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Uusia yrityksiä perustetaan tasaiseen tahtiin – hyvä uutinen tässä ajassa
Uusia yrityksiä syntyi YritysVoimalan Uusyrityskeskuksen kautta tammi-kesäkuun aikana lähes sama
määrä kuin vuonna 2020 ja vuonna 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Yrittäjyysinto ja kiinnostus
yrittäjyyteen on kuitenkin kasvanut, sillä Uusyrityskeskuksen asiakaskäyntien määrä on lähes
kaksinkertaistunut vuodesta 2019.
Uusyrityskeskusten tarjoaman maksuttoman yritysneuvonnan avulla perustettiin Hyvinkään – Riihimäen
seudulla tammi-kesäkuun aikana yhteensä 41 uutta yritystä. Vuoden 2020 vertailujaksolla perustettuja oli
43 ja vuonna 2019 perustettiin 47 yritystä samana aikana.
Suosituimmat toimialat perustetuissa ovat kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut (6 kpl), liikkeenjohdon
konsultointi (4 kpl) ja rakennus ja remontointi (4 kpl).
Asiakaskäyntejä oli tänä vuonna 369, kun niitä vuonna 2019 oli 219. Noin 40 % yritysneuvonnassa käyneistä
101 asiakkaasta perusti yrityksen, mikä tarkoittanee, että nykytilanteessa perustamista harkitaan entistä
huolellisemmin. Yleensä noin puolet neuvontaan tulevista asiakkaista päätyy yrittäjiksi.

Yritysneuvonnan kysyntä on kasvanut poikkeusoloissa
Patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan uusia yrityksiä rekisteröitiin tammi-kesäkuun aikana
24 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikissa Suomen Uusyrityskeskuksissa yhteensä kasvu oli
kymmenen prosenttia suurempaa, mikä osoittaa, että yhä useampi hakee nyt apua yritystoiminnan
suunnitteluun. Uusia asiakkaita oli yritysneuvonnassa tänä vuonna 23 prosenttia enemmän kuin vuotta
aikaisemmin.
Kiinnostus yritysneuvontaa kohtaan näkyy myös valtakunnallisesti järjestettävien etäinfojen
osallistujamäärissä. Kesän alussa käynnistyneissä Uusyrityskeskusten yhteisissä yrittäjyysinfoissa on parin
kuukauden aikana ollut lähes 500 osallistujaa.
– Asiakaskunnassamme on havaittavissa paitsi intoa myös varautumista. Nyt jo perustamisvaiheessa
varaudutaan selviämään poikkeusoloissa ja näin ollen puolueettoman yritysneuvojan näkemykset ja neuvot
nähdään aiempaa tärkeämpinä. Tämäkin on pelkästään positiivinen ilmiö, sillä huolellinen pohjatyö tekee
uusista yrityksistä kestävämpiä ja kannattavampia, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja
Susanna Kallama.
Vaikuttavuustutkimusten mukaan 80 prosenttia Uusyrityskeskusten neuvonnan avulla perustetuista
yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden kuluttua, kun vastaava osuus kaikista Suomessa perustetuista
yrityksistä on vain 50 prosenttia.
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