

Lapin Yrittäjät

yrittajat.fi/etelasavo

yrittajat.fi/lappi

puh: 050 065 1312

puh: 040 089 8200

Helsingin Yrittäjät

Pirkanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/helsinki

yrittajat.fi/pirkanmaa

puh: 050 575 2353

puh: 03 251 6500

Hämeen Yrittäjät

Pohjois-Karjalan Yrittäjät

yrittajat.fi/hame

yrittajat.fi/pohjoiskarjala

puh: 010 229 0390

puh: 050 367 5194

Kainuun Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/kainuu

yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa

puh: 010 387 7870

puh: 010 322 1980

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Päijät-Hämeen Yrittäjät

yrittajat.fi/keskipohjanmaa

yrittajat.fi/paijathame

puh: 06 831 5292

puh: 050 566 0343
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Pääkaupunkiseudun Yrittäjät

Uudenmaan Yrittäjät

yrittajat.fi/paakaupunkiseutu

yrittajat.fi/uusimaa

puh: 010 422 1400

puh: 010 231 3050

Espoon Yrittäjät

Varsinais-Suomen Yrittäjät

yrittajat.fi/espoo

www.yrittajat.fi/varsinaissuomi

puh: 010 422 1400

puh: 02 275 7100

Kauniaisten Yrittäjät, Grankulla Företagare

Keskusjärjestön yhteystiedot:

yrittajat.fi/kauniainen
s-posti: toimisto@kauniaistenyrittajat.fi

Suomen Yrittäjät
PL 999, 00101 Helsinki

Vantaan Yrittäjät

puh: 09 229 221

yrittajat.fi/vantaa

s-posti: toimisto@yrittajat.fi

puh: 010 322 1722

yrittajat.fi

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Yrittäjäjärjestön toiminta

yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa

rakentuu 20 aluejärjestöstä,

puh: 050 463 2370

noin 380 paikallisyhdistyksestä
ja noin 60 toimialajärjestöstä.

Satakunnan Yrittäjät
yrittajat.fi/satakunta

Kaikki Suomen Yrittäjien,

puh: 050 312 9301

aluejärjestöjen, paikallisyhdistysten
sekä toimialajärjestöjen ajantasaiset

Savon Yrittäjät

yhteystiedot löytyvät osoitteesta:

yrittajat.fi/savo

yrittajat.fi

puh: 044 368 0507

INFO
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Jäsenmaksut
eivät päätä huimaa
Yrittäjien jäsenenä pääset hyödyntämään kaikki
palvelut ja edut, jotka on esitelty tässä oppaassa.
Niiden hyödyntäminen tuo nopeasti takaisin yrityksen
jäsenmaksun, joka on tietenkin verotuksessa
vähennyskelpoinen.
Ajantasaiset jäsenmaksut löydät osoitteesta:
yrittajat.fi/liity
Valitse itse laskutustapasi! Sinä päätät, missä muodossa
saat jäsenmaksulaskusi tai mitä viestintää meiltä saat.
Päivitä tietosi osoitteessa:
yrittajat.fi/jasentiedot
Pidä jäsentietosi ajan tasalla, niin varmistat, että
saat meiltä varmasti kaiken tiedon esimerkiksi
tapahtumistamme ja koulutuksistamme.
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Yrittäjien jäsenedut
kulkevat mukanasi
Puhelimessa jäsenkorttisi kulkee kätevästi
mukana ja voit hyödyntää sekä valtakunnalliset että
alueelliset edut ja lukea ajankohtaisista uutisista sekä
tapahtumista. Lue lisää yrittajat.fi/mobiilikortti
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Jäsenyys
kannattaa aina
Etuja, syitä ja hyötyjä riitää: Tähän joukkoon voit
kuulua ylpeydellä. Jos et vielä ole jäsen,
liity mukaan jo tänään!
yrittajat.fi/liity
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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VAHV ISTA MME

VAI KUTAMME

V ER KOSTO I M M E

Yksi
kaikkien
puolesta.

Yrittäjyyden puolesta.
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