YritysVoimala Oy lisää kuntien elinvoimaa
Kuntien omistama YritysVoimala Oy toimii Hyvinkään-Riihimäen talousalueella auttaen yrityksiä
neuvonnan ja kontaktien luomisen keinoin. YritysVoimala auttaa toimivia yrityksiä sekä ylläpitämässään
uusyrityskeskuksessa yrityksen perustajia.
YritysVoimala Oy:n toiminta perustuu alueen ja yritysten perinpohjaiseen tuntemukseen, jokapäiväiseen
asiakaskohtaamiseen, pitkiin ja hyviin asiakassuhteisiin ja osaamiseen.
YritysVoimala on alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä kuntien elinvoimapolitiikan toteuttajana ja
kasvun moottorina, yritysten auttajana. Perustamisneuvontansa avulla YritysVoimala vaikuttaa siihen,
että alueelle syntyvät uudet yritykset ovat mahdollisimman kestäviä ja kannattavia.
YritysVoimala yhdistää alueen toimijoita kehitystyössä ja auttaa verkostoitumaan. Se tekee paljon omin
resurssein, mutta toimivalla kumppani- ja asiantuntijaverkostolla on merkittävä rooli seudun elinvoiman
vahvistamisessa ja yrityskehityksessä. Oli taloudessa mikä suunta tahansa, tärkeitä painopisteitä ovat pkyritysten kasvu ja innovaatiot sekä liiketoiminnan kirittäminen ja edistäminen, toisin sanoen elinvoiman
luominen.
YritysVoimala Oy tekee tätä päivittäisenä ja käytännön läheisenä työnä, olipa kyseessä perustettava
yritys tai jo pidempään toiminut yritys. Tarve uusien yritysten ja työpaikkojen perustamisneuvonnalle sekä
toimivien yritysten kehittämistoimille on jatkuvaa. YritysVoimala toimii puolueettomana, asiantuntevana ja
yrityksille maksuttomana moottorina, joka katsoo yhdessä yritysten kanssa tulevaisuuteen ja auttaa niitä
kehittämään liiketoimintaansa.
Yritysten menestymisen varmistetaan tekemällä oikeita perusasioita, jolloin onnistumisen
todennäköisyyttä lisätään. Jatkuvasti on myös arvioitava liiketoimintaa uudelleen: menestyykö se tämän
hetken ja tulevaisuuden toimintaympäristössä? Kokemus on osoittanut, että etenkin pienet yritykset
kaipaavat tässä sparraajaa, jollainen on YritysVoimala ja sen asiantuntijaverkosto.
YritysVoimalan hallitus on parhaimmillaan toimielin, jossa alueen elinkeinoelämä, virkamieskoneisto ja
poliittinen päätöksenteko pystyvät laajasti keskustelemaan ja valmistelemaan koko aluetta hyödyntäviä
asioita. Tämä on omiaan luomaan alueelle yhteistä näkemystä ja uusia yhteisiä asioita.
Vaikuttavuutta
Kolmen viimeisimmän toimintavuotensa aikana, vuoden 2015 alusta lokakuuhun 2017 YritysVoimalan
uusyrityskeskuksen asiakkaat ovat perustaneet 395 uutta yritystä, joihin on perustamisvaiheessa syntynyt
490 uutta työpaikkaa. Kaikista YritysVoimalan avulla perustetuista yrityksistä noin 80 % on toiminnassa
vielä viisi vuotta perustamisen jälkeen. Lisäksi samalla aikavälillä jo pidempään toiminnassa olleita
yrityksiä on ollut palvelujen piirissä yli 1100 yritystä. Pääpainopisteet toimivien yritysten neuvonnassa
ovat olleet myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, alihankinta- ja kumppaniverkostojen luonti, sekä
yritysten rahoitusneuvonta. Yritysneuvonnan lisäksi YritysVoimala järjestää vuotuisesti kymmeniä
maksuttomia ajankohtaisseminaareja yrittäjille ja yrityksille tärkeistä, ajankohtaisista asioista.
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