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Digitalisaatio, ikääntyminen ja kansainväliset osaajat haastavat uusyritysneuvontaa Hämeessä  

Hämeen Uusyrityskeskuksen hallitus järjestäytyi torstaina 30. päivänä tammikuuta 2020. Yhdistyksen 

puheenjohtajana kaudella 2020 – 2021 toimii varatuomari, asianajaja Kari Suokas. Hallitus valitsi vuodelle 

2020 varapuheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Haajasen. Työvaliokuntaan valittiin toimitusjohtaja 

Markus Myhrberg, yhteyspäällikkö Launo Haapamäki sekä asiakaspäällikkö Anne Kaleva.  

- Uuden vuosikymmenen alussa päivitämme yhdistyksen strategian, jonka tuomme kevätkokouksen 

käsiteltäväksi. Päätimme toiminnallisten mittareidemme tarkistuksista ja määrityksistä, kuten 

kuntien kanssa tekemissä sopimuksissa sovimme. Kuntien ja kaupungin edustajat ottivat osaa 

valmisteluun ja näin pääsemme aloittamaan vuoden 2020 uudistetuilla mittareilla, kommentoi 

yhdistyksen puheenjohtaja Kari Suokas.  

Strategia päivitetään laajalla yhteistyöllä 

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan alueen uusyritysneuvonnasta vastaava Hämeen Uusyrityskeskus 

päivittää strategiansa laajalla arvioinnilla toimintaympäristön tarpeista. Strategian työstämiseen pääsevät 

vaikuttamaan kaikki jäsenet, tärkeimmät sidosryhmät, yhdistyksen asiantuntijat sekä asiakkaat. Yhdistys 

arvioi toimintaympäristön tarpeita myös laajempien tulevaisuuteen vaikuttavien ilmiöiden kuten 

digitalisaation, ikääntymisen ja kansainvälisten osaajien näkökulmasta.  

- Strategian päivittämisessä yhdistyksen hallituksen erinomaisen laaja osaaminen tuo varmasti 

näkökumia ja uusia toimintamalleja, jotka lisäävät toiminta-alueemme elinvoimaa ja parantavat 

palvelujamme entisestään, toteaa Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Marko Ahtiainen.      

Hallitus linjasi yhdistyksen olevan mukana soveltuvin osin uusien yritysten perustamiseen ja neuvontaan 

liittyen työllisyyden kuntakokeilussa. Yhdistys on valmis olemaan aktiivisesti mukana kaikissa 

toimenpiteissä, jotka parantavat yritysten perustajien palveluita.  

Yhdistys tehostaa viestintäänsä kokousinfoilla ja kuukausittaisella uudistetulla raportoinnilla, johon liittyy 

yritysneuvojien arviointi tunnuslukujen taustoista. Viestinnän tehostamiseen liittyen yhdistyksen kotisivut 

uudistetaan kesään 2020 mennessä palvelemaan paremmin asiakkaita ja jäsenistöä.    

Hämeen Uusyrityskeskuksen taloudenhoidossa otetaan helmikuun alusta lukien käyttöön sähköinen osto- 

ja myyntilaskujen käsittely. Yhdistys muuttaa maaliskuun loppuun mennessä Parkki Business Parkkiin, jossa 

perusneuvonta jatkuu ja uusia toimintamuotoja kokeillaan. Yritysneuvojien tapaamisia voidaan järjestää 

myöhemmin sovittavalla tavalla myös Hattulassa ja Janakkalan elinvoima- ja yritystalo Veturissa.  
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Liite: uudistetut mittarit ja niiden määritelmät  



Liite 1 

Uudistetut mittarit, jotka astuvat voimaan 1.1.2020 alkavista toteutumista. Uudistettu raportti yhdistää 

entiset useat entiset erilliset sopimuksissa mainitut raportit yhdeksi kokonaisuudeksi, joka raportoidaan 

kuukausittain.  Lisäksi vuosi 2019 lasketaan vertailun vuoksi uusilla mittareilla takautuvasti. Kaikki mittarit 

lasketaan Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan osalta erikseen kuntakohtaisesti sekä esitetään myös 

seutukunnan kokonaislukuna.  

Työkaluina mittareissa toimivat Hämeen Uusyrityskeskuksen YpRek asiakashallintajärjestelmä, Patentti ja 

rekisterihallituksen yritystilastot, Kaupparekisteristä saatavat raportit sekä Virre-tietopalvelun tiedot. 

Lisäksi Hämeen Uusyrityskeskus käyttää taloustutka työkalua sekä Suomen Uusyrityskeskusten välittämiä 

tietoja.   

 

UUDET ASIAKKAAT  

Uudeksi asiakkaaksi kirjataan asiakas, joka ottanut yhteyttä ja jonka neuvonnan prosessi käynnistyy. 

Kirjataan asiakasmäärä. Asiakkaiksi lasketaan kaikki neuvontaa saaneet henkilöt. Kirjataan sille kuukaudelle, 

jona neuvonta käynnistyy. 

ASIAKASKÄYNNIT 

Asiakaskäynniksi kirjataan käynti, joka tapahtuu uusyrityskeskuksen yritysneuvojan ja asiakkaan kesken. 

Asiakkaiksi kirjataan kaikki neuvontaa saaneet henkilöt.  

 

ASIAKASTOIMENPITEET 

Asiakaskäynneiksi kirjataan erikseen kaikki toimenpiteet, joita asiakkaan ja neuvojan välillä tapahtuu. 

Puhelut, sähköpostit, käynnit ja asiantuntijoiden raportoimat toimenpiteet. Kirjataan toimenpiteiden 

määrä.  

RYHMÄVALMENNUKSET 

Ryhmävalmennuksiin kirjataan henkilöt, jotka ovat saaneet neuvontaa, valmennusta tai koulutusta 

ryhmänä Hämeen Uusyrityskeskuksen toimesta. Kirjataan osallistuneiden henkilöiden määrä. 

OPPILAITOS OSALLISTUJAT  

Kirjataan oppilaitoksissa Hämeen Uusiryityskeskuksen työpajoihin, infoihin, valmennuksiin ja koulutuksiin 

osallistuneet. Kirjataan myös ne osallistujat, joissa Hämeen Uusyrityskeskus on mukana toteuttamassa, 

jonkun muun tahon kanssa yhdessä. Kirjataan osallistujien määrä.  

ASIANTUNTIJALÄHETTEET  

Kirjataan kaikki asiantuntijalähetteet, joita Hämeen Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat ovat yhdistyksen 

asiantuntijoille antaneet. Kirjataan lähetteiden määrä.  

PERUSTETUT YRITYKSET 

Kirjataan kaikki perustetut yritykset Hattulassa, Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Kirjataan yritysten määrä. 

Kirjataan osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, toiminimet, osuuskunnat ja kevytyrittäjät. Ei 

kirjata asunto-osakeyhtiöitä.   

LAKANNEET YRITYKSET  

Kirjataan yritykset, joidenka toiminta on lakannut.  

YRITYSTEN NETTOTILANNE  

Lasketaan perustettujen yritysten määrä, josta vähennetään lakanneet yritykset.  

 



ASIAKKAISTA YRITYKSEN PERUSTANEET  

Lasketaan ja kirjataan asiakkaiden perustamat yritykset. Seurataan tilannetta 12 kuukauden aikajaksolla. 

Useimmat henkilöt eivät ilmoita yrityksen perustamista, joten käytämme eri työkaluja mahdollisimman 

tarkan arvion saamiseksi. Tämä lukema ei ole absoluuttien lukema, vaan manuaalisesti etsitty 

mahdollisimman tarkka lukema.   

MAA- JA METSÄTALOUTEEN KYTKÖKSISSÄ OLEVAT YRITYKSET  

Lasketaan ja seurataan yritysten määrää, jotka ovat sidoksissa yrittäjän toimimiseen maa- ja metsätalouden 

harjoittamisessa tai toimivat niiden oheiselinkeinona. Kirjataan yritysten määrä. 

SEUTUKUNTA VERTAILU PERUSTETUT YRITYKSET 

Kirjataan kaikki perustetut yritykset Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa. Kirjataan yritysten 

määrä. Kirjataan osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, toiminimet, osuuskunnat ja 

kevytyrittäjät. Ei kirjata asunto-osakeyhtiöitä.   

SEUTUKUNTA VERTAILU LAKANNEET YRITYKSET  

Kirjataan yritykset, joidenka toiminta on lakannut Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa.  

SEUTUKUNTA VERTAILU YRITYSTEN NETTOTILANNE  

Lasketaan perustettujen yritysten määrä, josta vähennetään lakanneet yritykset Forssan, Hämeenlinnan ja 

Riihimäen seutukunnissa.   

 

Raporttien koostamisesta vastaa Hämeen Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja. Hämeen Uusyrityskeskuksen 

hallitus vahvistaa raportoinnissa seurattavat osa-alueet.   

Raporteista tullaan julkaisemaan kuukausittain kokonaiskuva ja yritysneuvojien arvioi tilanteesta.   

 

  

  

 

 

    

 


