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Yrittäminen on kova laji. Menestys itsessään tuo tyydytystä tekijälleen,  
mutta sen lisäksi yrittäjä ansaitsee myös erityistä tunnustusta.  

Suomen Yrittäjät haluaa osoittaa tunnustusta yrittäjille ja yrittäjyyden hyväksi  
toimineille henkilöille myöntämällä anomuksesta yrittäjäristejä.

Yritys voi huomioida myös henkilökuntaansa Suomen Yrittäjien ansioristeillä. Ne sopivat  
jaettaviksi esimerkiksi yrityksen merkkivuoden kunniaksi tai henkilön omana merkkipäivänä. 

Hakemuslomakkeet ja lisätietoja: www.yrittajat.fi/palkitsemistuotteet  
tai puhelin 09 229 221.

KIITÄ JA MUISTA
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TILAA yrittajat.fi/yrittajaplus TARU JUSSILA 
PÄÄTOIMITTAJA

Kehitä liiketoimintaasi Yrittäjät-akatemiassa 
 

Tammikuun loppupuolella avattu 
Yrittäjät-akatemia sai alkunsa 
palvelumuotoiluleirillä, jolla 

pk-yrittäjät ympäri Suomen opettelivat 
palvelumuotoilun keinoja. Yhteiseksi 
pähkinäksi nousi se, että pk-yrittäjä on 
usein sokea omalle osaamiselleen, ja lii-
ketoiminnan kehittämiseen harvoin on 
riittävästi osaamista. Myös kehittävän 
kumppanin puute tunnistettiin, sillä 
omasta yrityksestä ei välttämättä löydy 
sparrauskumppania yrityksen kehittä-
miseen. Näihin kipukohtiin aloimme 
Yrittäjien toimistolla kehittää ratkaisua, 
ja siten syntyi Yrittäjät-akatemia. 

Yrittäjät-akatemia tarjoaa apua 
nimenomaan liiketoiminnan kehittä-
miseen. Ensin se auttaa tunnistamaan 
oman osaamisen puutteet. Tämän 
jälkeen tarjolla on kaksi pääpolkua lii-
ketoiminnan kehittämiseksi: digipolku 
ja vastuullisuuspolku, joista kumpaakin 
voi kulkea omien tarpeiden mukaan. 
Tarjolla on niin lähipäiviä kuin etänä 
suoritettavia kokonaisuuksia. Jokainen 
voi täysin itse päättää, kuinka paljon 

aikaa ja paukkuja laittaa itsensä ja 
henkilöstönsä osaamisen kehittämi-
seen. Yrittäjän itsensä lisäksi myös 
pk-yritysten henkilöstö on tervetullutta 
kehittymään. 

Loppuvuodesta 2021 tehty kyselytut-
kimus osoitti, että suomalaiset yrittäjät 
tahtovat lisää digiosaamista ja myös 
vastuullisuuskoulutukseen halutaan pa-
nostaa laajalti. Yrittäjägallupin mukaan 
70 prosenttia yrittäjistä kokee, että ajan 

puute on suurin este osaamisen lisää-
miselle. Toiseksi merkittävämmäksi 
syyksi mainitaan raha. Kaikki opiskelu 
Yrittäjät-akatemiassa on maksutonta. 

Eri oppilaitokset ja muut tahot, kuten 
Google, ovat lahjoittaneet sisältöjään 
akatemiaan. Akatemian tarjonta tulee 
kasvamaan koko kevään ajan ja vielä 
syksylläkin. LähiTapiolan suurlahjoitus 
puolestaan on mahdollistanut Yrittä-
jät-akatemialle kaksi valmentajaa ja 
etäopintojen lisäksi neljä lähipäivää. 
Lähipäiviä pidetään Hämeenlinnas-
sa, Porissa ja pääkaupunkiseudulla. 
Suomalainen koulutusyritys Claned on 
puolestaan lahjoittanut koulutusalus-
tansa akatemian käyttöön. 

Yhteistyöllä on saatu aikaan kokonai-
suus, joka on luotu nimenomaan sinulle 
liiketoimintasi kehittämistä varten. 
Jollet jo ole vieraillut Yrittäjät-akate-
mian nettisivuilla, tee se jo tänään! 
Muistathan, että suurin osa Yrittäjien 
koulutuksista toimii ihan yhtä lailla 
henkilöstölle kuin yrittäjälle itselleen. 
Yrittäjät-akatemian verkkosivut löydät 
osoitteesta yrittajat.fi/akatemia.



Yrittäjyys on kuin sukellus kuohuvaan koskeen, 
 joka tarjoaa niin vastusta kuin täyteläistä myötävirtaa.  

Tästä syystä Yrittäjien korusarjan nimi on VIRTA.  
Tuokoon tämä korusarja sekä arkeesi että juhlaasi uutta virtaa. 

Kiitos, kun jaksat yrittää!

 Lisätietoa:  
kauppa.yrittajat.fi/collections/virta-korusarja
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8–13 KANSIJUTTU Hieroja Krista-Carola Mäkinen on ikuinen 
opiskelija, jolla on takana useita erilaisia koulutuksia. 
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sairauseläkkeelle. Sen sijaan hän 
ollut yrittäjä 15 vuotta.
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16 MUUTAKIN 
KUIN KORONAA 
Suomen Yrittäjät teki myös 
viime vuonna vahvaa vai-
kuttamistyötä jäsentensä 
hyväksi. Koronapandemiaan 
liittyvät asiat olivat pinnalla, 
mutta yrittäjän arkea pyrittiin 
helpottamaan myös monilla 
muilla tavoilla. 

21 NÄIN TUNNISTAT 
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Sisukas tekijä  
Eurajokelainen Tuomas Saloma on pyörittänyt omaa 
graafisia painotuotteita tarjoavaa yritystään jo 15 vuotta. 
Yrittäjyys on ollut Salomalle välttämättömyys, sillä hän  
ei olisi CP-vammansa takia muuten työllistynyt. 

Tuomas Saloma voisi olla sairaus- 
eläkkeellä, mutta hän haluaa olla 
osa yhteiskuntaa. Siksi hän ryhtyi 

yrittäjäksi. 
– En halunnut jäädä peukaloita 

pyörittelemään. Olen saanut tähän am-
mattiin koulutuksen, joka olisi mennyt 
eläkkeellä hukkaan, Saloma kertoo. 

Saloma on suorittanut Tampereen 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 
sekä aikuiskoulutuskeskuksen kautta 
audiovisuaalisen viestinnän ammatti-
tutkinnon vuonna 2011 sekä yrittäjän 
ammattitutkinnon vuonna 2020.  

Hän oli työharjoittelussa osana 
koulutustaan ja olisi voinut jatkaa sen 
jälkeen työntekijänä. Se ei kuitenkaan 
toteutunut. 

– Muut työntekijät eivät tykänneet 
ajatuksesta. Ennakkoluuloja on edel-
leen. Monet kuvittelevat, ettei vammai-
nen pysty mihinkään.  

Saloma on osoittanut epäilijöiden 
ennakkoluulot vääriksi. Hän pystyy 
tarjoamaan mitä vain paperille painet-
tavia tuotteita. Viime vuonna hän teki 
muun muassa 870 kalenteria, joista 
400 puolessatoista viikossa. Kunnallis-
vaalien aikaan hän teki parissa viikossa 
30 tilausta. 

– Vammani takia tarvitsen apua 
hienomotorikkaa vaativissa tilanteissa, 
kuten blokkien liimauksessa ja tuottei-
den pakkauksessa. Nykyinen työelämä 
on hektistä. Minäkin pystyn reagoi-
maan nopeasti, mutta joku työvaihe voi 

viedä enemmän aikaa. Koneilla pystyn 
automatisoimaan paljon.  

TUKI ON TÄRKEÄÄ 
Saloma perusti yrityksensä vuonna 
2006 ollessaan 21-vuotias. Hän pääsi 
alkuun vanhempiensa tuella. He pys-
tyivät antamaan pojalleen korottoman 
lainan. Se on jo maksettu pois.  

Lisäksi Saloma on saanut kunnalta 
investointitukea ja Kelalta elinkeinotu-
en laitehankintoihin. 

Hän saa korotettua vammaistukea ja 
maksaa YEL-maksua.  

Kelan tukema fysioterapia on edel-
lytys työn tekemiselle, sillä muuten 
paikat jäykistyvät.  

– Voin suositella yrittäjyyttä muille-
kin samassa tilanteessa oleville, mutta 
se on haasteellista. En olisi voinut 
ryhtyä yrittäjäksi ilman vanhempieni 
rahallista ja henkistä tukea.  

Saloman mielestä yritys kannattaa 
perustaa, jos ei ole muita vaihtoehtoja 
työllistyä.  

Viime syksynä Eurajoen kunta ja 
Eurajoen Yrittäjät valitsivat Saloman 
Eurajoen Vuoden Yrittäjäksi. 

– Olen hyvin tyytyväinen ja kiitolli-
nen, että pieni toimija kilpaillulla alalla 
valittiin palkinnon saajaksi. Vaikka 
en ole työnantaja tai sataprosenttinen 
työntekijä, olen pystynyt toteuttamaan 
asiakkaiden haaveita. Negatiivista 
palautetta tulee hyvin vähän. Itse koen 
tämän siunaukselliseksi työksi itselleni. 

Vaikka siinä on hankaluutensa, en 
vaihtaisi poiskaan.  

KEHITYSASKELIA 
Yrittäjänä Saloma nauttii siitä, että 
jokainen päivä on erilainen. Ikinä ei 
tiedä, kuka soittaa. Haaveita yritystoi-
minnan kehittämisestäkin on, mutta 
koronapandemia on ollut yritykselle 
raskas. Nyt resursseja investointeihin 
ei ole. 

– Vuosi 2019 oli hyvä vuosi, mutta 
kun korona iski, liikevaihdosta hävisi 
10 000 euroa. Tällä hetkellä yrityksen 
pyörittäminen on todella haasteellista. 
Viime vuonna perustettu verkkokauppa 
on toistaiseksi ollut pieni piristysruiske. 
En halua sitä yritystä lopettaakaan, 
koska sitten olisin tyhjän päällä. Luu-
len, että tulisin hulluksi, jos lopettaisin 
työt ja yrityksen. 

Saloma haaveilee paremmista työti-
loista. Nykyinen työtila on 13-neliöinen 
huone kotitalon ulkorakennuksen 
yläkerrassa. Kaikki laitteet eivät mahdu 
huoneeseen, vaan toisinaan hänen 
täytyy kulkea rappusia kahden paikan 
välillä. 

– Tarvitsisin lisätilaa laitteille ja 
työtilat maatasoon. Pihassa on vanha 
tiilinavetta, ja olen miettinyt, josko 
saneeraisin tilat sinne. Laitekannan 
kehittäminen helpottaisi työn automa-
tisointia. Toivottavasti voin toteuttaa 
näitä haaveita tulevina vuosina, Saloma 
sanoo.  
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Kuka: Tuomas Saloma, 
36 
Mitä tekee: paino-
tuotteita tarjoavan 
TS-Grafin yrittäjä 
Perhe: Äiti ja viisi sisa-
rusta perheineen 
Harrastukset: Oma-
kotitalon pihapiirin 
koneilla tehtävät 
pihahommat. Lisäksi 
aktiivinen seurakun-
nan toiminnassa.  
Mitä seuraavaksi: 
Yrityksen tilojen ja 
laitekannan kehittämi-
nen sekä asiakaskan-
nan laajentaminen. 

Saloma haastaa työn- 
antajia ja yhteiskuntaa 

katsomaan ihmistä 
vamman yli. Osatyö- 

kykyisen palkkaamiseen 
on saatavissa tukea,  
mikä lieventää työn- 

antajan riskiä. 



i l m i ö : k o u l u t u s
TEKSTI TIINA RANTAKOSKI KUVAT ESKO KESKI-VÄHÄLÄ JA JUSSI PARTANEN
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OPPIA 
KAKSIN 
KÄSIN 

Tapahtuma- ja markki-
nointialan yrittäjä Minna 
Salin-Kivimäki harkitsee 

tarkkaan, mihin koulutuksiin 
osallistuu. − Yrittäjän 

aika on arvokasta, ja joka 
minuutti pitäisi olla tuot-

tavassa työssä. Koulutuk-
sesta täytyy todella saada 
itselleen jotain, jotta siihen 

kannattaa osallistua. 
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Hieroja Krista-Carola Mäkinen on ikuinen opiskelija, jonka 
vauhti huimaa sivustaseuraajia. Yrittäjä Minna Salin-
Kivimäki opiskelee kiinnostavia asioita vain itsensä takia. 

 

K
okkolalainen tapah-
tuma- ja markkinoin-
tialan yrittäjä Minna 
Salin-Kivimäki kertoo 
opiskelevansa itsensä 
kehittämisen takia. 

− Tutkinto ei vält-
tämättä ole tavoittee-
nani, sillä opiskelen 

täysin itseni takia. Olen tehnyt tosi 
paljon erilaisia kiinnostavia opintoja. 

Salin-Kivimäki on suorittanut muun 
muassa johtamisen erikoisammattitut-
kinnon ja oppisopimuksella liiketoi-
minnan ammattitutkinnon erikoistuen 
tapahtumatuotantoon. Nuorempana 
tehtynä on merkonomin ja vientiassis-
tentin koulutukset. 

− Yliopisto-opintoja on psykologias-
ta, johtamisesta, markkinoinnista ja 
taloudesta. Välillä ajattelen, että teen 
nekin tutkintoon saakka, mutta yrittä-
jän elämä on hektistä. Vielä ei ole ollut 

riittävästi vapaa-aikaa, Salin-Kivimäki 
sanoo.  

Salin-Kivimäki kertoo, että etenkin 
talouteen liittyvistä opinnoista on ollut 
hyötyä yrittäjän uralla. Hän on osal-
listunut paljon myös yrittäjäjärjestön 
organisoimiin koulutuksiin. 

− Lähden mielelläni täsmäkoulu-
tuksiin, jotta tieto pysyy ajan tasalla. 
Niiden avulla tietää, missä mennään 
maailmalla.  

Salin-Kivimäki sanoo kuitenkin miet-
tivänsä tarkkaan, mihin osallistuu. 

− Yrittäjän aika on arvokasta, ja joka 
minuutti pitäisi olla tuottavassa työssä. 
Koulutuksesta täytyy todella saada 
itselleen jotain, jotta siihen kannattaa 
osallistua. 

BRÄNDIKOULUTUS KIINNOSTAA 
Korona-ajan vaikeuksissa kouluttau-
tuminen ei ole ollut samalla tavalla 
ajatuksissa, kun energia on mennyt 
kokonaan yrityksen pyörittämiseen. 

− Kun taistelet selviytymisestä, ei ole 
energiaa omaksua uutta ennen kuin 
näet tulevaan, Salin-Kivimäki korostaa. 

Hän suunnittelee kuitenkin osallistu-
vansa yrittäjäpartnerinsa kanssa tänä 
vuonna henkilöbrändikoulutukseen. 

Kun aihe 
koskettaa, 
haluan tarttua 
siihen kaksin
käsin.” 
MINNA SALIN-KIVIMÄKI 
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− Nuorempana olin 
kiinnostunut lähinnä 
hevosista, joten taidan 
nyt aikuisiällä ottaa 
takaisin oppimisen 
suhteen, sanoo aktii-
visesti eri koulutuksiin 
osallistuva hierojayrit-
täjä Krista-Carola 
Mäkinen. 
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Akatemia räätälöi 
yrittäjien opinnot yhteen  

− Haluamme luoda vahvan brändin 
Marco Groupin yritystoimintaan. Kun 
aihe koskettaa, haluan tarttua siihen 
kaksi käsin ja oppia kaiken mahdolli-
sen. 

SPONTAANISTI UUTEEN 
Ulvilalainen hieroja Krista-Carola Mä-
kinen sanoo olevansa ikuinen opiskeli-
ja, joka innostuu helposti aloittamaan 
opintoja. 

 Viime vuosina Mäkinen onkin 
käynyt läpi useita erilaisia koulutuksia. 
Yrittäjän ammattitutkinnon hän suorit-
ti oppisopimuksella vuonna 2020. Sen 
jälkeen hän sai valmiiksi tuotekehitys-
työn ammattitutkinnon, ja nyt hän on 
valmistumassa rentoutusvalmentajaksi. 

− Haluan syventää oman alani 
tietotaitoa, mutta olen kiinnostunut 
monesta muustakin aiheesta. Monia 
voisi huimata tämä vauhti, mutta olen 
spontaani ja innostun helposti opiskele-

Opin nyt, miten  
olisi voinut päästä 
helpommalla.” 

KRISTA-CAROLA MÄKINEN  

Yrittäjät-akatemia on juuri käynnistynyt kokonai-
suus, joka sisältää yrittäjille suunnattuja koulutuksia, 
webinaareja ja kursseja. Kesto vaihtelee yhdestä 
webinaaritunnista parin kuukauden opintojaksoon. 

− Yrittäjät-akatemia kerää erilaisia koulutuksia 
yhden luukun alle. Yrittäjän ei tarvitse etsiä näitä 
etenkin digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä 
koulutuksia, vaan ne löytyvät akatemian oppimis-
ympäristöstä, sanoo projektipäällikkö Päivi Ojala 
Suomen Yrittäjistä. 

Yrittäjät-akatemian verkkosivut löytyvät osoittees-
ta yrittajat.fi/akatemia. Valtakunnallisia koulutuksia 
tarjoavat useat ammatilliset oppilaitokset, yliopistot 
ja ammattikorkeakoulut. Myös Suomen Yrittäjät, 
Google ja muut toimijat ovat mukana. 

− Vaikka yrittäjän tarvitsemia koulutuksia on 
oppilaitoksissa paljon tarjolla, niitä on voinut olla 
vaikea löytää. Koulutustarjonta oppimisympäristössä 
lisääntyy koko ajan, joten se tulee olemaan hyvin 
laaja, kertoo akatemiavalmentaja Hanna Heikkilä. 

Heikkilä ja toinen valmentaja Maarit Halmela 
kertovat, että verkostoituminen ja vertaistuki tulevat 
olemaan tärkeä osa akatemiaa. 

− Järjestämme paljon työpajoja, jossa yrittäjät 
pääsevät keskustelemaan ja oppimaan yhdessä. 
Aluksi järjestämme Tervetuloa-työpajoja viikoittain, 
Maarit Halmela kertoo. 

Verkkokurssien ja työpajojen lisäksi akatemiassa 
on tänä vuonna neljä lähipäivää. Näistä ensimmäinen 
järjestetään Hämeenlinnassa 5. huhtikuuta. Koulu-
tuspäivän teemana on Kehitä ja kasva, digitaalisuus. 
Pääpuhujina ovat Marjo Rantanen ja Sani Leino. 

Akatemian koulutukset on koottu kolmen sisältö-
teeman alle. Teemat ovat Tunnista osaamistarpeesi, 
Erotu vastuullisuudella ja Kasvata myyntiä digillä. 
Niiden alle mahtuu paljon erilaisia koulutuksia digi-
taalisuuden, vastuullisuuden, johtamisen, talouden ja 
markkinoinnin aiheista. 

Tavoitteena on saada akatemiaan mukaan 5 000 
yrittäjää. Opinnot on tarkoitettu mikro- ja pk-yri-
tysten yrittäjille ja henkilöstölle, yksinyrittäjille ja 
yrittäjyyttä suunnitteleville. 

Akatemiassa opiskelu on täysin maksutonta, minkä 
mahdollistaa LähiTapiolan iso lahjoitus. Myös oppimi-
salusta Claned ja oppilaitokset antavat palvelunsa 
akatemian osallistujille maksutta. 



YRITTAJAT.FI/AKATEMIA 

Varmista itsellesi ansiosidonnainen 
työttömyysturva. Liity ajoissa Yrittäjä-
kassan jäseneksi. 

Yrittäjä

Esimerkkejä 
Yrittäjät-akatemian 

koulutuksista: 

maan uutta. 
Ammattikoulutuksenaan Mäkisellä 

on hierojan koulutus ja jalkojenhoidon 
ammattitutkinto. Hän aloitti 1993 
siivousalan yrittäjänä, jota teki vuoteen 
2000. Silloin hän valmistui koulute-
tuksi hierojaksi ja jatkoi yrittäjänä sitä 
työtä. 

− Monen asian olen yrittäjyydestä 
oppinut kantapään kautta. Suositte-
len yrittäjyyskoulutusta kyllä kaikille 
aloittaville yrittäjille. Siitä opin nyt 
itsekin, mitä olisin voinut tehdä aikoi-
naan toisin ja miten olisi voinut päästä 
helpommalla. 

KORONA JÄTTI JÄLJET 
Jatkuva opiskelu on Mäkisen mukaan 
kehittänyt yrittäjyyttä monella tapaa. 
Opintoihin on kuulunut myös verkos-
toitumista ja mentorointia muiden alan 
yrittäjien kanssa. 

− Keskustelu muiden yrittäjien 
kanssa opintojen yhteydessä on todella 
tärkeätä. Siinä saa uusia yrittäjäystä-
viä ja oppii samalla paljon. Etenkin 
yksinyrittäjänä montaa asiaa pähkii 
turhaan yksinään. 

Uusinta, rentoutusvalmentajan 
koulutusta Mäkinen pitää tärkeänä 
epidemiatilanteessa. 

− Korona on jättänyt jäljet. Nyt 
tarvitaan mentaalipuolen osaamista, 
jolla voidaan lisätä paineensietokykyä 
ja hyvinvointia. 

Kuluvan vuoden Mäkinen aikoo rau-
hoittaa koulutuksilta ja keskittyä työn 
ohessa lukuisiin luottamustoimiinsa. 
Hän on muun muassa Ulvilan Yrittäjien 
puheenjohtaja, Satakunnan Yrittäjien 
hallituksen jäsen ja Suomen Yrittäjien 
Yksinyrittäjien verkoston johtoryhmän 
jäsen. 

− Toki aina voi tulla kiinnostavia 
juttuja eteen. Faskiakoulutus aina-
kin täytyy jossakin vaiheessa käydä. 
Nuorempana olin kiinnostunut lähinnä 
hevosista, joten taidan nyt aikuisiällä 
ottaa takaisin oppimisen suhteen. 

 

 Kilpailustrategian kirkastaminen 

Palvelumuotoilun menetelmät  

Verkkosivut yritykselle 

Pienyrityksen digimarkkinointi 

Kiertotalous.nyt 

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet  

Yritystoiminnan kannattavuus 
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y r i t tä j ä  v i n k k a a
TEKSTI ELINA HAKOLA KUVA NUMI NUMMELIN 

Kasvuhaluisuus kannattaa 
Suomalaisia yrittäjiä parjataan usein kasvuhaluttomuu- 
desta. Vuoden  2021 valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon  
voittaja Jarmo Heikkinen allekirjoittaa väitteen,  
mutta on esimerkki päinvastaisesta.  

 

Lattiapäällysteiden ja -rakenteiden 
urakointiliike Heikkinen Yhtiöt 
on vuosikymmenien mittaan kas-

vanut yhden miehen yrityksestä 300 
työntekijää työllistäväksi valtakunnal-
liseksi yritykseksi.  

– Moni yrittäjä ajattelee, että työllis-
tää itsensä ja mikäs siinä. Olen kuiten-
kin sitä mieltä, että riskit eivät kasva 
niin paljon, etteikö kasvuhakuisuus 
kannattaisi, Jarmo Heikkinen sanoo. 

Heikkinen yhtiöt on vajaa 40-vuo-
tias yritys. Ensimmäisen yrityskaup-
pansa se teki vuonna 1999.  

– Olimme aluksi pehmeiden päällys-
teiden talo. Minua harmitti, ettemme 
päässeet käsiksi niihin kohteisiin, 
joihin tarvittiin muutakin. Ensin 
kasvoimme horisontaalisesti eli eri 
materiaaleihin, sitten pohjatöihin ja 
koko rakenteisiin. Nykyään liiketoi-
mintamme on lattiat yleisesti.  

Heikkinen Yhtiöiden työ näkyy 
muun muassa lentokentillä, kauppa-
keskuksissa, yritysten toimitiloissa, 
urheilutiloissa, uimahalleissa ja 
sadoissa muissa rakennuksissa. 

Varsinaista kasvustrategiaa yrityk-
sellä ei ole ollut. Heikkinen ei muista 
saaneensa edes varsinaisia neuvoja 
urallaan. Hän on kuunnellut asiakkai-
den tarpeita ja pyrkinyt vastaamaan 

niihin.  
– Kasvu on ollut hanskassa koko ajan, 

sillä tämä on ollut pitkä matka. Olen 
itse kasvanut yrityksen mukana, ja 
henkinen kantti on riittänyt. Nykyään 
valtakunnallisuus ruokkii meitä, koska 
onkivapoja on monessa suunnassa. Jos 
yksi toiminta hiipuu, toinen kasvaa.  

Näin on käynyt muun muassa muun 
muassa muovimatoille, joita erilaiset 
pinnoitteet ovat korvanneet. 

YRITYSKAUPOILLA KASVUA 
Heikkinen tunnistaa itsessäänkin ylei-
siä yrittäjien virheitä. Aluksi omista-
jayrittäjä koetti olla kaikessa mukana. 

– On tärkeä priorisoida. Meidän 
liikevaihtomme kääntyi kasvuun vuo-
situhannen vaihteessa, kun keskityin 
henkilöstön palkkaamiseen ja koulut-
tamiseen.  

Heikkinen Yhtiöt on kasvanut yri-
tyskaupoilla, joista viimeisin on LTU 
Groupin maalausliiketoiminta. Jarmo 
Heikkinen osti kaupassa enemmistön 
itse, ja Heikkisen perheen omistuksessa 
on 80 prosenttia. 

Myyjät Heidi ja Malik Bentaieb 
takaisinsijoittavat yrityskauppaan ja 
jäävät myös omistajiksi. 

Kauppa nostaa liiketoiminnan lat-
tioilta seinille.  

– Olimme seuranneet toistemme 
yritysten urapolkua ja kehitystä vuo-
sien ajan kollegoina. Koska hyvässä 
kunnossa olevia, menestyviä yrityksiä 
tulee urakointialalla harvoin myyn-
tiin, päätös kypsyi nopeasti, Heikki-
nen kertoo yrityskauppatiedotteessa.  

Malik Bentaiebin mukaan yritys-
kauppa tuli mahdollisimman hyvään 
saumaan, juuri kun kasvu vaatii 
enemmän resursseja. 

SUUREN YRITYKSEN HUOLET 
Yrityskaupat tuovat mukanaan 
muutoksia, kuten kahden yrityksen 
kulttuurien yhteensovittamisen. 

– Näen tärkeänä, että ostettavan 
henkilökunnan tekemistä ja osaamis-
ta arvostetaan. On tuotava se kaikille 
hyvin selväksi, ettei synny kahden 
kerroksen väkeä ostetun ja ostavan 
yrityksen henkilöstön välillä. 

Toki kasvu tuo uutta ajateltavaa 
myös liiketoimintaan. Heikkisen mu-
kaan pieni yritys voi paikata omalla 
aktiivisuudella hankaluuksia, joita 
tulee vastaan omalla toimialalla tai 
-alueella. Isompi yritys joutuu mietti-
mään suurempaa perspektiiviä, kuten 
maailman talouden heilahteluita. 

– Suuren yrityksen möröt ovat 
muualla. 

1. 2. 3.
ÄLÄ OLE KASVUN PULLONKAULA 

Yrittäjän on löydettävä ympärille 
oikeat ihmiset ja mietittävä vain sitä, 
missä ja mitkä ovat meidän yrityk-

sen kapeikot, jotta voisimme kasvaa. 
Kasvata yritystäsi siinä vauhdissa, 

mitä itse olet valmis henkisesti 
hallitsemaan ja kestämään. 

 SAMASSA VENEESSÄ 
Eri yritysten kulttuurien 

yhteensovittaminen on vain 
kuuntelemista ja yhdessä 

ongelmien ratkomista. 
Näin saadaan porukka 
sitoutumaan yhteiseen 

päämäärään. 

 

OSTA HYVIÄ YRITYKSIÄ 
Tarjolla on hyviä, huonoja 

ja hyvin huonoja ehdokkaita. 
Elvytettävä liiketoiminta 

ei kannata, sillä ne vaativat 
liian monia korjaus-

liikkeitä. Yrityksen täytyy 
seistä omilla jaloillaan. 
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 − Uuden toimitus-
johtajan haku on 
käynnistetty. An-
nan tilaa nuorem-

mille. En jää täysin 
pois, mutta roolini 

muuttuu. Yrityksen 
kansainvälistymi-

nen kiinnostaa, 
mutta itselläni ei 

enää ikä riitä 
Ruotsia valloit-
tamaan, Jarmo 

Heikkinen kertoo.  

Kuka: Jarmo Heikki-
nen, 59 
Mitä: Heikkinen Yh-
tiöiden perustaja, halli-
tuksen puheenjohtaja 
ja toimitusjohtaja 
Perhe: Vaimo Marita 
Heikkinen, lapset  
Petra, Wilma, Matias  
ja Toomas 
Yritys: Heikkinen 
Yhtiöt on lattioihin 
keskittynyt urakoin-
tialan valtakunnallinen 
yritys. Uusin LUT 
Groupin maalauslii-
ketoimintakauppa 
laajentaa liiketoimin-
nan seinille. Heikkinen 
työllistää 330 työn-
tekijää, LTU 350. Yri-
tysten yhteenlaskettu 
liikevaihto 2021 noin 
100 miljonaa euroa. 

Riskit eivät kasva niin 
paljon, etteikö kasvu-
hakuisuus kannattaisi.
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n Ä i n  va i k u t i m m e  2 0 2 1
TEKSTI JANIKA TIKKALA 

PAREMPAA 
ARKEA 
YRITTÄJILLE
Päättynyt vuosi oli yrittäjille yhtä erikoi-
nen kuin edellinenkin. Suomen Yrittäjät 
pyrki myös vuonna 2021 täyttämään 
palvelulupaustaan, olemaan mahdolli- 
simman hyvin apuna yrittäjän arjessa.  

Suoraa tukea 
yrittäjille 
Valtio tuki pienten ja keskisuurten 
yritysten selviämistä jakamalla kus-
tannustukea useammalla kierroksella. 
Yrittäjät vaikutti kunkin kustannustuen 
kriteereihin ja osallistui kunkin kierrok-
sen kehittämiseen.  

Esityksemme yksinyrittäjien tukemi-
seksi toteutettiin toisella jakokierrok-
sella. 

Esityksestämme niille yrityksille, 
joiden toimitilat oli pidettävä lain 
tai viranomaismääräyksen johdosta 
suljettuina koronavirusepidemian 
vuoksi, luotiin erillinen korvausjärjes-
telmä. 

Kesän lähestyessä tapahtuma-alan 
pk-yritysten tilannetta helpottamaan 
luotiin tapahtumatakuu, joka turvasi 
osittain kesätapahtumat. Vaatimuk-
sestamme takuu saatiin laajennettua 
koskemaan myös alihankkijoita. 

Pk-yritysbarometri osoittaa, että 
onnistuimme turvaamaan pk-yritys-
ten rahoituksen saannin pandemian 

aikana. Ylläpidimme rahoituksen 
saatavuutta esimerkiksi tekemällä 
kiinteää yhteistyötä rahoittajien, 
takaajien ja valvojien kanssa. 

Toimeentulonsa menettäneillä yrittä-
jillä oli oikeus työmarkkinatukeen ilman 
yritystoiminnan lopettamisvaatimusta 
keväästä 2020 marraskuuhun 2021. 
Yrittäjän työmarkkinatuki oli Suomen 
Yrittäjien vaikuttamistyön tulosta. 

Vastustimme jyrkästi hallituksen 
suunnitelmia ulkonaliikkumiskiel-
loksi. Ehdotimme elinkeinotoimintaa 
estävien ja sitä vahingoittavien rajoi-
tuksien vaihtoehdoksi koronapassia. 
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Vaadimme verohallintoa ottamaan 
uudestaan käyttöön helpotetut maksu-
järjestelyehdot. Huojennetun maksu-
järjestelyn toinen kierros toteutuikin 
kesällä 2021. 

Ehdotuksemme mukaisesti maksu-
kyvyttömyyslainsäädäntöä muutettiin. 
Konkurssilakia muutettiin väliaikaises-
ti siten, että velkojan ei ollut mahdollis-
ta hakea yritystä konkurssiin lyhytai-
kaisista maksuviiveistä. Perintälakia 
muutettiin väliaikaisesti siten, että ve-
lallisyrityksen perintäkuluja pienennet-
tiin ja trattaperinnän mahdollisuutta 
rajoitettiin. Ulosottoon sai helpotuksia, 
jos yrityksen maksukyky oli heikentynyt 
pandemiasta johtuvista syistä. 

Pitkän vaikuttamistyön tuloksena 
sosiaali- ja terveysministeriö suositteli 
sote-palveluiden järjestäjiä korvaamaan 
alan yrittäjille ne kustannukset, jotka 
aiheutuivat suojavälinehankinnoista. 

Muutakin 
kuin koronaa
Hallitus on esittänyt yritysten perin-
täkuluja alennettavaksi merkittävästi 
aikaisemmasta. Kuluille asetetaan 
enimmäiseuromäärät. Varovaisen arvi-
omme mukaan uudistus tuo helpotusta 
30 000–45 000 yritykselle ja yrittäjälle 
vuodessa. Eduskunta käsittelee laki-
muutosta vuoden 2022 alkupuolella. 
Suomen Yrittäjillä on ollut merkittävä 
vaikutus siihen, että hallitus antoi 
asiasta eduskunnalle esityksen. 

Maksuhäiriömerkintöjä on kaikkiaan 
yli 400 000 henkilöllä, yrittäjällä ja 
yrityksellä. Yrittäjät on vaikuttanut 
vahvasti siihen, että sääntelyä järkevöi-
tetään. Eduskunnassa on käsiteltävänä 
esitys, jonka mukaan maksuhäiriömer-
kinnöistä pääsisi eroon maksamalla 
niihin liittyvät velat. 

Lain mukaan yritysten välillä mak-
suaika saa olla enintään 30 päivää, 
elleivät yritykset ole nimenomaisesti 
sopineet tätä pidemmästä maksuajasta. 
Erityisesti suuret yritykset rikkovat 
lakia ja sanelevat yksipuolisesti itsel-
leen edullisia maksuaikoja suhteessa 
pk-sektorin sopimuskumppaneihinsa. 
Yrittäjät on pitänyt aihetta vahvasti jul-
kisuudessa. Olemme myös vaikuttaneet 
siihen, että oikeusministeriössä selvi-
tetään aiheeseen liittyviä lakimuutok-
sia. Jäsenyrityksiä autetaan käymällä 
maksuaikoja venyttävien suuryritysten 
kanssa neuvotteluja tilanteen ratkaise-
miseksi.  

Maksuvaikeuksissa olevilla elinkeino-

harjoittajilla on jatkossa mahdollisuus 
päästä velkajärjestelyyn lopettamat-
ta yritystoimintaansa. Yrittäjät on 
vaikuttanut siihen, että jatkossa lähes 
kaikilla lain edellyttämät kriteerit 
täyttävillä toiminimiyrittäjillä on 
mahdollista päästä velkajärjestelyyn 
riippumatta siitä, minkä laajuista 
toiminta on tai työllistääkö yritystoi-
minta muutaman henkilön. 

Yrittäjien esityksestä jatkossa 
entiset yrittäjät pääsevät helpommin 
ja nopeammin yksityishenkilön velka-
järjestelyyn. Tämä auttaa mahdollisen 
uuden alun luomisessa.  

Yksityiset elinkeinonharjoittajat 
voivat hakeutua elinkeinonharjoitta-
jan velkajärjestelyyn, mutta esimer-
kiksi pienemmille osakeyhtiöille 
ainoa mahdollisuus on hakeutua 
kalliiseen yrityssaneeraukseen. 
Yrittäjät on vaikuttanut siihen, että 
valtioneuvostossa etsitään ratkaisuja 
tähän ongelmaan. 

Olemme vaikuttaneet siihen, että 
sekä kansallinen että EU:sta tuleva 
yrityssääntely kevenee. Eri ministe-
riöt Suomessa sekä Euroopan komis-
sio ovat ottaneet käyttöönsä työkalun, 
jonka tarkoituksena on vähentää 
yrityksille sääntelystä aiheutuvia 
kustannuksia. 

Hallinto- 
uudistuksia 
EU:n ulkopuolista kausityövoima-
sääntelyä on nyt muutettu niin, että 
työnantaja voi toimittaa kaikkia 
kausityöntekijöitä käsittelevät tiedot 
viranomaiselle yhdellä ilmoituksella. 
Lisäksi kausityöntekijän ei tarvitse 
esittää kaikkia selvityksiä, jos hän on 
jo aiemmin toiminut saman työnanta-
jan palveluksessa kausityöntekijänä. 

Yrittäjien vaikuttamistyön tu-
loksena yrittäjä voi jatkossa pitää 
vanhempainrahapäiviä joustavasti 
haluamallaan tavalla siihen saakka, 
kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. 
Päivärahakauden voi myös aloittaa 
vasta 14 arkipäivää ennen laskettua 
aikaa. Joustot mahdollistavat yrittä-
jille entistä paremmin perhevapaiden 
pitämisen, yrittämisen ja perheen 
yhdistämisen. Joustojen käyttöä 
helpottaa se, että oikeus kotihoidon 
tukeen syntyy, kun lapsen syntymästä 
on kulunut 160 arkipäivää. Muutok-
set astuvat voimaan 1.8.2022. 

Juha Sipilän johtamaan suomalai-
sen omistajuuden ohjelmaan saatiin 

läpi useita Suomen Yrittäjien esityksiä. 
Raportin toimenpide-esityksistä viisi 
kirjattiin suoraan hallituksen puoliväli-
riihen päätöksiksi. 

Uusia  
vähennyksiä 

Yrittäjät on järjestelmällisesti vaatinut 
kotitalousvähennyksen korottamis-
ta. Kotitalousvähennystä korotetaan 
öljylämmityksestä luopumisen osalta 
vuosille 2022–2027 nykyisestä 2 250 
eurosta 3 500 euroon ja työkorvaus-
ten korvausprosentti nousee 40:stä 
60:een. Palkkojen osalta korvauspro-
sentti nousee 15:sta 30:een. Lisäksi 
kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön 
enimmäismäärää ja korvausprosenttia 
korotetaan samoin kuin edellä vuosille 
2022–2023.  

Yrittäjät on esittänyt pysyvää 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
verokannustinmallia, jonka tulisi 
kannustaa kaikenkokoisia yrityksiä 
lisäämään panostuksia niin sisäiseen 
t&k-toimintaan kuin tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioilta hankitta-
viin t&k-palveluihin. T&k-toiminnan 
verokannustimen lisävähennysprosent-
tia korotetaan 50:stä 150:een vuosille 
2022–2027. Vähennysoikeus koskee 
oman elinkeinotoiminnan tai maata-
louden tutkimus- ja kehitystoimintaa, 
ja lisävähennys myönnetään yhdessä 
tutkimusorganisaation kanssa tehdystä 
t&k-toiminnasta.   

Vaikutimme siihen, että myös ur-
heilu- ja kulttuurialan messut tulivat 
kulttuuriedun piiriin. Esitimme myös 
kulttuuritoiminnan käsitteen päivit-
tämistä, ja hallituksen budjettiriihes-
sä päätettiinkin käynnistää selvitys 
kulttuuri- ja liikuntasetelien käyttöalan 
laajentamiseksi muuhun harrastus- ja 
virkistystoimintaan. 

Taloudellisen työnantajan käsit-
teen käyttöönoton tukena on oltava 
Verohallinnon perusteellinen ohjeistus. 
Vaikutimme siihen, että käsitettä kos-
kevan sääntelyn käyttöönotto lykättiin 
vuoden 2023 alkuun. 

EU-
vaikuttamista 
Yrittäjät vaikutti Euroopan kattojärjes-
tönsä SMEunitedin kanssa esimerkiksi 
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energia- ja ilmastopakettiin, palk-
ka-avoimuusdirektiiviin ja digitaali-
seen palvelulakiin. Säädöksiin onkin 
saatu kevennyksiä esimerkiksi yritys-
ten raportointivelvollisuuksiin. 

Tavoitteenamme on ollut, että 
kansalliset elvytysohjelmat olisivat 
oikeasti eurooppalaisia talouksia uu-
distavia ja että pk-yritykset pääsisivät 
aidosti toteuttamaan elvytysohjelmia. 
Komissio valmistelee nyt selvitystä 
pk-yritysten roolista elvytysohjelmis-
sa. 

Yrittäjät edisti pääomien saantia 
pk-yrityksille. Rahoitusvälinemark-
kinadirektiiviin hyväksyttiin muu-
toksia, jotka helpottavat yrityksiä 
kriisistä toipumisessa. 

Yrittäjien huoli pitkistä maksuajois-
ta on noteerattu EU:ssa. Maksuaiko-
jen valvontaan keskittyvä uusi elin, 
maksuaikaobservatorio, on tästä 
konkreettinen esimerkki.  

Brexitiin liittyen teimme yhteistyö-
tä valtioneuvoston ja Tullin kanssa ja 
vaikutimme siihen, että koulutus, tie-
dotus ja neuvonta vastasivat yritysten 
tarpeisiin.  

Olemme vaikuttaneet aktiivisesti 
niin kansallisella kuin EU-tasolla 
siihen, että kuljetuskustannukset 
eivät nousisi kohtuuttomasti päästö-
vähennysten ja fiskaalisten paineiden 
myötä. Samalla Yrittäjät on esittänyt 
ratkaisuja liikenteen päästövähen-
nysten kirittämiseksi kilpailukyky 
huomioiden. 

Team Finland -verkoston johtoryh-
mässä Yrittäjät varmisti, että myös 
pienyrityksille on tarjolla monipuoli-
set tasokkaat neuvonta-, ohjelma- ja 
rahoituspalvelut. 

Järjestön vientikauppakoulutus 
keräsi kymmeniä viennistä kiinnostu-
neita yrittäjiä yhteen. 

Opintoja  
ja digiä 

Esityksestämme valtioneuvosto käyn-
nisti kokeilun nuorten oppisopimus-
koulutuksen lisäämiseksi koulutus-
korvauksia korottamalla. 

Ammatillisen koulutuksen vies-
tintähanke jatkui, mikä merkitsee 
aktiivista viestintää yrityksille uudis-
tuneen oppisopimuskoulutuksen ja 
koulutussopimuksen mahdollisuuk-
sista. 

Esitimme opintotuen tulorajojen 
korottamista, jotta se parantaisi 
opiskelijoiden mahdollisuutta tehdä 

työtä opintojen ohessa ja yrityksiä 
työvoimapulassa. 

Ideoimme pk-yritysten tarpeisiin 
tukipalvelun aineettomien oikeuksien 
hallintaan ja kaupallistamiseen. Niin 
kutsuttu IPR-kummi on osa Suomen 
tulevaa aineettomien oikeuksien 
strategiaa.  

Digi- ja väestötietovirasto kehitti 
aiemmin kansalaisille suunnattua 
digituen toimintamallia vastaamaan 
paremmin yritysten ja yrittäjien tar-
peita. Selvitystemme mukaan noin  
15 prosenttia yrittäjistä arvioi digi-
osaamisensa huonoksi. 

Tavoitteemme digipolitiikan 
koordinoinnin ja johtamisen terävöit-
tämisestä eteni, kun hallitus päätti 
perustaa digitalisaation, datatalouden 
ja julkisen hallinnon ministerityöryh-
män.  

Saimme puheenjohtajuuden 
ministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelman 
työryhmässä, joka etsii toimenpiteitä 
edistääkseen teollisen pk-sektorin 
kilpailukykyä nopeasti muuttuvilla 
markkinoilla. 

Varmistimme, että väärinkäytösten 
ilmoittamista koskevassa sääntelyssä 
huomioidaan pienet yritykset. Pidim-
me myös huolta siitä, ettei sääntelyllä 
luotaisi rinnakkaisia velvoitteita 
sellaisiin yrityksiin, joissa ilmoituska-
nava on jo rahanpesulainsäädännön 
nojalla. Vaikutimme myös siihen, että 
toiminimiyritykset jäävät sisäisen 
ilmoituskanavan perustamisvelvolli-
suuden ulkopuolelle. 

Kuntia 
ja alueita 

Yrittäjät menestyivät kuntavaaleissa 
erinomaisesti: 23 prosenttia valtuu-
tetuista on yrittäjiä eli kaupungin- ja 
kunnanvaltuustoihin valittiin yli  
2 000 yrittäjää. 

Suomen Yrittäjät kampanjoi kun-
tavaaleissa teemalla Ei kuntaa ilman 
yrityksiä. Tuimme kaikkien puolu-
eiden ja ryhmien yrittäjätaustaisia 
ehdokkaita koulutuksilla, näkyvyydel-
lä ja materiaalilla. Valituille päättäjille 
on järjestetty koulutuksia ja tuotettu 
materiaalia. 

Vaikutimme merkittävällä panok-
sella siihen, että Suomessa saa edel-
leen osan asukasjätteiden kuljetuksis-
ta hoitaa yrittäjävetoisesti ja avoimilla 
markkinoilla. 

Aluevaaleihin liittyen tuimme kaik-
kien puolueiden ja ryhmien yrittäjä-

taustaisia ehdokkaita koulutuksilla 
ja materiaalilla. Lisäksi järjestimme 
sote-kiertueen kahdeksalla paikka-
kunnalla keväällä 2021. 

Laadimme kattavan selvityksen 
palvelusetelin käytöstä. Yrittäjien 
tavoitteena on, että hyvinvointialueet 
ottavat setelin laajasti käyttöön. 

Lanseerasimme kunnanjohtajille 
koulutusohjelman, jonka tavoitteena 
on yritysmyönteisen kuntapolitiikan 
edistäminen ja yrittäjyyden ymmärtä-
minen kunnan johtamisessa. Ensim-
mäinen kurssiryhmä aloitti syksyllä. 

Yrittäjät tarjosi maksutonta hankin-
taneuvontaa yrityksille koko maassa. 
Jokaisessa maakunnassa on oma 
nimetty hankintaneuvoja. 

Suomen Yrittäjät julkaisi syksyllä 
2021 kuntien valtuutetuille oppaan, 
jonka tarkoitus on auttaa pienyritystä 
pärjäämään kunnan kilpailutuksissa. 

Neuvontaa 
ja koulutusta 

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittä-
jilleen rahanarvoisia jäsenetuja, joita 
kehitetään jatkuvasti. Yrittäjien jäsen-
eduista suosituin on jäsenyrittäjille 
maksuton lakineuvonta. 

Yrittäjille tarjotaan jäsenhintaan 
koulutuksia, joilla autetaan yrittäjiä 
menestymään arjessaan. Koulutus- ja 
tietoiskuverkkotilaisuuksiin osallistui 
viime vuonna 13 266 yrittäjää. 

Laajensimme Yrittäjän talousapu 
-palvelun aluetasolle. Palvelu kattaa 
koko maan ja se auttaa yrittäjää 
varhaisessa vaiheessa selviämään 
talousvaikeuksistaan. 

Yrittajat.fi/korona-sivustolle on 
koottu koronatieto. Sivustoa päivite-
tään edelleen.  

Kuluttajia herättelimme Auta pien-
tä -mainoskampanjalla, joka näkyi 
laajasti tiedotusvälineissä. 

Jäsenille tarkoitetussa mentorisi.fi 
-palvelussa on mukana jo noin  
170 mentoria. 

Suomen Yrittäjät hallinnoi omis-
tajanvaihdosfoorumia, jonka tavoit-
teena on yrityskauppojen ja sukupol-
venvaihdosten vauhdittaminen koko 
maassa. Lisäksi Yrittäjät käynnisti yh-
dessä alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa 
koko Uuttamaata koskevan omistajan-
vaihdosten edistämishankkeen. 

Vuonna 2021 kyselyissä korostui-
vat koronakriisin vaikutukset, joita 
seurattiin säännöllisesti Yrittäjä- 
gallupeilla.



1. MIKÄ ON OSTOPOLKU?

a) Reitti, jota asiakas kulkee valintamyymälässä.

b) Karttaan merkitty tie kivijalkakauppaan. 

c) Asiakkaan verkossa taittama matka kohti ostopäätöstä.

2. SOITTAAKO SEO KELLOJA?

a) Kyllä, siellä voi tankata auton. 

b) Auttaa asiakasta löytämään yrityksen verkosta.

c) Toimitusjohtajan lyhenne englanniksi.

3. ONKO ROI TUTTU?

a) Digimarkkinointiin sijoitetun pääoman tuotto. 

b) Mainosbudjetin ja myyntitulosten suhde.  

c) Susikoirahan se!

Menikö metsään? Ei hätää, nyt voit ottaa bisnestäsi kasvattavat 
digitaidot haltuun UUDESSA YRITTÄJÄT-AKATEMIASSA. Sen kaikki 
maksuttomat, käytännönläheiset verkkokurssit on räätälöity yrittäjän 
tarpeisiin. Skannaa QR-koodi tai lue lisää yrittajat.fi/akatemia

Oikeat vastaukset 1 c), 2 a ja b), 3 a)

Yrittäjät-
akatemia

Osaatko suunnistaa 
siellä, missä asiakkaasi 
liikkuvat? TESTAA!
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Vito 114CDI 4x4-3,05/32K normaali A1 A 4MATIC Edition kokonaishinta 48 565,37 € (sis. alv:n, arvioidun autoveron ja toimituskulut 600 €), CO2-päästöt 205 g/km 
uusi WLTP-mittaustapa. 4MATIC Edition -malliston etu jopa 3 669 €. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kk-maksulla alk. 23,10 €/kk (alv. 0 %). Ajotietokoneen kieli: englanti. 
Kuvan auto lisävarustein. Tarjouskampanja voimassa rajoitetun ajan.

Vito 4MATIC Edition. Varmalla otteella 
eteenpäin – nyt erikoishintaan.
Luokkansa edistyksellisimmän nelivedon tarjoava Vito 4MATIC Edition pitää pyörät 
pyörimässä kaikissa olosuhteissa. Ajamisen varmuus ja tinkimätön voima takaavat, että 
voit rauhassa keskittyä työhösi. Vahva vakiovarustelu varmistaa puolestaan mukavuuden ja 
turvallisuuden. Valitse mielenrauha – valitse Vito 4MATIC Edition nyt erikoishintaan.
Lue lisää mercedes-benz.fi/vito-4MATIC

Mallissa vakiovarusteina mm.
•  9G-TRONIC-automaattivaihteisto
•  Jatkuva neliveto
•  Sivutuuli- ja vireystila-avustimet
•  Polttoainekäyttöinen lisälämmitin 

 
•  Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt
• 7” kosketusnäytöllinen Audio30 Apple 
 CarPlay/Android Auto -integroinnilla
•  Tempmatic-ilmastointi

alk. 48 566 € Etusi jopa 3 669 €

Vito ja

220204_Vito_4MATIC_200x270_Yrittäjä.indd   1 11.1.2022   15.24
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d i g i t o h t o r i

DIGITOHTORI

KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY  
 

D IG ITOHTORI

KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY 
 

D IG ITOHTORI

KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY 

DIGITOHTORI

ONKO SINULLA DIGIONGELMA? 
LÄHETÄ KYSYMYKSESI DIGITOHTORI 
PAULI REINIKAISELLE OSOITTEESEEN 

DIGITOHTORI@YRITTAJAT.FI 

KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY 
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Miten tunnistan verkkopankkihuijauksen? 
 

Miten tunnistan 
verkkopankki- 

huijauksen?  
 KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY

Huijausviestien ”laadukkuus” kehittyy jatkuvasti eli niitä on yhä vaikeampi erottaa aidoista. 
Siksi on tärkeää, että jokaisen viestin kohdalla on tarkkaavainen. Rikollisten laatimat vale-
pankkisivutkin saattavat epähuomiossa näyttää niin aidoilta, että eroa on vaikea huomata. 
Tarkista aina, onko saamasi viesti tullut sieltä, mistä sen kuuluisi tulla. Muista myös, 
että oikeat pankit eivät koskaan utele käyttäjätunnuksia tai salasanoja viesteillä. 
Varmistu, täsmääkö lähettäjän nimi lähettäjän osoitteen kanssa ja tuliko viesti oikeasta, 
olemassaolevasta verkkotunnuksesta eli domainista. 
 

Miten kirjaudun verkkopankkiini turvallisesti? 

 
Kirjoita aina nettiselaimen osoitekenttään pankin koko osoite. Hyvä tapa on tallentaa ky-
seinen osoite selaimen kirjanmerkkeihin. Älä koskaan siirry pankin verkkosivulle hakuko-
neen antaminen hakutulosten kautta ja käytä pankin omaa mobiilisovellusta. 

 

Olen lukenut mediasta Flubot-haittaohjelmasta. 
Onko se vielä ajankohtainen uhka? 

 

Kyllä vain. Tietoturvayhtiö F-Securen mukaan FluBot-haittaohjelma iski Suomeen 
uudelleen joulun alla. Se uhkaa etenkin Android-käyttäjiä. 
 

Miten FluBot toimii? 

 
Se varastaa käyttäjien salasanoja, kirjautumistietoja sekä henkilö- ja pankkitietoja. Rikolliset 
käyttävät tietoja varastaakseen rahaa ja kaapatakseen käyttäjätilejä. FluBotilla pyritään 
myös identiteettivarkauksiin. Haittaohjelma lähettää tekstiviestejä saastuneista laitteista, 
minkä tavoitteena on levittäytyä mahdollisimman laajalle. Käyttäjä saa puhelimeensa 
linkin, joka johtaa huijaussivustolle. 

 KYSYJÄ: JENNI PARPALA, KIFFEL OY 

DIGITOHTORI

Mitä tehdä, jos on vahingossa ladannut haittaohjelman? 

 
Palauta ensin laitteesi tehdasasetuksiin. Varmista sitä ennen, että sinulla on varmuuskopio 
laitteen sisältämästä datasta. Jos käytit pankkisovellusta tai käsittelit luottokorttitietoja 
saastuneella laitteella, ole yhteydessä pankkiisi. Muista vaihtaa salasanat palveluihin,
 joita olet käyttänyt laitteellasi.



18.2. Mainosta Facebookissa

25.2. Myynnin kannattavuus ja hinnoittelu

2.3. Toiminimiyrittäjän matkat verotuksessa

4.3. Taitava palautteenanto ja puheeksiotto

11.3. Itsensä johtaminen ja ajanhallinta
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8.4. Pk-yrityksen arvonmääritys

Ilmoittaudu  
mukaan Yrittäjien 
etäkoulutuksiin!
 

Varaa paikkasi osoitteessa  
www.yrittajat.fi/koulutukset

LU
OMME  TYÖTÄ

& TULEVAISUUTTA

YLPEÄ
YRITTÄJYYDESTÄ
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va s t u u l l i s u u s v i n k k i
TEKSTI ELINA HAKOLA KUVA NIEMI 

Yritykset kirittävät toisiaan 
ilmastotekoihin Niemi40-haasteessa 

Määrittele oma haasteesi 
Niemen liiketoimintaan kuuluu muuttopalveluiden lisäksi muun 
muassa logistiikkaa ja varastointia. Juha Niemen mukaan 
yrityksen paletista on suhteellisen helppoa määritellä ilmaston 
kannalta paranneltavat asiat.  

– Meillä on 160 ajoneuvoa ja kahdeksassa kaupungissa 40 
000 neliötä toimitiloja. Näistä on suhteellisen helppo määritel-
lä, mitkä ovat vaikuttavia ilmastotekoja, kuten polttoaineiden 

vaihtaminen fossiilittomiin. Toisille yrityksille ilmastotavoit-
teen määrittäminen voi olla huomattavasti hankalampaa. 
Tärkeää on käydä keskusteluita, tutkia ydinliiketoimintaa ja 
lähteä määrittelemään omaa tavoitetta sieltä käsin. Aloita työ 
määrittelemällä, mistä päästöt syntyvät ja kuinka paljon niitä 
mistäkin osa-alueesta tulee. Näin saa helposti koostettua listan 
ja prioriteettijärjestyksen, Juha Niemi sanoo.

Punaisista muuttolaatikoista ja 
kuljetusautoistaan parhaiten 
tunnettu Niemi juhli viime 

vuonna 40-vuotista matkaansa. Koska 
varsinaiset juhlat sai pandemian vuoksi 
unohtaa, yritys mietti markkinointi-
kumppaninsa kanssa muuta tapaa juh-
listaa etappia. Syntyi Niemi40-haaste, 
johon Niemi kutsui mukaan yrityksiä ja 
julkisia toimijoita, joilla on isoja tavoit-
teita ilmastonmuutoksen torjumisen 

suhteen.  
– Ilmastonmuutos on koko maailman 

ykköshuoli. Jokaisella toimijalla tapa 
taklata sitä on erilainen. Halusimme 
luoda positiivisen lumipalloefektin 
niin, että jokainen mukaan lähtijä 
joutuu miettimään ja purkamaan tavoit-
teensa auki. Kun Neste ja Gasum lupau-
tuivat mukaan, tiesin, että jotain tästä 
syntyy, Niemi yhtiöiden toimitusjohtaja 
Juha Niemi kertoo. 

KAIKKI SAAVAT OSALLISTUA 
Ilmastohaaste on suunnattu kaikille yri-
tyksille ja julkiselle sektorille. Tarkoitus 
on tukea Suomen ilmastotavoitteita. 

Vuoden aikana mukaan on lähtenyt 
30 yritystä ja kaupunkia. Haaste jatkuu 
niin kauan, kun halukkaita riittää. 

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjoh-
taja Mikael Pentikäinen on kannusta-
nut yrityksiä mukaan Niemen haastee-
seen. 

– Markkinalähtöisyys ja yksityisen 
sektorin toimet ovat avainasemassa, 
kun ilmastokysymyksiä ratkaistaan. 
Siksikin haluamme kannustaa mukaan 
Niemi40-haasteeseen, Pentikäinen 
sanoo. 

PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ 
Niemi on yrityksenä aloittanut oman 
työnsä ilmastonmuutoksen hyväksi 
jo vuonna 2015, jolloin se hankki 15 
biokaasuautoa. Yhtiön autot kulkevat 
sähköllä, biokaasulla ja uusiutuvalla 
dieselillä. Tavoite oli ennen haastetta, 
että koko kalusto olisi nollapäästöistä 
vuoteen 2040 mennessä. Haasteen 
myötä aikataulua kiristettiin vuoteen 
2030. Tässä vaiheessa nollapäästöisyys 
on 30 prosenttia.  

Haaste on tarjonnut toimitusjohtajal-
le yllätyksiä. 

– Yllätyin, kuinka innokkaasti kau-
pungit ja muut eri tahot ovat lähteneet 
haasteeseen mukaan. Tämä ei ole ollut 
helppo tehtävä kaikille ollenkaan. 
Esimerkiksi muutama ehdokas on jou-
tunut jättäytymään haasteesta toistai-
seksi pois, koska strategia on kesken tai 
matka vasta alussa, Juha Niemi kertoo.   



fiksulla tiedolla teet parempia päätöksiä, joilla on vaikutusta myös 
tuleville yrittäjäpolville. Alma Talentin mediasisältöjen avulla 
mahdollisuudet menestyä paranevat. Tiesithän myös, että saat Alma 
Talentin jatkuvista lehti- ja digitilauksista 20 % alennuksen.

UUTTA! Jäsenetuihin on lisätty Kauppalehden digi- ja lehtitilaukset. 
Kauppalehti seuraa talouden tapahtumia ja kertoo tärkeimmät 
sijoittamisen, työelämän ja talouden uutiset.

Tutustu etuihin ja tee tilauksesi osoitteesta: yrittajat.almatalent.fi

Hyvä Suomen Yrittäjien jäsen,
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fiksulla tiedolla teet parempia päätöksiä, joilla on vaikutusta myös 
tuleville yrittäjäpolville. Alma Talentin mediasisältöjen avulla 
mahdollisuudet menestyä paranevat. Tiesithän myös, että saat Alma 
Talentin jatkuvista lehti- ja digitilauksista 20 % alennuksen.

UUTTA! Jäsenetuihin on lisätty Kauppalehden digi- ja lehtitilaukset. 
Kauppalehti seuraa talouden tapahtumia ja kertoo tärkeimmät 
sijoittamisen, työelämän ja talouden uutiset.

Tutustu etuihin ja tee tilauksesi osoitteesta: yrittajat.almatalent.fi

Hyvä Suomen Yrittäjien jäsen,

TEKSTI ELINA HAKOLA KUVA PIXHILL 

Tarkkana YEL-maksun kanssa 
Pyöristyssääntö voi jättää yrittäjän ilman ansiopäivärahaa, 
jos YEL-työtulo on vahvistettu työttömyyspäivärahan  
työssäoloehdon alarajalle. 

 

Yrittäjän kannattaa olla tarkkana 
työttömyysturvan suhteen, jos 
on asettanut YEL-työtulonsa 

työssäoloehdon alarajalle. Vuonna 
2021 työttömyyspäivärahan työssä-
oloehdon alarajalle vahvistettu YEL- ja 
MYEL-työtulo jää pyöristyssäännön 
vuoksi alle vuoden 2022 lain mukaisen 
työssäoloehdon. Ellei työtuloa nosteta, 
voi käydä niin, ettei yrittäjällä synny 
oikeutta ansiopäivärahaan. 

– Jos YEL- tai MYEL-eläkevakuutuk-
sesi vuosityötulo oli viime vuonna 13 
247 euroa tai sen alle, työtulosi ei nous-
sut eläkevakuutusyhtiössäsi automaat-
tisesti vuoden 2022 työttömyysturvan 
vähimmäistasoon 13 573 euroon 
vuodessa, vaan jäi indeksikorotuksella 
hiukan alle tuon summan, Yrittäjäkas-
san markkinointi- ja viestintäpäällikkö 
Pekka Salokoski kertoo. 

Vuonna 2021 työssäoloehdon alaraja 
oli 13 247 euroa. Vuoden 2022 alusta 
alkaen yrittäjän työttömyysturvan 
vähimmäistyötulo on 13 573 euroa 
vuodessa. 

Tasan alarajalle vahvistettu YEL- / 
MYEL-työtulo on vuonna 2022 palk-
kakertoimella tarkistettuna 13 572,52 
euroa. 

– Jotta yrittäjän työssäoloehtosi ker-
tyy myös jatkossakin, suosittelemme, 
että otat yhteyttä eläkevakuutusyhtiöö-
si työtulon saattamiseksi ajan tasalle 
kuluvan vuoden osalta, Salokoski 
sanoo. 

TYÖSSÄOLOEHTO TÄYTTYY NÄIN 
Kela kertoo, että yrittäjän työssäolo-
ehto täyttyy, kun henkilö on toiminut 
yrittäjänä vähintään 15 kuukautta 
työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden 
aikana. Vähintään neljä kuukautta kes-
tänyt yritystoiminta otetaan huomioon 
työssäoloehdossa. 

Vuonna 2022 työtulon on oltava 
vähintään 13 573 euroa vuodessa ja 
vuonna 2021 vähintään 13 247 euroa 
vuodessa yhteen laskettuna YEL:n ja 
MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä 
ansaitusta TyEL:n työansioista. 

Kelassa Yrittäjän työssäoloehtoon 
voidaan lukea yrittäjätoiminnan lisäksi 
palkansaajan työssäoloehtoon luettava 
työ edellisen 28 kuukauden ajalta.  

– Yrittäjän ansiopäivärahaan on taas 
oikeus Yrittäjäkassan jäsenellä, joka 
on täyttänyt yrittäjän 15 kuukauden 
työssäoloehdon kassan jäsenenä työt-
tömyyttä edeltäneenä 48 kuukauden 
tarkastelujakson aikana. Tarkastelujak-
soa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden 
ulkopuolelle. Yrittäjän on hyvä myös 
tiedostaa, että yrittäjän työssäoloehtoa 
ei kerry työkyvyttömyysaikana esi-
merkiksi sairauspäivärahan saamisen 
aikana, Salokoski kertoo. 

PYÖRISTYS ALASPÄIN 
Työttömyysturvalakia muutettiin 
vuoden 2020 alusta siten, että yrittäjän 
työttömyysturvan työssäoloehdon ala-
rajan palkkakerrointarkistus tehdään 
vuositasoiseen rajamäärään ja pyöristys 
tehdään alaspäin lähimpään euroon. 
Tällä pyrittiin estämään se, että työttö-
myysturvan alarajalle vahvistettu YEL- 
tai MYEL-työtulo ei jäisi vuodenvaih-
teen palkkakerrointarkistusten vuoksi 
alle työttömyysturvan alarajan. 

Yrittäjän työssäoloehdon vuosittai-
nen rajamäärä saadaan kertomalla kuu-

kausittainen rajamäärä kahdellatoista. 
Vuosittainen työssäoloehdon rajamäärä 
tarkistetaan palkkakertoimella vuoden 
2013 tasosta laskettuna ja pyöristetään 
alaspäin lähimpään euroon.  

Aikaisempina vuosina 2016, 2017 ja 
2019, kun työttömyysturvan alarajan 
tarkistus pyöristyi ylöspäin, yrittäjien 
työttömyyskassat eivät kuitenkaan 
hylänneet ainakaan vuosina 2016 ja 
2017 hakemuksia, joissa yrittäjä olisi 
jäänyt alle yrittäjän työttömyysturvan 
työssäoloehdon alarajan pyöristämis-
säännön vuoksi. Käytännössä YEL- tai 
MYEL-työtulo kannattaa vahvistaa 
aina hieman suuremmaksi kuin työttö-
myysturvan työssäoloehdon alaraja, jot-
ta vastaavalta eriytymiseltä vältytään.



Perusta
menestyvä
verkkokauppa
MyCashflow tukee yrityksesi kasvua. 

Helppokäyttöinen verkkokauppapalvelu 

sisältää kaiken mitä menestyvään 

verkkokauppaan tarvitset.

Alkaen 49 € / kk.

Maksuton 3o päivän kokeilu | www.mycashflow.fi 

puh. 020 741 7671 | myynti@mycashflow.fi 

Menesty verkkokauppiaana

Valitut 
yrittäjät

Yrittäjävaltuutettujen 
osuus puolueen kaikista 

valtuutetuista

YRITTÄJÄ- 
VALTUUTETTUJA 

YHTEENSÄ

280

Kokoomus

Keskusta

Perussuomalaiset

SDP  

RKP  

Vihreät

Liike Nyt

Kristillisdemokraatit

Vasemmistoliitto

Valta kuuluu kansalle

Muut ryhmät

86

74

47

16

16

13

10

6

6

3

3

29,8 %

24,9 %

30,1 %

5,8 %

20,8 %

14,4 %

50,0 %

10,5 %

6,0 %

30,0 %

37,5 %

Joka viides aluevaltuutettu on yrittäjä 

Tammikuun aluevaaleissa val-
tuustoihin valittiin yhteensä 280 
yrittäjää koko maassa. Se on 20 

prosenttia kaikista aluevaltuutetuista.  
Eniten yrittäjävaltuutettuja on 

kokoomuksella (86), toiseksi eniten 
keskustalla (74) ja kolmanneksi eniten 
perussuomalaisilla (47). Suhteessa eni-
ten yrittäjävaltuutettuja on Liike Nytillä 
(50 prosenttia). 

Yrittäjien osuus aluevaltuutetuista on 
mieleen Suomen Yrittäjien toimitusjoh-
tajalle Mikael Pentikäiselle. 

– Tämä on mainio asia. Yrittäjät 
tietävät, että laadukkaat sote-palvelut 
turvataan laadukkaasti ja tehokkaasti 
vain monituottajamallilla, jossa käyte-
tään julkisen sektorin, sote-yritysten 
sekä järjestöjen osaamista, Pentikäi-
nen sanoo. 

Pentikäisen mukaan vaaleissa äänes-
tettiin tarkan taloudenpidon, lähipalve-

luiden ja monituottajuuden puolesta. 
− Sote-uudistuksen suuntaa halu-

taan selvästi kääntää pari piirua kohti 

monituottajamallia. Halutaan, että 
sote ei ole vain julkisen sektorin heiniä, 
Pentikäinen toteaa.



Tunnista,
kohdenna,
ilmoita,
tavoita.
Kuntalehti tavoittaa kunta-alan ammattilaiset sekä 
päätöksentekijät printtinä 12 kertaa vuodessa ja 
verkossa joka päivä.

Lue lisää osoitteessa kuntalehti.fi

PAREMPIA PÄÄTÖKSIÄ TIEDOLLA JA KOHTAAMISILLA.

Salminen aloitti SMEunitedin johdossa 
 

Suomen Yrittäjien puheenjoh-
taja Petri Salminen, 40, aloitti 
vuoden alussa eurooppalaisen 

pk-yrittäjien kattojärjestön SMEunit-
edin johdossa. 

Salminen kisasi SMEUnitedin pu-
heenjohtajuudesta romanialaisen Florin 
Jianun kanssa. Myös Suomen Yrittäjien 
puheenjohtajana jatkava Salminen sai 
joulukuussa Brysselissä järjestetyssä 
SMEunitedin vuosikokouksessa lähes 
80 prosenttia äänistä ja on ensimmäi-
nen suomalainen järjestön johdossa. 

– Jatkossa pk-yrittäjyyden äänen on 
oltava EU:ssa vahvempaa ja sääntelyn 
järkevämpää. Unionin on vauhditettava 
yrittäjyyttä sekä yrittämisen ja omista-
misen vapautta, Salminen sanoo.  

– Työ- ja yrittäjyysvapauteen liittyvä 
sääntely edustaa aikaa, jolloin ihmiset 
työskentelivät valtaosin tehtaissa ja 
omistus oli keskittynyt. Nyt työskennel-

lään pienemmissä yrityksissä ja globaa-
leissa verkostoissa, Salminen jatkaa. 

Salminen valittiin Suomen Yrittäjien 
puheenjohtajaksi syksyllä 2020. Hän 
on toiminut yrittäjänä kaksi vuosikym-
mentä. Salmisen yritys Salminen & Tik-
ka Oy tuottaa myynnin ja johtamisen 
kehittämis- sekä rekrytointipalveluja.  

SMEunitedin jäsenjärjestöihin kuu-
luu noin 12 miljoonaa eurooppalaista 
pk-yritystä, ja vaikuttamistyössään 
se toimii kaikkien yli 22 miljoonan 
eurooppalaisen pk-yrityksen puolesta. 
SMEunitedin jäsenjärjestöjä ovat pieniä 
ja keskisuuria yrityksiä edustavat orga-
nisaatiot Euroopan unionissa.  

SMEunited tukee ja edustaa jäsen-
järjestöjään eurooppalaisessa edunval-
vonnassa.  

– Tällä vuosikymmenellä Eurooppa 
kohtaa kasvavia maailmanlaajuisia 
haasteita. Esimerkiksi yritysten ja 

TEKSTI MIKKO HEINO KUVA TEROTEMEDIA / TERO TAKALO-ESKOLA

talouden toipuminen pandemiasta, di-
gitalisaatio ja ilmastonmuutos haasta-
vat Euroopan kilpailukyvyn, Salminen 
sanoo. 



TUOMO AIROLA
Yrityspiste, Elisan myymälä 

Tripla, Helsinki
050 500 1715

tuomo.airola@elisa.fi

JANNA KIUKAS 
Yrityspiste, Elisan myymälä 

Puhakankatu 9-11, Lappeenranta
050 506 6047 

janna.kiukas@elisa.fi

MIKKO JUUTINEN 
Yrityspiste, Elisan myymälä 

Isokatu 25, Oulu 
0500 226 226 

mikko.juutinen@elisa.fi

NEA LIUKKONEN 
Yrityspiste, Elisan myymälä 

Ahjokatu 7, Jyväskylä 
050 462 4523 

nea.liukkonen@elisa.fi

 Yrittäjän oma tuttu yhteyshenkilö on aina vain puhelin-
soiton tai sähköpostin päässä ympäri Suomen.  

Tarkista oma yhteyshenkilösi osoitteessa elisa.fi/kuumalinja

HENKILÖKOHTAINEN  
KUUMA LINJA

• • • • • • YRITTÄJÄN • • • • • • 

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

Vieraile lähimmässä Elisan myymälässä 
elisa.fi/myymalat

Surffaa osoitteeseen 
 elisa.fi/yrityksille  

EETU KORHONEN 
Yrityspiste, Elisan myymälä,  
Suupohjantie 57, Seinäjoki 

050 506 6025
eetu.korhonen@elisa.fi
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Olisiko aika jo kypsä? 
Laita yrityksesi myyntiin Yrityspörssiin

www.yritysporssi.fi

”Myin lounaskahvilani 
Yrityspörssin kautta ko-

rona-aikana. Ostaja löytyi 
myynti-ilmoituksen avulla 

vaivattomasti.”

Taina Varjonen, 
kahvilayrittäjä

”Ilmoitimme CNC-
koneistamon myynnistä 

Yrityspörssistä. Ilmoituk-
semme poiki yli 50 yhtey-
denottoa kiinnostuneilta 

ostajilta.”

Raimo Hovilainen, 
eläkkeelle siirtynyt yrittäjä

Huom! Hyödynnä Suomen Yrittäjien jäsenetu -30 € 
uusista myynti- ja ostoilmoituksista alekoodilla SY2022.

Soita 010 339 3300 tai varaa puhelinaika verkkosivujemme kautta.  
Teemme sinulle ilmoituksen helposti ja nopeasti!



TEKSTI PAULI REINIKAINEN KUVA PIXHILL 

Yrittäjyys on vaihtoehto  
yhä useammalle nuorelle 

Yhä useampi nuori haaveilee 
yrittäjyydestä. Tuoreen kysely-
tutkimuksen mukaan monelle 

yrittäjyys on houkutteleva vaihtoehto, 
koska sen kautta nuoret kokevat pääse-
vänsä toteuttamaan omia vahvuuksia. 

Suomalaiset pitävät yrittäjyyden tär-
keimpinä perusteluina työn tekemisen 
vapautta ja itsenäisyyttä. Tämä käy 
ilmi OP:n vuoden 2021 loppupuolella 
teettämästä kyselytutkimuksesta. 

Houkuttelevimmaksi yrittäjyyden ko-
kevat 16–24-vuotiaat, joista 48 prosent-
tia pitää yrittäjyyttä varteenotettavana 
vaihtoehtona urapolullaan. Miehistä 
36 prosenttia näki yrittämisen erittäin 
tai melko houkuttelevana, naisista 24 
prosenttia.  

Yrittäjäksi päädytään myös yhä 
useammin perhetaustan innoittamana. 
Tutkimukseen vastanneista yrittäjistä 
kolmannes kertoi saaneensa kipinän 
yrittäjyyteen perheeltään. 

KOULUISSA LIIAN VÄHÄN  
YRITTÄJYYSKASVATUSTA 
Tutkimuksen tulokset ovat tuttuja myös 
Nuori Yrittäjyys ry:n pedagogiselle 
päällikölle Mari Rakkolaiselle. 

Nuori Yrittäjyys tarjoaa lapsille ja 
nuorille suunnattuja yrittäjyysohjelmia, 
jotka toteutetaan kouluissa osana ope-
tusta. Tällä hetkellä maksuttomat ohjel-
mat tavoittavat 35 prosenttia Suomen 
kouluista ja oppilaitoksista. Ohjelmissa 
nuori perustaa oman NY-yrityksen, 

jossa hän pääsee kokeilemaan yrityksen 
pyörittämistä ilman taloudellista riskiä. 

– Kun nuori perustaa NY-yrityksen, 
hän oppii paljon sellaisia työelämätai-
toja, joista on hyötyä muuallakin kuin 
yrittäjänä, Rakkolainen kertoo. 

Vuoden 2019 nuorisobarometrissa 
todettiin, että nuoret ovat yhä kiinnos-
tuneempia yrittäjyydestä. 

Vuonna 2020 Suomen Lukiolaisten 
Liitto kartoitti lukiolaisten mielipiteitä 
työelämästä ja yrittäjyydestä. Kyse-
lytutkimus paljasti, että lukiolaisten 
mielestä lukiosta saa liian vähän tietoa 
yrittäjyydestä. 

– Lukiolaiset kokivat saavansa 
huonosti tietoa ja taitoja yrittämiseen 
liittyen. Nuoret ovat kiinnostunei-
ta yrittäjyydestä uravaihtoehtona, 
mutta koulu ei pysty aina vastaamaan 
tarpeeseen, vaikka yrittäjäkasvatus on 
ollut kirjattuna opetussuunnitelmaan 
jo 90-luvulta lähtien. Kun yrittäjyyteen 
ei ole omaa oppiainettaan, opetuksen 
toteuttaminen on hankalaa, Rakkolai-
nen huomauttaa. 

Nuori yrittäjyys ry:n tarjoama Vuosi 
yrittäjänä -ohjelma on kouluissa valin-
naisaine. 

MERKITYKSELLISYYDEN 
ARVO NOUSUSSA 
Rakkolaisen mukaan nuoria kiinnostaa 
yrittäjyydessä nykyisin etenkin omien 
vahvuuksien hyödyntäminen työelä-
mässä. 

– Halutaan rakentaa ura sen ympäril-
le, missä omat mielenkiinnon kohteet 
ovat ja missä itse on vahvimmillaan. 
Merkityksellisten asioiden tekeminen 
on se juttu. 

Monen nuoren kohdalla yrittäjyy-
dessä kiehtoo myös vapaus tehdä töitä 
silloin, kun se itselleen parhaiten sopii. 

– Nuoret toki ymmärtävät, että 
yrityksen pyörittäminen vaatii paljon 
töitä, mutta toisaalta he arvostavat sitä, 
että vapaa-aikaa on silloin, kun sitä itse 
haluaa. Työelämään halutaan enem-
män joustoa.

30



Ei ole vain
yhdenlaista

yrittäjää.
Tärkeintä on uskaltaa, kokeilla 

ja yrittää. Yrityksesi tukena 
riskienhallinnan asiantuntijamme. 

Hyödynnä myös Yrittäjien jäsenedut.

fennia.fi/suomenyrittajat
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MIKÄ: Monipuolisen 
mediaperheen lisäksi Alma 
Talent tarjoaa palveluita ja 
tuotteita liiketoiminnan ja 
osaamisen kehittämiseen. 
Tuotamme vaikuttavia si-
sältöjä talouden, juridiikan, 
johtamisen, HR:n, myynnin 
ja markkinoinnin, teknolo-
gian ja terveydenhuollon 
ammattilaisille. Toimim-
me monikanavaisesti ja 
kansainvälisesti. Päätuot-
teitamme ovat mediasisäl-
löt, kirjat, verkkopalvelut, 
tapahtumat ja koulutukset.

JÄSENETUSI: Alma Talent myöntää Yrittäjien jäsenille jatkuvista lehti- 
ja digitilauksista 20 %:n jatkuvan alennuksen. Tilattavat lehtituotteet 
ovat: Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Kauppalehti Fakta, 
Arvopaperi, MikroBitti ja Tietoviikko. Digitilauksen voit tehdä Kauppa-
lehdestä, Arvopaperista, Talouselämästä, MikroBitistä, Tekniikka&Talou-
desta, Tivistä sekä Uudesta Suomesta. Mainitse tilauksen yhteydessä, 
että olet Yrittäjien jäsen.

www.yrittajat.almatalent.fi

ALMA TALENT

TUNTUVIA ETUJA  
JÄSENYYDESTÄ
VUODELLE 2022

Suomen Yrittäjien jäsenet ovat oikeutettuja saamaan runsaasti  
rahanarvoisia etuja. Katso ajantasaiset valtakunnalliset etusi  

osoitteesta yrittajat.fi/jasenedut. Kirjautumalla jäsenpalveluun 
saat kaikki tarvittavat etu- ja alennuskoodit käyttöösi.
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MIKÄ: Suomen Asiakastie-
to Oy on Suomen johtavia 
yritysjohdon, taloushallin-
non, riskienhallinnan sekä 
myynnin ja markkinoinnin 
tietopalvelujen toimittajia. 
Autamme yrityksiä tehos-
tamaan päätöksenteko- 
prosesseja ja asiakkuuksien 
hallintaa automatisoiduilla 
yritys- ja luottotieto- 
ratkaisuilla.

JÄSENETUSI: Olemme koonneet aloitteleville ja pienille yrityksille omat 
palvelupaketit, joiden avulla riskienhallinnasta tulee yksinkertaista. 
Paketteihin kuuluvilla raporteilla selvität olemassa olevien sekä uusien 
asiakkaiden tiedot helposti ja säännöllisesti. Pienyritysten palvelupa-
keteista kaksi ensimmäistä kuukautta ilmaiseksi. Etu koskee tilauksen 
ensimmäistä vuotta. Etukoodin saat kirjautumalla jäsenpalveluun. 
Suomen Asiakastieto Oy tarjoaa Suomen Yrittäjien jäsenille ilmaisen 
internetnumerohaun. Haut ovat käytettävissä Yrittäjien verkkopalvelun 
jäsensivuilla. Hakujen tekeminen edellyttää kirjautumista. Tutustu myös 
Mobile yrityshakuun ja Arvoraporttiin. Mobile yrityshaulla tarkistat hel-
posti ja nopeasti yrityksen luottotiedot, yrityksen riskiarvion, yrityksen 
vastuuhenkilöt sekä vastuuhenkilöiden muut yrityssidokset, prokuristit 
sekä osoitteet ja puhelinnumerot olit sitten tien päällä tai toimistossa. 
Yrityksen Arvoraportissa yritykselle määritetään euromääräinen arvo. 
Laajassa raportissa esitellään ja käydään tarkasti läpi tunnusluvut, 
laskukaavat ja viimeisimmät tilinpäätökset. Raportti on erinomainen työ-
kalu esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksessa tarvittavaan arvon 
määritykseen tai yrityskauppojen suunnitteluun sekä yritystoiminnan 
onnistumisen arviointiin.

www.asiakastieto.fi

ASIAKASTIETO

MIKÄ: Arval on kansain-
välinen autoleasing-yritys, 
joka työllistää yli 7000 
työntekijää 30 maassa. Täy-
den palvelun Arval tarjoaa 
kattavia leasing-palveluita 
kaiken kokoisille yrityksille 
ja yksityisille kuluttajille.

JÄSENETUSI: Arval tarjoaa Suomen Yrittäjien jäsenille etuhintaiset 
huoltoleasing-palvelut. Huoltoleasing perustuu kiinteään kuukausi- 
hintaan sisältäen aina rahoituksen, huollot, korjaukset, renkaat ja
24/7 tiepalvelun. Voit myös halutessasi valita palvelupakettiisi 
vakuutuksen, sijaisauton, polttoaineet ja ajoneuvoveron. 

Jäsenetuhintaisten leasingpalveluiden lisäksi jäsenet saavat leasing-
sopimuksen alkaessa 150 euron polttoainelahjakortin.

www.arval.fi

ARVAL 
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MIKÄ: Eazybreak on help-
pokäyttöinen mobiilipalvelu 
työsuhde-eduille. Palvelum-
me avulla työnantaja voi tar-
jota henkilöstölleen lounas-, 
liikunta-, kulttuuri-, hieronta-, 
hammashoito- ja työmatkae-
tuja.  Työsuhde-edut ovat 
muuna kuin rahana makset-
tavaa palkkaa, joten Eazy- 
breakin jäsenedun hyödyntä-
minen edellyttää rahapalkan 
maksamista työsuhde-etuja 
saavalle työntekijälle.  

JÄSENETUSI: Eazybreak on se helpoin tie työsuhde-etuihin, jotka 
tuovat yrittäjälle jopa satoja euroja verotonta palkanlisää vuodessa. 
Suomen Yrittäjien jäsenenä saat jopa 60 % alennuksen Eazybreakin 
mobiilipalvelusta lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hieronta-, hammashoi-
to- ja työmatkaeduille. Palvelu käytännössä hallinnoi itse itseään, ja 
etujen käyttäminen tapahtuu helposti matkapuhelimella.

Eazybreakin käytön voit aloittaa 2 kuukauden kokeilulla, ilman palve-
lumaksuja. Kokeilujaksolla maksat vain käyttämistäsi eduista, jonka 
jälkeen käyttöä voi jatkaa jäsenetuhinnoin (-60 %): 5 € / kk + 1,20 € / 
kk / työntekijä (sis. lounas-, työmatka-, liikunta-, kulttuuri-, hieronta-, 
ja hammashoitoedun) + alv 24 %.

www.eazybreak.fi 

EAZYBREAK 

MIKÄ: Nordic Choice Hotels 
-ketjulla on yli 200 hotellia 
Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Suomessa ja Baltian 
maissa.

JÄSENETUSI: Clarion Hotel Helsinki, Clarion Hotel Helsinki Airport ja 
muut lähes 200 Nordic Choice Hotels -ketjun hotellia tarjoavat Yrittäjien 
jäsenyrityksille jäsenetuja Suomessa, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.  
Yrittäjien jäsenet saavat 19 % alennuksen huonehinnoista Suomen 
Clarion Hotelleissa. Muissa Nordic Choice -hotelleissa alennus on 10 %. 
Kokous- ja ryhmämatkat hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

Kun teet varauksen puhelimitse, mainitse Suomen Yrittäjät myyntipal-
veluumme tai alennuskoodi 60546216. Alennuskoodi tulee lisätä omaan 
Nordic Choice Club- profiilisi nettisivuillamme nordicchociehotels.fi.

CLARION HOTELS

34
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MIKÄ: Olemme Elo, suuri 
suomalainen työeläkeva-
kuuttaja. Huolehdimme, että 
asiakkaamme saavat ansait-
semansa eläkkeet. Autamme 
asiakasyrityksiämme menes-
tymään ja vastaamaan muut-
tuvan työelämän haasteisiin. 
Hoidamme asiakkaidemme 
eläkevaroja tuottavasti, 
turvaavasti ja vastuullises-
ti. Sijoitusvarat on hyvin 
hajautettu kansainvälisesti 
ja eri omaisuusluokkiin. Ne 
turvaavat eläkkeet ja luovat 
pohjaa kestäville tuotoille 
vuosikymmeniksi eteenpäin.

JÄSENETUSI: Elon työkykyjohtamisen palvelut helpottavat tiedolla 
johtamista ja auttavat edistämään työntekijöiden työkykyä ja 
esimiesten valmiuksia johtaa työtä. 

Tarjoamme kaikenkokoisille ja eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille 
monipuoliset työkykyjohtamisen palvelut sekä rahoitusvaihtoehdot 
ja toimitilat yritystoimintasi erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. 
Valitse sinäkin positiivisesti palveleva Elo!

www.elo.fi

ELO 

MIKÄ: Suomalainen tieto-
liikenne- ja digitaalisten 
palveluiden markkinajoh-
taja Elisa tuntee suoma-
laisen yrittäjän tarpeet. 
Pk-yrittäjät ovat meille 
tärkeitä, ja tahdomme 
tarjota arkesi tueksi 
monipuoliset ja ajan 
tasalla olevat työvälineet 
ja ratkaisut. 

JÄSENETUSI: Tarjoamme Elisalla satojen eurojen arvosta etuja 
Yrittäjien jäsenille. Saat alennusta mm. liittymistä, mobiililaajakaistasta, 
yritysnumeroista, sekä kuukausittain vaihtuvia laite-etuja. Uutuutena 
saat lisäksi etuja, joista voi nauttia koko perhe, sillä saat alennusta 
Elisa Viihde ja Elisa Kirja -palveluista! 

Saat myös Yritysgurun ja Omagurun IT-avun 20 % normaalihintaa 
edullisemmin. Yritysgurulta saat opastusta ja apua kaikissa IT-ongelmis-
sa nopeasti ja helposti puhelimitse. Yrittäjäjäseniä palvellaan omassa 
Yritysguru-numerossa, joka näkyy Yrittäjien sivulla, kun olet kirjautunut 
sivustolle jäsennumerollasi. Omagurun kanssa voit sopia tapaamisen 
Elisan myymälään ja saada apua tavallisissa IT-ongelmissa. 

Tutustu kaikkiin Elisan jäsenetuihin osoitteessa: 
www.elisa.fi/yedut

ELISA 
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MIKÄ: Finnvera tarjoaa 
monipuolisia, täydentäviä 
rahoitusratkaisuja suoma-
laisten yritysten ja yrittäjien 
käännekohtiin yhteistyössä 
pankkien, muiden yksityisten 
rahoittajien sekä Team  
Finland -verkoston kanssa.

JÄSENETUSI: Rahoitamme yritystoiminnan eri vaiheita, jotta yrityksem-
me saavuttavat tavoitteita, jotka eivät olisi muuten mahdollisia. 

Tarjoamme rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansain-
välistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. 

Lue lisää kasvun rahoituksesta, omistajanvaihdoksista ja pk-yritysten 
vientikauppojen rahoituksesta.

www.finnvera.fi 

FINNVERA 

MIKÄ: Fennia on yrittämistä 
ja elämää varten perustettu 
vahinkovakuutusyhtiö, joka 
on huolehtinut yrittäjien 
turvasta jo 140 vuoden ajan. 
Olemme asiakkaidemme 
taloudellisen turvallisuu-
den kumppani – mukana 
yrityksen arjessa luomassa 
edellytyksiä tuottavalle liike-
toiminnalle ja turvaamassa 
sitä. Fennia on suomalainen 
asiakkaidensa omistama 
vahinkovakuutusyhtiö, jonka 
juuret ja arvot ovat vahvas-
ti yrittäjyydessä. Fennian 
tytäryhtiöitä ovat vapaa-
ehtoisia henki-, eläke- ja 
säästövakuutuksia tarjoava 
Henki-Fennia ja palveluyhtiö 
Fennia-palvelu Oy.

JÄSENETUSI: Tarjoamme Suomen Yrittäjien alle kymmenen hengen 
jäsenyrityksille erikoishinnoitellun Yritysturva-vakuutuksen. Lisäksi voit 
ottaa laajennetun oikeusturvavakuutuksen ilman lisämaksua ja saat 
edun yrityksen matkatavaravakuutuksesta. Sinä ja henkilöstösi olette 
yrityksesi tärkein voimavara, jonka turvaksi saat 50 prosentin alen-
nuksen sairausvakuutuksen päiväkorvausosan maksusta. Lisäksi saat 
Fennia-Henkiturvaan 20 prosentin alennuksen ensimmäisen vakuutus-
kauden maksusta sekä pysyvän työkyvyttömyyden vakuutussummaan 
kymmenen prosentin korotuksen (enintään 100 000 euroa). Etuihin 
kuuluu myös 30–45 prosentin alennus ja 70 prosentin bonus yksityis-
käyttöisten henkilö- ja pakettiautojen laajaan Fenniakaskoon sekä 
Premiumkaskoon, ja lisäksi maksuton lasivakuutus 100 euron omavas-
tuulla. Saat myös 20 prosentin alennuksen useimmista kotiisi liittyvistä 
vakuutuksista, ja lisäksi kotivakuutukseen ehdollisen omavastuun sekä 
hole in one -vakuutuksen.  Vakuutus tarkoittaa valmistautumista kaik-
kiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin. Olemme aina täydellä sydämellä 
mukana edistämässä jatkuvuutta, jotta voit vapaasti muotoilla elämääsi 
ja yritystoimintaasi – rohkeasti, kestävästi ja kehittyvästi.
 
Tarkemmat tiedot jäseneduista: 
fennia.fi/suomenyrittajat tai p. 010 503 8818.

FENNIA
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MIKÄ: Greenstar on Suomen 
ensimmäinen hiilineutraali 
hotelliketju. Mittaamme, 
vähennämme ja mitätöimme 
toimintamme kasvihuo-
nepäästöt. Hotellimme sijait-
sevat Joensuussa, Jyväs- 
kylässä, Lahdessa  
ja Vaasassa.

JÄSENETUSI: Suomalainen ja ekologinen Greenstar Hotels tarjoaa 
Yrittäjien jäsenille edullisen kiinteähintaisen majoituksen jo valmiiksi 
edullisista hinnoista työ- ja vapaa-ajan matkustukseen. Hotellimme 
sijaitsevat Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa lähellä 
keskustaa sekä hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Yrittäjien jäsenenä majoitut 1–3 hengen huoneessa kiinteään 
69 €/vrk jäsenetuhintaan, olipa huoneessa 1, 2 tai 3 henkilöä. 
Aamiainen: 9,00 €/ hlö/vrk ennakkoon varattaessa. Auton pysäköinti 
veloituksetta majoituksen yhteydessä. Etuhintaisten huoneiden 
määrä voi olla rajoitettu erikoistapahtumien aikana. 

Saat edun käyttämällä varaustunnusta, kirjaudu yrittajat.fi -jäsen-
sivustolle saadaksesi varaustunnuksen.

www.greenstar.fi 

GREENSTAR

MIKÄ: Fundu tarjoaa moni-
puolisia rahoitusvaihtoehtoja 
suomalaisille pk-yrityksille. 
Rahoitus soveltuu lähes 
mihin tahansa tarpeeseen 
yrityksen elinkaarella, mm. 
myyntisaatavien rahoittami-
seen eli laskurahoitukseen, 
käyttöpääomatarpeisiin, 
investointeihin, tilausrahoi-
tuksiin sekä projekti- tai 
siltarahoituksiin. Fundun 
merkittävinä omistajina ovat 
LähiTapiola ja Säästöpankki-
ryhmä. Lisätietoja 
www.fundu.fi

JÄSENETUSI: Tarjoamme Yrittäjien jäsenille 50 %:n alennuksen lainan 
perustamismaksusta. Euromääräinen alennus on 250–750 € riippuen 
haettavan lainan summasta. 

Etukoodin saat kirjautumalla jäsenpalveluun. Fundusta lisätietoja 
Suomen Yrittäjien sivuilla.

www.yrittajat.fi/jasenedut/rahoitus/

FUNDU 
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MIKÄ: Holiday Club on joh-
tavia matkailun ja vapaa-ajan 
asumisen toimijoista Suo-
messa, ja yhtiöllämme on toi-
mintaa myös Ruotsissa sekä 
Espanjan Aurinkorannikolla 
ja Kanariansaarilla. Holiday 
Clubilla on loma-asuntoi-
na yli 2500 huoneistoa. 
Loma-asuntomajoitukseen 
kuuluvat liinavaatteet, 
polttopuut ja loppusiivous. 
Hotelli- ja kylpylähotellikoh-
teissamme tarjoamme moni-
puolisia palveluita, kuten à la 
carte -ravintoloita, take away 
-ravintoloita, hemmotteluhoi-
toloita, golfkenttiä, sisäakti-
viteettipuistoja sekä muita 
palveluja aktiiviseen ja moni-
puoliseen lomanviettoon. 

JÄSENETUSI: Suomen Holiday Club -kylpylähotellien ja -loma-
asuntojen päivän majoitushinnasta tarjoamme Yrittäjien jäsenille 15 %:n 
alennuksen. Etu on voimassa online-varauksissa. 

Alennuskoodit saat kirjautumalla jäsenpalveluun.

www.holidayclub.fi

HOLIDAY CLUB 

MIKÄ: Hookle on mobiiliso-
vellus, jonka avulla hallitset 
helposti sosiaalisen median 
toimintaasi. Hooklella hoidat 
some-kanavat, pidät bisnek-
sen aktiivisena verkossa ja 
tavoitat asiakkaasi hetkessä. 
Sen avulla julkaiset useam-
massa kanavassa kerralla 
(Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter ja Google 
My Business). Lisäksi voit 
suunnitella ja ajastaa viestisi 
helposti some-kalenteriin ja 
seurata vaikutusta yhdellä 
silmäyksellä. Tarvittaessa 
voit Hooklen avulla myös 
jakaa tehtäviä tiimisi kanssa.

JÄSENETUSI: Yrittäjän arki on kiireistä, ja some-markkinoinnin resurs-
sit usein rajalliset. Hooklen modernilla ja suositulla mobiilisovelluksella 
automatisoit some-markkinoinnin ja pidät kanavat aktiivisena.

Hooklen perusversio on ilmainen, ja Suomen Yrittäjien jäsenenä saat 
Premiumin neljä ensimmäistä kuukautta 0 € vuositilauksen yhteydessä.

www.hookle.net

HOOKLE
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MIKÄ: Me Lumme Energialla 
tarjoamme hyvää energiaa 
– ihan joka tasolla ja halki 
poikki Suomen. Autamme 
valitsemaan sopivimmat ja 
kestävimmät energiarat-
kaisut sekä palvelut kotiin, 
mökille, yrityksille ja sähköi-
seen liikkumiseen. Yhdessä 
Solarigo Systemsin kanssa 
innostamme asiakkaitamme 
myös paistattelemaan aurin-
koenergiassa. Palvelemme 
Lumme-tyyliin eli ammattitai-
dolla tarpeisiin vastaten, odo-
tukset ylittäen ja planeetasta 
huolta pitäen. Me olemme 
Lumme Energia. Kotimainen 
ja sopivan kokoinen. Vastuul-
linen ja aika vastustamaton.  

JÄSENETUSI: Tehtävämme on varmistaa, että yrityksesi voi valjastaa 
vastuullisen energian osaksi uutta, parempaa liiketoimintaa aina hiili-
neutraaliuteen saakka. 

Valikoimastamme löydät sopivat ratkaisut kaikenkokoisten yritysten 
eri tarpeisiin – ollaan yhteyksissä!
 
www.lumme-energia.fi

LUMME ENERGIA 

MIKÄ: Jurinet on vuodes-
ta 2013 lähtien ollut ainoa 
Suomen Yrittäjien valtakun-
nallinen yhteistyötoimisto 
lakiasioissa. Olemme siten 
palvelleet tuhansia suomalai-
sia yrittäjiä ja ymmärrämme 
yrittäjien liiketoiminnalliset 
ja oikeudelliset tarpeet. Siksi 
me Jurinetissa tiedämme, 
että sinä tarvitset kumppa-
nin, jonka kanssa on helppo 
asioida ja jonka asiantunte-
mukseen ja asiaan paneutu-
miseen voit luottaa.

JÄSENETUSI: Jurinet tarjoaa Yrittäjien jäsenille maksuttoman 
20 minuutin alkuneuvottelun ja 15 %:n alennuksen kaikista asianajotoi-
mialan lakipalveluista, kuitenkin enintään 1 000 euroa per toimeksianto. 

Varaa tapaaminen, Teams tai puhelinaika. Yrittäjien jäsenenä voit soittaa 
aina konsultaatiopuhelun maksutta suoraan juristeillemme tai lähettää 
sähköpostia. Vastaamme sähköpostiisi viimeistään seuraavana arkipäi-
vänä. Alennukset ja edut koskevat myös jäsenyrityksen työntekijöitä 
henkilökohtaisesti, sekä lisäksi samassa taloudessa asuvia yrittäjien 
perheenjäseniä.

Ilmoitathan jäsennumerosi meille, kun varaat aikaa tai haluat hyödyntää 
etujasi.

www.jurinet.fi

JURINET 
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MIKÄ: Mentorisi.fi on Yrit-
täjien jäsenilleen tarjoama 
ilmainen palvelu. Sen avulla 
löydät ammattilaisen spar-
raamaan liiketoimintaasi 
tai tukemaan jaksamisessa 
tässä poikkeuksellisen 
vaikeassa ajassa. Mento-
rointi perustuu avoimeen 
ja luottamukselliseen vuo-
rovaikutussuhteeseen, ja 
sen tavoitteena on edistää 
mentoroitavan eli aktorin 
työuran hallintaa sekä 
ammatillista ja henkistä 
kasvua.

JÄSENETUSI: Jos kaipaat mentorointia, etsi itsellesi sopivaa osaamista 
ja toimialaa edustava mentori jatkuvasti laajentuvasta mentorointi-
listauksesta. Kun sopiva mentori löytyy, voitte sopia yhteydenpidosta. 

www.mentorisi.fi

MENTORISI.FI 

MIKÄ: Mandatum on yksi 
Suomen vakavaraisimmista 
ja arvostetuimmista finanssi-
yhtiöistä ja osa menestyvää 
Sampo-konsernia. Mandatum 
tarjoaa yksityis- ja yritysasi-
akkailleen sekä instituutio-
naalisille asiakkaille kattavat 
vaurastumisen ja varautu-
misen palvelut. Palveluihin 
kuuluvat omaisuudenhoito 
sekä palkitsemisen ja hen-
kivakuuttamisen palvelut.

JÄSENETUSI: Mandatum tarjoaa Suomen Yrittäjien jäsenille etuja 
sijoittamisen ja palkitsemisen palveluista. Edut koskevat digitaalista 
varainhoitoa, Trader-kaupankäyntipalvelua, Trader-osakesäästötiliä, 
varainhoitoa sekä henkilöstön palkitsemisen ja sitouttamisen palveluita.

Jäsenetuna saat digitaaliseen varainhoitoon starttibonuksen, joka on  
1 % aina 50 000 euroon asti. Trader-kaupankäyntipalvelussa käyt kaup-
paa aina vähintään Plus-hintaluokassa. Plus-hintaluokassa välityspalk-
kio on 0,04 % (minimi 6 euroa). Mandatumin varainhoidon asiakkaana 
henkilökohtainen varainhoitajasi perehtyy tavoitteisiisi ja tarpeisiisi 
kokonaisvaltaisesti. Jäsenetuna saat 500 000 euron suuruisen varain-
hoitosopimuksen 0,3 %:n vuotuisella varainhoitopalkkiolla. Lisäksi etu 
sijoitusasiantuntijapalveluista on 0,4 % palkkio, normaalin 0,5 % sijaan.

Tutustu kaikkiin jäsenetuihin tarkemmin verkkosivuilta:  
mandatumlife.fi/suomen-yrittajat

MANDATUM 
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MIKÄ: Neste on muuttunut 
kymmenen viime vuoden ai-
kana paikallisesta öljynjalos-
tajasta globaaliksi johtajaksi 
uusiutuvissa polttoaineissa ja 
yhdeksi maailman vastuulli-
simmista yhtiöistä.

JÄSENETUSI: Neste tarjoaa kaikille pk-yrityksille tuntuvat edut ja help-
poa asiointia. Kun tankkaat Neste-palveluasemalla yrityskortilla varus-
tetulla mobiilimaksulla, yrityskortilla tai käyttäen Yrittäjien jäsenkorttia, 
saat tankkauksen yhteydessä bensiinistä ja dieselistä 2,5 snt alennusta 
asemakohtaisista hinnoista (sis. alv). Tankkausetua ei myönnetä Neste 
Truck- ja Neste Express -asemilta. 
 
Suoratoimituksina hankittavat Neste-voiteluaineet, -kemikaalit, -neste-
kaasut ja -polttonesteet tarjotaan aina kilpailukykyisin sopimushinnoin. 

Nesteen asemaverkoston luotettavuus perustuu kokeneiden paikallisten 
yrittäjien osaamiseen. 

Jäsenedun hyödyntäminen onnistuu Yrittäjien jäsenkortin magneetti-
raidalla. Ohjeet Nesteen yrityskortin tilaamiseen löydät Jäsenetu-sivulta. 

www.neste.fi

NESTE  

MIKÄ: Wihuri Metro-tukku on ko-
kenut ravintola-alan ammattilainen 
ja uranuurtaja päivittäistavara-alan 
tukkukaupassa. Olemme olleet läsnä 
asiakkaidemme arjessa jo 120 vuotta 
ja osa perheomisteista Wihuri-konser-
nia. Alusta asti meille on ollut tärkeää 
edistää suomalaisen ruokakulttuurin 
arvostusta ja rakentaa menestyvää 
liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme 
kanssa. Huolehdimme päivittäin  
30 000 foodservice- ja vähittäiskaup-
pa-asiakkaamme sujuvasta arjesta 
koko maan kattavan pikatukkujen ver-
koston, toimitusmyynnin, verkkokau-
pan sekä K3 Logistics -yritysalueella 
sijaitsevan logistiikkakeskuksen kautta. 
Kansainvälisesti toimivaksi monialakon-
serniksi kasvanut Wihuri on edelleen 
suomalaisessa perheomistuksessa.

JÄSENETUSI: Tarjoamme Suomen Yrittäjien jäsenille kaikis-
sa Metro-pikatukuissa 5 %:n alennuksen normaalihintaisista 
tuotteista. Alennus ei koske tupakka-, alkoholi- tai panimo-
tuotteita, pantteja ja palveluveloituksia. 

Edun saa kassalla Yrittäjien jäsenkortin esittämällä. 

www.emetro.fi

WIHURI METRO-TUKKU 
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MIKÄ: Sanoma Media 
Finland on Suomen suurin 
kaupallinen mediayhtiö. 
Tarjoamme tietoa, elämyk-
siä ja viihdettä sanoma- ja 
aikakauslehdissä, televi-
siossa, radiossa, verkossa 
ja mobiilissa. Tavoitamme 
päivittäin lähes kaikki suo-
malaiset.

JÄSENETUSI: Yrittäjien jäsenetuna tutustut maksutta valitsemasi  
Paikallismedian digitaalisiin uutissisältöihin 1 kuukauden ajan ja  
saat yhden numeron Hyvä terveys -lehteä maksutta. 
 
Paikallismedia on parasta paikallisjournalismia. Lue paikallisesta 
elämästä, mitä kotiseudulle tai mökkipaikkakunnalle kuuluu. Sanoman 
paikallismedioihin kuuluvat Pirkanmaalla Tyrvään Sanomat, Nokian 
Uutiset, Valkeakosken Sanomat ja KMV-lehti, Keski-Suomessa Jämsän 
Seutu, Suur-Keuruu ja kaupunkilehti Vekkari, Satakunnassa Kankaan-
pään Seutu, Sydän-Satakunta ja Merikarvia-lehti, Varsinais-Suomessa 
Rannikkoseutu ja Kanta-Hämeessä Janakkalan Sanomat.
 
Hyvä terveys on Suomen suosituin terveyslehti, joka tehdään yhteis-
työssä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa.
 
Lunasta etusi osoitteessa:  
tilaa.sanoma.fi/suomenyrittajat-lehtietu-2022

SANOMA 

MIKÄ: Nets mahdollistaa 
maksujen vastaanottamisen 
– helposti ja vaivattomasti. 
Nets on johtava Pohjois-
mainen maksuratkaisuiden 
tarjoaja, ja palvelemme yli 
700 000 kauppiasta ympäri 
Eurooppaa. Me Netsillä tar-
joamme kauppiaille ratkai-
suja maksujen turvalliseen 
vastaanottamiseen, niin 
myymälöihin kuin verkko-
kauppaankin. Saat yhdestä 
paikasta kaiken, mitä tarvit-
set korttimaksuihin liittyen: 
korttitilityssopimuksen, kort-
tipäätteen, vaihtolaitepalve-
lun sekä lisäarvopalveluita 
tarpeesi mukaan.

JÄSENETUSI: Nets tarjoaa Yrittäjien jäsenille Medium-maksuratkaisun 
alkaen 38 €/kk + 0,45 % per maksutapahtuma. Se sisältää mm.  
4 tunnin vaihtolaitepalvelun ja monikäyttäjä-toiminnon 3 €/kk. 

Lisäksi saat Paytrailin verkkokaupanmaksupalvelun ensimmäisen 
kuukauden ilman kuukausimaksua, seuraavat 2 kuukautta 50 % 
kuukausimaksusta. 

Alennuskoodit saat kirjautumalla Yrittäjien jäsenpalveluun.
 
www.nets.eu/fi-fi 

NETS
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MIKÄ: Tallink Silja Oy on 
osa AS Tallink Gruppia, joka 
on yksi Itämeren alueen 
suurimmista matkustaja- ja 
rahtiliikennevarustamoista. 
Yhtiö liikennöi laivoja Silja 
Line -brändin alla Helsin-
gistä ja Turusta Ahvenan-
maan kautta Tukholmaan. 
Lisäksi Tallink Silja Oy myy 
välittäjänä matkoja AS 
Tallink Gruppin operoimille 
laivoille, jotka liikennöivät 
Tallink-brändin alla muun 
muassa reitillä Helsingistä 
Tallinnaan.

JÄSENETUSI: Tallink Silja tarjoaa Yrittäjien jäsenille 20 %:n sopi-
musalennuksen Tallinkin ja Silja Linen normaalihintaisista risteily- ja 
reittimatkoista. Tallink Silja myöntää alennuksen edellä mainittujen 
tuotteiden henkilö- ja hyttipaikoista sekä matkustajaliikenteen ajoneu-
voista sekä laivojen kokoustilojen vuokrasta. Vapaa-ajan matkustuksen 
jäsenetuna jäsenet pääsevät suoraan Club One -kanta-asiakasohjelman 
Hopea-tasolle.

Tallink Silja haluaa tarjota miellyttävän matkakokemuksen, joka ylittää 
asiakkaiden odotukset ja houkuttelee heidät tulemaan uudelleen. 
Tallink Siljan ja koko Tallink konsernin visio on olla Euroopan markkinoi-
den edelläkävijä tarjoamalla erinomaisia vapaa-ajan- ja liikematkapalve-
luita sekä kuljetuspalveluita merellä.

Alennuskoodit saat kirjautumalla jäsenpalveluun.

www.tallinksilja.fi 

TALLINK SILJA

MIKÄ: Scandic on Pohjois-
maiden suurin hotelliketju, 
jolla on toiminnassa tai  
kehitteillä yli 280 hotellia ja  
57 000 huonetta 6 eri 
maassa. Scandic työllis-
tää yli 10 000 tiimiläis-
tä. Scandic Friends on 
Pohjoismaisen hotellialan 
suurin kanta-asiakasoh-
jelma. Suomessa operoim-
me lisäksi kansainvälisiä 
brändejä Hilton Hotels & 
Resort, Holiday Inn, Crowne 
Plaza Helsinki – Hesperia 
sekä Hotel Indigo Helsinki 
– Boulevard.

JÄSENETUSI: Scandic tarjoaa Yrittäjien jäsenille laadukkaat majoitus- 
ja kokouspalvelut alennettuun hintaan. Scandic-hotelleissa 16 %:n alen-
nus päivän huonehinnasta ja 10 %:n alennus yli 8 hengen kokopäivä-, 
puolipäivä- sekä iltapaketeista. Lisäksi Scandic tarjoaa alennusta myös 
Coworking palveluistaan. Scandic pidättää oikeuden olla tarjoamatta 
majoitusalennusta erityisen korkean kysynnän aikaan. Huonevaraukset 
ja tiedustelut online-varausjärjestelmää käyttäen. 

Scandicin lisäksi Crowne Plaza Helsinki -hotellista, Holiday Inn -hotel-
leista, Hotel Indigo Helsinki — Boulevard -hotellista ja Hilton-hotelleista 
Suomessa 10 %:n alennus päivän huonehinnasta sekä yli 8 hengen 
kokopäivä-, puolipäivä- sekä iltapaketeista. 

Varauskoodin saat kirjautumalla jäsenpalveluun.

www.scandichotels.fi

SCANDIC
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MIKÄ: VENI Energia on 
Pohjoismaiden johtava 
toimija energian hankin-
tapalveluissa. Me luomme 
lisäarvoa yli 45 000 asiak-
kaallemme teollisuudessa, 
liike-elämässä ja maatalou-
dessa. 

JÄSENETUSI: Sähkönhankintapalvelussa VENI Energia hankkii sähköä 
mahdollisimman edulliseen hintaan ja hoitaa kaikki sähkösopimuksiin 
liittyvät asiat puolestasi. VENI tarjoaa kaikille Yrittäjien jäsenille säh-
könhankintapalvelut 20 %:n alennuksella. VENIn asiantuntijat hoitavat 
sähkön kilpailutuksen ja oston asiakkaan puolesta. 
 
Energialaskujen tarkastuspalvelussa käymme läpi asiakkaan sähkölas-
kut mahdollisten virheiden varalta. Jos virheitä löytyy ja asiakas saa 
palautusta, VENI veloittaa palkkion, josta Yrittäjien jäsenet saavat  
30 %:n alennuksen. Jos virheitä ei löydy, tarkistus on maksuton.  

VENIn lisäksi saat vastaavat edut konsernin toisen tytäryhtiön  
Yrittäjäin Sähkönhankinnan kautta. Ilmoita sopimuksen teon  
yhteydessä Yrittäjien jäsennumerosi. 

www.venienergia.fi

VENI ENERGIA 

MIKÄ: Oy Teboil Ab maa-
hantuo, markkinoi, myy ja 
jakelee öljy- ja energia-
tuotteita Suomessa. 

JÄSENETUSI: Teboil myöntää Yrittäjien jäsenille 2,2 snt/litra alennusta 
bensiinistä ja dieselistä kaikilta palvelevilta Teboil huoltamoilta ja auto-
maattiasemilta. Vain Express-automaatit eivät kuulu alennuksen piiriin. 
Lisäksi jäsenkortilla saat 10 % alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran 
ja sitä pienempiä astioita) sekä 5 % autokemikaaleista, nestekaasusta 
(pullon täyttö) ja autonpesuista. Jäsenkortin voi myös liittää MobilePa-
yhin, ja tällöin saat samat edut kuin korttia käyttämällä. Tällä hetkellä 
MobilePay toimii kaikkien huoltamoiden sisäkassoilla. Teboil yrityskor-
tilla saa alennusta bensiinistä ja dieselistä 2,2 snt/litra (sis. alv).  Lisäksi 
jäsenkortilla 10 % alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran ja sitä 
pienempiä astioita) sekä 5 % autokemikaaleista, nestekaasusta (pullon 
täyttö) ja autopesuista. Teboil Yrityskortilla tehdyistä ostoista ei peritä 
korkoa eikä tilinhoitomaksua. 

Ohjeet yrityskortin hakemiseen sekä jäsenkortin liittämiseen Mobile-
Payhin saat Jäsenpalvelu-sivustolta. Saat myös Teboil lämmitysöljyn ja 
moottoripolttoöljyn kilpailukykyiseen sopimushintaan. Kerro tilauksesi 
yhteydessä Suomen Yrittäjien jäsennumerosi.

www.teboil.fi 

TEBOIL
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MIKÄ: Yrityspörssi on 
kohtaamispaikka yrityksen 
myyjälle ja ostajalle. Kun 
tarpeenasi on myydä tai 
ostaa yritys, liiketoiminta 
tai hakea osakasta, tutustu 
Yrityspörssi.fi-palveluun. 
Jätä oma ilmoitus, luo 
hakuvahti tai tutustu myy-
täviin yrityksiin, osakasha-
kuihin, ostoilmoituksiin ja 
avoimiin yrittäjäpaikkoihin 
ketjuissa. 

JÄSENETUSI: Suomen Yrittäjille tarjoamme jäsenetuna 30 euron alen-
nuksen Yrityspörssi.fi-verkkopalvelun uusista myynti-, osakashaku- 
ja ostoilmoituksista. 

Alennuskoodit saat kirjautumalla jäsenpalveluun.

www.yritysporssi.fi 

YRITYSPÖRSSI 

MIKÄ: Viking Line 
yhdistää pohjoista Itä-
merta ympäröivät maat 
harjoittamalla kestävää 
ja säännöllistä laivalii-
kennettä, joka palvelee 
kaikkia. Kolme peruspal-
veluamme ovat risteilyt 
sekä matkustaja- ja 
rahtiliikenne. Ainutlaatui-
nen osaamisemme näiden 
palveluiden yhdistämi-
sessä luo etua asiakkaille 
ja liiketoiminnalle. Meillä 
on 2 000 työntekijää, ja 
työskentelemme kestävän 
kehityksen puolesta.

JÄSENETUSI: Yrittäjien jäsenenä saat risteilyistä jopa 20 % alennuksen 
päivän hinnoista. Hyttiluokat LUX, SUM ja SUI normaalin hinnaston 
mukaisesti. Lisäksi jäsenenä saat reittimatkoista Helsinki-Maarian- 
hamina-Tukholma-reitillä hyteistä ja autosta jopa 20 %:n alennuksen.

Helsinki-Tallinna-reitillä saat henkilölipusta jopa 15 %:n  
ja autosta jopa 20 %:n alennuksen.

Turku-Maarianhamina-Tukholma-reitillä saat hyteistä jopa 10 %:n 
ja autosta jopa 20 %:n alennuksen. Lopullinen hinta määräytyy  
lähtöpäivän ja -ajan, varausajankohdan ja ajoneuvon koon mukaan. 

Alennuskoodit saat kirjautumalla jäsenpalveluun. 

www.vikingline.fi 
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tä m ä n  s a i m m e  y h d e s s ä  a i k a a n !
TEKSTI JA KUVA TIINA RANTAKOSKI 

Karjalove yhdistää yrittäjiä  

Eteläkarjalaiset yrittäjät kokevat yhdessä tekemisen 
ja verkostoitumisen tärkeäksi. Karjalove-teeman 
alla on järjestetty aamulenkkejä ja muuta yhteistä 

ohjelmaa.  
Yksi tilaisuuksista oli kauneusilta marraskuun lo-

pussa Kauneushoitola Illusiassa Lappeenrannassa. Ilta 
keräsi paikalle parisenkymmentä yrittäjää, jotka saivat 
vinkkejä muun muassa hiustenmuotoiluun ja kynsien 
hoitoon sekä hierontahemmottelua. 

Yksi osallistujista oli Maarit Mäkinen Mäkisen lii-
kennekoulusta. Hän on 70-vuotiaan yrityksen yrittäjä 
kolmannessa sukupolvessa. 

− Perjantaina on ylioppilasjuhlat, joten täältä saa hy-
viä vinkkejä hiusten laittoon, Mäkinen totesi kampaaja 
Anni Kosusen neuvoessa häntä kampauksen teossa. 

Asuntomestan kiinteistövälittäjä Pia Westerlund ja 
TSL-Tilit Oy:n yrittäjä Terhi Suuronen-Luukas pitivät 

iltaa hyvänä paikkana verkostoitua ja saada lisää tietoa 
paikallisista yrityksistä. 

− On tärkeätä hyödyntää paikallisia yrittäjiä, ettei 
vain tilaisi netistä. Näiden tilaisuuksien avulla tulevat 
yritykset ja heidän tuotteensa tutuksi, Westerlund 
sanoo. 

Kauneushoitola Illusian yrittäjä Irina Moilanen 
kertoo, että saman katon alla toimii kuusi yrittäjää ja 
neljä työntekijää. 

− Mielellämme pidämme tällaisia kauneusiltoja ja 
muita esittelyiltoja. Pääsemme kertomaan, mitä kaik-
kea palveluihimme kuuluukaan. 

Etelä-Karjalan Yrittäjien järjestöpäällikkö Pasi 
Toropainen kertoo, että Karjalove on verkosto, joka 
tuo paikallisia yrityksiä esille. Karjalove-yritykset ovat 
eteläkarjalaisomisteisia ja hyödyntävät paikallista 
osaamista. 

Karjalove-teeman alla voi 
kokoontua vaikka kauneus- 
iltaan. Kauneushoitola  
Illusiassa verkostoitui  
parisenkymmentä yrittäjää. 



RIITTÄÄ, KUN OSAA
HOMMANSA?
Moitteeton työnjälki, loistava tuote tai ensiluokkainen palvelu ei 
enää yksin riitä. Vastuullisuus kiinnostaa yhä useampia asiakkaita 
ja voi ratkaista kaupan hyväksesi. UUDEN YRITTÄJÄT-AKATEMIAN 
kursseilla otat haltuun, kuinka teet vastuullisuudesta yrityksesi 
myyntivaltin. Voit osallistua koulutuksiin missä ja milloin tahansa, 
maksutta. Skannaa QR-koodi tai lue lisää yrittajat.fi/akatemia

Osaa. Erotu. Kasvata myyntiä.

Yrittäjät-
akatemia



AINOA AIKAKAUSLEHTI,
JOKA ON TEHTY YRITTÄJÄLLE 

Tilaa Yrittäjä Plus ja tunnet yrittäjyyden ilmiöt, tulevaisuuden ja innovaatiot.  
Se puhuu kieltäsi ja antaa näkökulmaa yrittämiseen.

Tämä on lehti, jossa pääosassa ovat yrittäjät.

yrittajat.fi/yrittajaplus

Tilaa  
Yrittäjä Plus

64 €
6 numeroa


