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Pääkirjoitus

Vatulointia
Kuluva vuosi on alkanut samoissa merkeissä kuin viime vuosi loppui. Pääministeriä lainatakseni päättäjien aika on mennyt vatuloinnissa valtakunnallisesti ja myös paikallistasolla. Yhteiset tavoitteet
tuntuvat olevan saavuttamattomissa. Työmarkkinajärjestöillä on
kestänyt yhteiskuntasopimusneuvotteluissa käsittämättömän pitkään. Asettumatta kenenkään puolelle, olisi äärimmäisen tärkeää
saada päätöksiä aikaan ja sitä myötä vientiteollisuudelle kilpailukykyä. Tämä saisi rattaat jälleen pyörimään ja työllisyyttä paranemaan päin. Tämä taasen mahdollistaisi, että pystymme jatkossakin
tarjoamaan suomalaisille hyvinvointipalvelut.
Paikallisella tasolla päättäjillä on jo kunnallisvaalit mielessä ja kilpailu paikkakunnan herruudesta on alkanut. Päätöksenteko tökkii
ja uudistukset jäävät tekemättä tai ne jätetään pöydälle jatkoselvityksiä varten. Onko Forssan kokoisella paikkakunnalla tähän varaa?
Nyt on toiminnan aika ja jarrumiehet voivat siirtyä konduktöörin
vaunuun pohtimaan, kuinka asiat tehtiin ennen vanhaan. Jos haluamme jatkossa olla kiinnostava paikkakunta yrityksille ja ihmisille,
pitää alueestamme saada dynaaminen ja toimiva kuva. Kunta, jossa
päätöksenteko toimii, on helppo markkinoida alueemme ulkopuolelle. Rakennuslupien ja yritystoiminnan turhan byrokratian purkua pitää helpottaa. On tärkeää, että pystymme pitämään yritykset
ja ihmiset alueellamme. Mitä nopeammin ryhdymme töihin, sitä
nopeammin saamme korjausliikkeen tehtyä.

Suunnittele, ennakoi ja

säästä!

Kysy meiltä
miten!
Yritysrahoituspäällikkö
Kalle Lepola
p. 029 041 2334

Yrityksellä on monta
hyvää syytä säästää!
• Säästämällä lisätuottoa

Myönteisiä uutisia kuluu yhdistyksen sisältä. Osalla yrityksistä menee jo erittäin hyvin ja positiivisia signaaleja on monissa yrityksissä
aistittavissa. Pitkään alueella toimineet vanhat yritykset ovat osanneet sopeuttaa toimintansa pitkään jatkuneen taantuman aikana.
Nämä yritykset ovat alueellemme äärimmäisen tärkeä voimavara,
ja parempien aikojen koittaessa tulevat varmasti työllistään lisää
ihmisiä. Yhdistyksemme jätti myös liikenneministeri Anne Bernerille muistion alueemme logistisesta tilasta ja kertoi omia toimenpide-ehdotuksia, joista päällimmäisenä 2-tien perusparannus. Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on muutenkin toiminut
aktiivisesti järjestäen jäsenistölleen monipuolista ja mielenkiintoista toimintaa. Kiitän Toni Nordmania puheenjohtajakaudestaan ja
pyrin jatkamaan yhdistyksen viitoittamalla tiellä.
Kirjoittaja
Ville Koivisto
puheenjohtaja,
Forssan Seudun Käsityöja Teollisuusyhdistys ry

• Säästämällä säästöä
• Säästämällä taloudellista
turvaa / selkänojaa
yrityksellesi

Tykkää
meistä!

www.facebook.com/someronsp

Kätevä
Julkaisija Forssan Seudun Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry
Painos 900 kpl • Jakelu Forssan seudun yritykset
www.saastopankki.fi/someronsp
Torikatu 6, 30100 Forssa, p. 029 041 2330
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Noususuhdanne on alkanut – oletko valmis?

K

ansantalouden käsikirjoituksen mukaan
kansantaloudessa vuorottelevat seitsemän laihaa ja seitsemän lihavaa vuotta. Tuo
viisaus taitaa olla muutaman vuosituhannen
takainen. Lontoon pörssissä on 1920 laadittu
tarkempi graafinen esitys vapaan lännen suhdanteista. Piirroksen mukaan kansantalouden
huippusuhdanne on noin 18 vuoden välein
ja pienempi nousu ajoittuu näiden huippujen
puoliväliin. Seuraavaksi huippusuhdanteen
ajankohdaksi on tässä minua vanhemmassa
ennusteessa veikattu vuotta 2019.
Kansantalouden käsikirjoituksessa on myös
tunnettu toinen ilmiö, joka on kaikkien tiedossa, mutta aktiivisesti unohdettu. Catching
up -teorian mukaan varakkaiden valtioiden
ympäristövaltioissa talouskehitys on nopeampaa. Suomi on saanut minun elinaikana kiinni
Ruotsin. Nopea kehitys tapahtuu nyt Baltian
maissa. Heidän palkkansa on nyt 20-30 % meidän palkoista.
Suomen osalta kansantalouden ennustettavuutta on häirinnyt ilmiö nimeltä Nokia. Nokia eliminoi yhden laman ja Nokia on aiheuttanut vientiteollisuuteemme pienoisen apatian.
Valtiovarainministeriö on omassa tuoreessa
katsauksessaan kansan syviä rivejä optimistisempi. Suomeen nousu tulee jälkijunassa sen
vuoksi, että olemme huonoja tekemään kulutustuotteita ja hyviä valmistamaan tuotanto-

välineitä. Meillä on siis enemmän aikaa kuin
ruotsalaisilla huomata hyvien aikojen koittaneen.
Miten tämä iso kuva sitten vaikuttaa meihin
forssalaisiin? EU:n rahoituskausi 2014-2020
on lähtenyt vaivalloisesti käyntiin. Mavin
Hyrrä -palvelu, josta meille on tarjolla 20 %:n
investointituki, on vihdoin voittamassa tekniset vaikeutensa. Alueellemme on saatavilla
Hämeen ELY-keskuksen ja Lounaplussa ry:n
kautta noin miljoona euroa vuodessa investointitukea. Ennustan, että vuoden 2020 jälkeen ei enää rakennuksia rahoiteta avustuksilla. Muutoinkin potti saattaa vähentyä Turkin
ja Ukrainan kaltaisten uusien potentiaalisten
EU-jäsenmaiden suuntaan.
Forssan valtava potentiaali seuraavassa nousussa on teolliseen toimintaan soveltuvien
toimitilojen olemassa olo. Teollisuushalli tai
punatiilirakennus ei ole teknisesti mitenkään
ihmeellinen aikaansaannos. Huhtikuussa 2016
kauppalehti otsikoi tuoreeltaan ”rakennusala
perävaunusta talouden veturiksi”. Kun tällä
hetkellä Suomessa rakentamisen volyymi kasvaa kymmenen kertaa nopeammin kuin kansantalous ja lamavuosien aikana rakennusalan
toimijoiden määrä on vähentynyt, niin ollaan
pian tilanteessa jossa nopein ja edullisin tapa
saada tuotantotilaa on vanhan tilan fiksaus.
Tuotantorakennuksesta saattaa tulla nykyistä

keskeisempi tekijä yritysten sijoittumispalveluissa.
Julkisen sektorin rahoittajat ovat parantaneet
tarjouksiaan saadakseen pankkien rahat liikkeelle. Finnvera voi parhaimmillaan antaa 80
prosentin takauksen. Tekes lupaa nuorille innovatiivisille yrityksille hyvillä suunnitelmilla
miljoona euroa. Lainarahan korko on ennätyksellisen alhaalla sellaisille, jotka muistavat
ajat, jolloin ostolaskun viivästymiskorko oli
alle pankkilainojen lainakorkojen siinä 16 prosentin pinnassa.
Hyvien tilojen ja edullisen rahan jatkeena
teollisuudelle on tarjolla työvoimaa, joka on
sitoutunut olemaan nostamatta palkkojaan.
Forssan etu on aina ollut suhteellisen uskollinen työvoima. Fenestran irtisanotuista mieleenpainuvimpia olivat henkilöt, jotka olivat
ennätyksellisen pitkän työuransa tehneet vain
ja ainoastaan Fenestran palveluksessa. Kovasti
kyselivät, että mikä on ansioluettelo ja miten
työhaastatteluissa tulee toimia. Aikoinaan pääkaupunkiseudulla noususuhdanteessa toimihenkilöt ajoivat trukkeja perjantain iltavuorossa, kun ammattiväki piti perjantai-iltaa kotona
työtä kannustavampana.
Pekka Ekholm
Yrityspalvelupäällikkö
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy

Kevättä rinnassa auringon lämmittäessä
Aina jokin laki muuttuu ja toinen suunnitelma odottaa
toteutumista. Tässä muutama muutos vuodelle 2016 ja
muutama, joka odottaa mahdollista toteutumista.

Arvonlisävero

Suunnitelmat, joita on siirretty tulevaisuuteen:
• Tappion vähennysoikeus toisen tulolähteen tulosta
• Arvonlisäveron maksuperusteinen tilittäminen
• Liikkeen- ja ammatinharjoittajille suunniteltu yrittäjävähennys

Pääomaverotus

Yrittäjä saa itselleen helposti tietoa: PRH Virre-palvelu
Voit seurata helposti Kaupparekisterissä vireillä olevia
asioita Virre-palvelussa. Saat tietoa tehdyn ilmoituksen
etenemisestä ja löydät tietoa jo käsitellyistä ja rekisteröidyistä ilmoituksista.

Tilikauden liikevaihdon perusteella laskettava verovelvollisuuden alaraja nousi 8 500 eurosta 10 000 euroon. Samalla myös veronhuojennukseen oikeuttava liikevaihdon
yläraja nousi 22 500 eurosta 30 000 euroon.
Vero pysyy 30 000 euroon asti 30 prosentissa. Yli 30 000
euron pääomatulon vero nousi 33 prosentista 34 prosenttiin. Yksityisillä henkilöillä luottotappiot tulivat vähennyskelpoisiksi kaikista pääomatuloista. Jos henkilöllä on
samana vuonna vuokratuloja, niin hän voi vähentää kyseisestä tulosta osakkeista tulleen myyntitappion. Tämä on
hyvä muutos, koska harvalla on samana vuonna luovutusvoittoja ja -tappioita.

Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus

Vuoden alusta ilmoitusvelvollisuus yksinkertaistuu urakkatietojen osalta:
• Ilmoituksia voi antaa harvemmin
• Ilmoitusta ei tarvitse antaa työmaakohtaisesti, voidaan
soveltaa sopimuskohtaista ilmoitusmenettelyä
• Osa tiedoista muuttuu vapaaehtoisiksi

Verovelkarekisteri

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) on näkyvissä
nykyisin omana kohtanaan verovelkarekisteri. Täältä yrittäjät pystyvät tarkastamaan ovatko esimerkiksi alihankkijoiden veroasiat kunnossa. Tiedoissa on näkyvissä, jos
yrityksellä on puutteita kausiveroilmoitusten jättämisestä
tai verovelkaa enemmän kuin 10 000 euroa. Pienemmät
summat eivät ole rekisterissä nähtävillä.

Verkkolaskuosoitteisto

Tieke on luopumassa verkkolaskuosoitteiston ylläpidosta.
Nyt mahdollisesti kaavaillaan, että (YTJ) Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä voisi olla taho, joka jatkossa hoitaisi
ylläpidon.

Kirjoittaja Leena Leppä-Lukkala, KLT
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Putkiliike TiMa Ky:n
avajaiset 1980.
Kuvassa myyntitiskin
takana Markku Leino
ja Timo Hacklin,
asiakkaana Jorma Virta.

Forssan LVI-Kulma

I

hmisillä on ja pitää olla unelmia.
Joillekin unelma on yrittäjyys,
kuten Jari Lehtovirralle ja Jukka
Hacklinille. Toiveista tuli totta kun
Timo Hacklin myi vuonna 2008
Forssan LVI-Kulma Oy:n nuorille
miehille. Tarmoa ja tahtoa on ollut
varsin paljon, sillä ostohetkellä oli
taantuma alkamassa ja kilpailu vähistä urakoista kovaa.
- Alkuvaiheessa mietin olenkohan ihan täysillä valoilla varustettu, kun moiseen lähdin, muistelee
Jari Lehtovirta.
Kova yrittäminen on kuitenkin
kantanut hedelmää ja yritys vakiinnuttanut paikkansa huoltoliikkeenä ja luotettavana urakoitsijana.

Forssan LVI-Kulma Oy:n historiaa
LVI-Kulman tarina alkaa kun Jukka Hacklinin
isä Timo Hacklin ja Markku Leino perustivat
vuonna 1980 putkiliike TiMa Ky:n. Yritys teki
tuolloin kaikkia LVI-alan rakennus- ja huoltotöitä. Lisäksi yritys perusti kivijalkamyymälän
Hämeentielle vanhaan Tammen maitokauppaan. Yrityksen toiminta on siitä asti ollut sijoittuneena Hämeentielle. Sittemmin yritys on
laajentunut viereisille tonteille ja rakennuksia
yhdistelemällä on saatu lisää liiketilaa. Nopeasti alkuvaiheen jälkeen asentajien määrä
kasvoi neljään. Yhtiökumppani Markku jäi toiminnasta pois ensimmäisen vuoden jälkeen,
joten Timo jäi jatkamaan yritystä yksinään.
Yrityksen nimi vaihtui tuolloin LVI-Kulma Ky
Hackliniksi. Yrityksen perustamisen aikoihin
oli Forssassa kova rakennusbuumi käynnissä,
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kun Paavolan asuntomessualuetta saatettiin
kuntoon vuoden 1982 näyttelyä varten. Tämä
työllisti mukavasti ja antoi hyvän alun ja luottamusta yritykselle. Myös rakennusten ilmalämmitysbuumi ajoittui samoihin aikoihin.
Timo Hacklin pyöritti yritystä vuoteen 1989,
jolloin hän myi yrityksen toimintoineen. Yritys
ajautui kuitenkin vaikeuksiin ja konkurssiin
varsin nopeasti. Vuonna 1993 Timo Hacklin
ja Pertti Kaunisharju ostivat yrityksen takaisin konkurssipesältä. Toiminta jatkui tämän
jälkeen normaalisti ja yritys kasvoi hallitusti.
Parhaimmillaan palveluksessa oli noin kaksikymmentä työntekijää. 2000-luvulle tultaessa
Pertti Kaunisharju myi osuutensa yrityksestä
ja Timon kolme poikaa tulivat yrityksen osakkaiksi. Ajan kuluessa Timolle tuli ajankohtaiseksi myös yrityksestä luopuminen. Tuolloin
hän päätti, että yritys myydään ulkopuoliselle
tai sitten tehdään sukupolvenvaihdos, jossa
vain yksi pojista jää yrittäjäksi.

Yrityskauppa
LVI-Kulma Hacklinilla oli vapautunut työpaikka ja Timon poika Jarno Hacklin päätti
kysäistä kaveriltaan Jari Lehtovirralta kiinnostaisiko tätä vapautunut työ. Lehtovirta
oli tyytyväinen silloiseen työpaikkaansa sekä
työnantajaansa. Hän asetti ehdoksi osakkuuden tai omistajuuden. Tästä alkoivat tapahtumat edetä siten, että lopputuloksena vuonna
2008 Jari Lehtovirta osti osake-enemmistön
yrityksestä ja pojista Jukka jäi yhtiöön osakkaaksi Timon ja muiden poikien vetäytyessä

syrjään. Timo oli kaupantekohetkellä tokaissut, että kolmatta kertaa ei enää ostaisi yritystä itselleen takaisin.

Jari Lehtovirta ja Jukka Hacklin
Jari Lehtovirta oli valmistunut Forssan ammattikoulun putkipuolelta 80-luvun lopussa. Valmistumisen jälkeen hän pääsi töihin Forssan
LVI-Valmisteelle, jossa toimi ilmastointipeltiseppänä. Laman alkaessa väkeä vähennettiin
tuotannosta, mutta onnekseen Jari pääsi Forssa-Engineeringin palvelukseen. Tämä vaihe
elämässä kesti 13 vuotta. Toimenkuvaan kuului
teollisuusputkistojen ja säiliöiden toteutusta
pääsääntöisesti ulkomailla. Pisin työurakka
Suomessa oli kahden vuoden mittainen telakkarupeama hyttialueen laivaputkistojen
parissa Helsingissä. Matkatyöt alkoivat jossakin vaiheessa maistua puulta ja oli aika siirtyä
elämässä eteenpäin. Kuin tilauksesta Lehtosen
veljekset LVI-Valmisteelta kyselivät Jarilta tietäisikö tämä hyvää projektipäällikköä putkipuolelle. Jari kertoi tuntevansa yhden ja sanoi
olevansa asiasta kiinnostunut. Keskustelun lopputuloksena Lehtovirta siirtyi LVI-Valmisteelle
Kujalan Markun aisapariksi 2004. Jaria oli aina
kiehtonut ajatus yrittäjyydestä. Haaveissa oli ollut oman putkifirman perustaminen. Mahdollisuus tulla omistajaksi LVI-Kulmaan tuli Jarille
kuitenkin yllättäen, mutta hetken asiaa maisteltuaan kasvoi ruokahalu valmiiseen pakettiin.
Timon esittämä hintapyyntö ja selvitys yrityskuviosta sai Jarin vakuuttumaan lopullisesti.
Rahoituksen järjestyessä asia oli selvä vaikka
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1. Hämeentiellä sijaitseva myymälä palvelee arkisin klo. 8:00–17:00. 2. Linjasaneerauksessa käydään huolellisesti lävitse asuntojen
erityistarpeet. 3. Kaukolämpöjärjestelmän päivitystä Tölön asuinalueella. 4. Jari Lehtovirta esittelee Oraksen laajaa varaosavalikoimaa.
omien sanojen mukaan kaikki kiinnitettiin
alussa kahteen kertaan. Yrityskumppaniksi Jari
sai Jukka Hacklinin. Entuudestaan nuoret miehet eivät toisiaan kovin hyvin tunteneet, joten ei
ollut myöskään ennakko-odotuksia.
Jukka Hacklin on sananmukaisesti kasvanut yritykseen henkisesti ja fyysisesti. Perheyrityksessä hän on työskennellyt vakituisesti
armeijasta päästyään. Alussa työtehtävät olivat
asennushommia, joissa oppi ammatin konkreettisesti. Myöhemmin työtehtävät siirtyivät
liikkeen ja toimiston puolella. Yrittäjyys tuli
vaihtoehdoksi siinä vaiheessa, kun isän mittari
alkoi tulla täyteen liikkeen jatkamista.

Työnjako Forssan LVI-Kulmassa
Nopeasti kaksikolle selvisi työnjako yrityksessä. Jari otti hoitaakseen urakoinnit, joita hän
oli tottunut aiemmilla työnantajilla tekemään.
Työnkuvaan kuuluvat kuvien piirtämiset, tarjouslaskelmat, linjasaneeraukset ja työmaiden
valvonta. Jukka otti hoitaakseen toimiston,
huoltotyöt ja liikkeen vetämisen. Yrityksen jo
aiemmin saavuttama luottamus on ollut Forssan
LVI-Kulman paras käyntikortti töiden suhteen.

Forssan LVI-Kulma tänään
LVI-Kulma tekee urakointia, huoltotöitä ja myy
LVI-tarvikkeita. Yritys tarjoaa taloyhtiöille ja

asiakkaille kokonaistoimituksia ja ottaa myös
kokonaisvastuun urakoista. Alihankkijoilta
yritys ostaa rakennuspalvelut, ilmastointiurakat ja sähkötyöt. LVI-Kulman oma toiminta
urakoissa keskittyy pääsääntöisesti putkitöihin. Malli on kustannustehokas ja joustava.
Urakoinnin myötä yrityksen liikevaihto on
kasvanut noin 50 %. Taloyhtiöille ei ole tarvinnut tehdä huoltosopimuksia, sillä pitkään
paikkakunnalla ollut yritys on luottamuksensa
ansainnut. Tätä nykyä huollon ja urakoiden
jako on noin 40 % huoltotöitä ja 60 % urakoita.
Huoltotöitä yritys toteuttaa noin 30 kilometrin
säteellä Forssasta. Urakkapuolella reviiri on
100 km säteellä Forssasta. Yritys elää vahvasti
ajassa ja kehityksen kärjessä. Yritys toteuttaa
maalämpö- sekä aurinkoenergiaratkaisuja.
Myytävät tuotteet pyritään aina valitsemaan
siten, että ne ovat luotettavaa laatua ja niihin
on aina saatavissa varaosia. Komposiitit ovat
syrjäyttäneet metalliputket, joten kaasujuotoslaitteet ovat käyneet lähes tarpeettomiksi, kun
liitokset tehdään puristamalla. Myös öljypolttimien asennukseen ja huoltoon löytyy erikoisosaamista.

Kilpailu
Kilpailu alan urakoista on kovaa. Yritys pärjää
laadulla, luotettavuudella ja erittäin osaavalla
henkilökunnalla. Vaikka aina ei voi voittaa,

niin kilpailuun yritys suhtautuu positiivisesti ja kilpailijoita kunnioittaen. Yleensä alalla
pelataan samoilla säännöillä, sillä jokaisella
on kuitenkin hoidettavana yhteiskunnalliset
velvoitteet. Putkipuolen arvostus on nuorison
keskuudessa työnä noussut. Ammattikoulut
antavat hyvin perusopetusta tuleville ammattilaisille. Lopullinen kouluttautuminen tapahtuu kuitenkin aina yrityksessä, käytännön työn
kautta. Paikkakunnalta saatava koulutus on
tärkeää yrityksen työvoiman, menestymisen ja
kilpailun kannalta. Tulevaisuuteen Jari ja Jukka
suhtautuvat positiivisesti, vaikka taloustilannetta on vaikea nähdä. Tavoite on pitää talous
kunnossa ja kasvaa hallitusti. Huomiota yritys
sai muilta yrittäjiltä, kun Jari ja Jukka palkittiin
2015 Forssan vuoden yrittäjinä.

Vapaa-aika
Vapaa-aikana yrittäjäkaksikko puuhastelee metsästyksen ja kalastuksen parissa. Luonnossa liikkuminen antaa lisävirtaa arjen haasteisiin. Jari
viettää metsästyksen lisäksi aikaa moottoripyörän satulassa. Aikoinaan nuoruudessa RR-sarjaa
ajanut Jari kuului kuskien parhaimmistoon.
Neljä Suomen mestaruutta ja yksi Pohjoismaiden pronssi kertovat periksiantamattomuudesta. Myös golfviheriöllä saattaa miehen kesäisin
tavata. •
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SOTE –UUDISTUKSELLA
VALTAVIA VAIKUTUKSIA
M

aan hallitus valmistelee parhaillaan
sote –järjestämislakia, maakuntalakia ja
koko joukkoa muuta lainsäädäntöä tarkoituksena sada sote- ja maakuntauudistus voimaan
1.1.2019.
Uudistus on suurin julkisen hallinnon remontti kautta aikojen. Sen vaikutukset heijastuvat
niin monille yhteiskunnan aloille, että kokonaiskuvaa on hankala hahmottaa edes hallinnon sisältä katsottuna. Mediassa käyty keskustelu on sekin keskittynyt muutamaan harvaan
asiaan.
Täydellinen sosiaali- ja terveydenhuollon
integraatio ja sen ohjaaminen maakuntien
vastuulle saattaa heikentää eniten palveluja
tarvitsevien asemaa. Palvelujen avaaminen kilpailulle luo teoriassa hyvän kehittämisalustan.
Tulee kuitenkin muistaa, että hädänalaisten
ihmisten hoiva taipuu vain hankalasti markkinatalouden ehdoilla tapahtuvaksi liiketoiminnaksi. Sosiaalityö on sosiaalityötä eikä
bisnestä. Terveydenhuollossa markkinat ovat
avautuneet. Nähtäväksi jää miten palvelujen
hinnoittelu kehittyy pitkällä aikavälillä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota
tulisi arvioida vielä uudelleen. Kunnille tulee jäädä kohtuulliset työkalut asukkaittensa
hyvinvoinnista vastaamiseen. Pelkkä lakiteksteissä oleva maininta vastuusta ei riitä jos
samalla kaikki hoivaan liittyvä toimintavalta
siirtyy maakuntien vastuulle. Kunnille tulee
sallia mahdollisuus vaikkapa kotiin tuotavien
tukipalvelujen järjestämiseen. Asumiseen liittyvät tukipalvelut, kuten asunnon esteettömyys
ja ateriapalvelut, ovat hyvä esimerkki kunnille
sopivista tehtävistä. Tämä tarjoaisi myös hyviä tilaisuuksia paikalliselle yritystoiminnalle.
Kansallisessa valmistelussa tulee kuntien ja
soten rajapinta avata ja sopia em. asioista.
Forssan seudulla tehtiin oma sote –uudistus
muutama vuosi sitten. Se osoittautui hyväksi
ratkaisuksi vaikka kehitettävää toki edelleen
on. Hyky -kuntayhtymä on riittävän pieni ja
ketterä hankkiakseen seudun asiakkaille hyvät
ja kustannustehokkaat palvelut. Se on myös
riittävän suuri ollakseen houkutteleva työnantaja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Hykyn tekee erityiseksi se, että se kaikin
keinoin pyrkii turvaamaan asukkaitten lähipalvelut. Valtakunnallisen sote –uudistuksen
yhteydessä on vaikutettava siihen, että hyvät ja
kustannustehokkaat palvelujärjestelmät saavat
elintilaa jatkossakin.
Sote –uudistuksen lähtökohtana on yritystoiminnan kehittäminen osaksi sote- palveluita.
yritysten edunvalvonnan kannalta on tarpeellista vaikuttaa siihen, että hankinnat eivät keskity liikaa. Jos esimerkiksi maakunnan tukipalvelut hankitaan suurissa erissä, jäävät alueen
pienyrittäjät nuolemaan näppejään. •

Kirjoittaja Jarmo Määttä
kunnanjohtaja, Jokioisten kunta
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YKSILÖLLINEN KOULUTUS ON
MAHDOLLISTA RAKENTAA
FAKTIASSA, ALKUUN PÄÄSEE HETI!
Y

ritysten ja ammatillisen koulutuksen onnistunut yhteistyö on tärkeää sekä tutkintoa suorittavien osaamisen kehittymiselle
ja valmistuneiden työllistymiselle että alueellisen työelämän kehittymiselle. Yhteistyötä
voidaan kehittää erilaisilla toimenpiteillä, jotka
lähentävät koulutusta ja työelämää. Osapuolet
hyödyntävät toiminnassaan toistensa asiantuntijoita ja tiedottavat myös toistensa palveluista.
Faktia on erityisen mielellään mukana paikallisen toiminnan kehittämisessä, jossa toimintaa
suunnitellaan yhdessä yritysten kanssa. Faktia
pystyy tarjoamaan hyvinkin joustavia ratkaisuja koulutus- ja kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Yhteisen näkemyksen löytäminen
ja toiminnallisten ratkaisujen kehittäminen
paikallisen osaamis- ja osaajatarpeen turvaamiseksi on Faktialle erityisen tärkeää.

Hyvänä yhteistyömuotona toimii myös työssäoppimisyhteistyö. Oppilaitoksen opiskelijat tekevät myös erilaisia opintoihin kuuluvia
opiskelutöitä, projekteja ja markkinointitutkimuksia.
Yhteistyö Faktian kanssa mahdollistaa kokonaisvaltaisen yrityksen kehittämisen. Lähtökohtana on aina yrityksen ja yrittäjän tilanne
ja mahdollisuudet osallistua koulutuksiin,
myös yksinyrittäjät huomioiden. Koulutuspalveluita voi hankkia yksin tai yhdessä muiden

yritysten kanssa. Rahoitusvaihtoehtojakin on
useita. Faktialla on monipuolinen käytännön
kokemus ja ajantasainen tieto eri rahoitusmahdollisuuksien soveltamisesta yrityksille.
Päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua myös
oppisopimuksella oman ammattialansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon
tai oman yritystoiminnan kehittämiseen liittyvään yrittäjyyden tutkintoon. •

Faktia tarjoaa yrityksille monipuolisia palveluita yksilöllisesti lyhyistä, yhden illan koulutuksista pitkäkestoisiin kehittämisvalmennuksiin.
Faktian asiantuntijaverkosto on laaja ja koulutuksia voidaan järjestää nopeasti lyhyelläkin
aikataululla. Faktian tarjonta yrityksille on sekä
liiketoiminnan että substanssin kehittämistä.

POIMINTOJA
TARJONNASTA:
• Standardien mukainen
CE-merkintä teollisuusaloille
• Tieto- ja viestintätekniikan
osaaminen
• Sosiaalinen media
markkinoinnissa
• Pienyrittäjän taloushallintoosaaminen
• Hankintalainsäädäntö
• Uuden työntekijän
palkkaaminen
• Muutosjohtaminen,
tiimivalmennukset
• Hygieniatestaukset, tulityö,
työturva, ensiapu ym.
lakisääteiset auditoinnit
• CAP-koulutukset
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NETHIT OY

TOIMINTARATKAISUJA KAUPANTEKOON

Vuodesta 2002 toiminut
Nethit Oy toimittaa Omnisell
-nimistä monikanavaisen kaupan
ohjelmistotuotetta. Ratkaisun avulla tukku-,
kivijalka- ja verkkokauppaa harjoittava yritys
voi hoitaa koko liiketoiminnan yhdellä ainoalla
myynnin toiminnanohjausohjelmistolla. Yritys onkin
tällä hetkellä näiden ratkaisujen johtava toimittaja
Suomessa. Nethit tekee strategista yhteistyötä Suomen
Kassajärjestelmät Oy:n kanssa kehittäen yhteistä
ohjelmistotuotetta. Nethitin roolina on vastata tuotteen
sähköisen kaupan osuuden kehittämisestä. Yrityksen
innovatiivisen toiminnan ovat huomanneet myös
muut. Vuonna 2011 yritys palkittiin maakunnallisella
Inno-Suomi -palkinnolla ja vuonna 2013
Kanta-Hämeen Vuoden nuoreksi yrittäjäksi
kruunattiin Nethit Oy:n toimitusjohtaja
Jari Anufrijeff.

Nethit Oy

Matka yrittäjyyteen

Yritys ei ole pelkkä teknologiatoimittaja vaan
lisäksi konsultoi mitä kauppiaan tulee konkreettisesti tehdä kannattavan myynnin saavuttamiseksi verkossa ja miten verkossa asioivia
ohjataan myymälöihin.
- Kaiken pohjalla on alkuperäinen liikeideamme, jossa ratkaisimme kivijalkakauppaa ja verkkokauppaa pyörittävän asiakkaan
ongelman, nimittäin varastosaldot. Tarjoamme
asiakkaillemme markkinoiden integroiduimmat verkkokauppa-, kassa- ja kaupan toiminnanohjausratkaisut, kertoo Anufrijeff.
Nethit Oy:n palveluksessa on yli kaksikymmentä työntekijää, joista neljä on keskittynyt
myyntiin. Yritys on panostanut viimeiset 13
vuotta tuotekehitykseen ja tarjoaa asiakkailleen
tuotteesta aina uusimman ja kehittyneimmän
version. Suomen Kassajärjestelmät Oy:n kanssa
yritykset myyvät yhteistä tuotettaan asiakkaille
ympäri Suomen. Kassajärjestelmäasiakkaita on
kaikkiaan noin 2 000 yli 3 500 toimipisteessä,
vajaat 6 000 kassaa ja reilut 200 monikanavaisen
kaupan asiakasta. Nethitin toimitilat sijaitsevat
Hämeentie 14:ssä. Toimitusjohtajana häärii Jari
Anufrijeff, muut yrityksen omistajat ovat Harri
Sahrakorpi, Jani Lehtimäki, Riku Viitasaari
ja Jarno Viljaranta. Yritys on vastikään vaihtanut ohjelmistotuotteensa uudeksi nimeksi
Omnisell. Nimen alla ovat yrityksen tuotteet,
jotka tarjoavat asiakkaille verkkokaupan ja kivijalkakaupan yhdistävät ratkaisut.
- Tähyämme myös länsinaapuriin ja uskomme Ruotsin markkinoihin, kertoo Anufrijeff.

Jari Anufrijeffin matka Forssaan ja kohti yrittäjyyttä alkoi Siilinjärveltä. Jarin silloinen tyttöystävä oli tulossa Forssaan opiskelemaan
matkailua ja ehdotti, että Forssassa olisi mahdollisuus opiskella HAMK:ssa tietotekniikkaa.
Jari vastasi myöntävästi ja nuorenparin tie Siilinjärveltä kohti Forssaa oli sinetöity. Opiskeluaikoina Jari ehti tehdä monenmoista, kuten
toimia RAY:n pelinhoitajana. Aktiivinen toiminta Forssan insinööriopiskelijoiden rahastonhoitajana toi opiskelijabileiden järjestelyssä
innovaation, jossa kehitettiin ravintolan kassajärjestelmän kanta-asiakaskortteihin integroitu
verkkopalvelu. Tämän ohjelmiston kehittäminen sittemmin yhdisti Jarin SKJ:n kassajärjestelmiin. Forssan seutu ei ollut mikään valtava
tietotekniikkakeskittymä. Koulutuksen näkökulmasta ei ollut tarjolla kuin hanttihommia.
Tämä synnytti omalta osaltaan ajatuksen oman
yrityksen perustamisesta.
- Päätettiin opiskelukaverini Sami Keräsen
kanssa perustaa oma yritys. Tärkeimpänä tehtävänä oli työllistää itse itsemme, muistelee
Jari.
Kunnianhimoisena ajatuksena oli rakentaa
kiinteistönvälitysyrityksille oma softa, millä
voisi tallentaa kohteiden tiedot ja samalla julkaista ne myös netissä. Vastaavanlaisia ohjelmia oli jo markkinoilla, joten hankkeesta luovuttiin jo alkutaipaleella.
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Yrityskeskus ja lisää osakkaita
Yrityksen perustaminen ajoittui IT-laman aikaan, joten alku oli sangen hankalaa.
- Toiminta alkoi opiskelijaboksissa, missä
koodaaminen aloitettiin. Jostakin sitten saimme kuulla, että Yrityskeskukselta voisi aloittavalle yritykselle saada kohtuulliset tilat ja apua
alkutaipaleelle. Ekholmin Pekka otti meidät
silloin vastaan ja oikeastaan Yrityskeskusta
voisi kiittää siitä, että yritys sai ylipäänsä toimintaedellytykset, muistelee Anufrijeff.
Yrityskeskus mahdollisti tarpeellista neuvontaa ja Nethit sai myös saatavilla olevat
käynnistämistuet toiminnalleen.
- Käynnistämistukien avulla ja ohuella kassavirralla pystyttiin maksamaan vuokrat ja yrityksen lakisääteiset maksut, toki ei siitä itselle
mitään palkkaa jäänyt, naurahtaa Jari.
Uusia kumppaneita yritys sai heti alkutaipaleella, kun Seppälän Jari ja Sahrakorven Harri
otettiin osakkaiksi. Tässä yhteydessä muodostui jo yhtiön runkoajatus. Verkkosivustot ja
verkkopalvelut vaativat palvelinpuolen toimiakseen. Nethitillä tehtävät sivustot hostattiin
omille palvelimille, mikä lisäsi tuotteen jalostusarvoa. Yrityksen alkuaikoina syntyi myös
Loiminet -niminen internetoperaattoriyritys,
jolla oli langallinen ja langaton kaupunkiverkko Forssassa. Verkko ei ollut ydinliiketoimintaa, jotenka asiakkuudet myytiin pois.
Yrityksen perustaja ja osakas Keränen luopui
ensimmäisen vuoden jälkeen osakkuudestaan.

Verkkokaupat
Nethit työsti alkuaikoinaan erilaisia räätälöityjä ohjelmistotöitä hengenpitimiksi. Kotisivujen lisäksi verkkokauppojen tekeminen tuli
mieleen. Lähestymiskulmaksi valittiin kauppiaiden saldoihin liittyvä
ongelmanratkaisu ja tästä syntyi ajatus yhdistää kivijalkakauppa ja
verkkokauppa. Palaset alkoivat nivoutua kohdalleen.
- Muistelimme, kuka oli se yhteistyökumppani, jonka kanssa tehtiin
opiskeluaikoina ravintolajärjestelmäintegraatio. Näin otettiin yhteyttä
Suomen Kassajärjestelmiin. Kävimme SKJ:n kanssa neuvonpitoa ja siitä syntyi strateginen yhteistyökuvio, joka hyödynsi molempia osapuolia, muistelee Anufrijeff.
Tuote SKJ:llä ei ollut pelkkä kassajärjestelmä vaan täysiverinen
myynnin ERP-ohjelmisto joka kattoi koko liiketoiminnan ostoista kanta-asiakasjärjestelmiin. Nethit aloitti verkkokaupan koodaamisen 2003
ohjelmiston päälle tätä tukemaan. Kehittämiseen kului aikaa kolme
vuotta ja ohjelmisto julkaistiin loppuvuodesta 2006.
- Jotain ongelmiakin on ilmennyt. Ohjelmistotuotettamme ja sen
laajuutta on hankala hahmottaa, koska yrittäjät ovat tottuneet ostamaan kassajärjestelmänsä ja verkkokauppansa erikseen. Kokonaistoimittajana olemme siis kummajainen, eivätkä kaikki asiakkaat osaa
etsiä tällaista tuotetta yhdeltä luukulta, kertoo Anufrijeff.

Nethitin
henkilökunta
työskentelee
Hämeentien
avokonttorissa.

Uudet tilat Hämeentieltä
Yritys kasvoi hiljalleen ulos yrityshautomosta ja uusia tiloja kartoittaessa Hämeentie 14:ssä oli tila vuokrattavana. Vuokrausajatus vaihtui ostoon ja kiinteistön kunnostamiseen, jota varten perustettiin J&J Kiinteistöt Oy. Talon yläkertaan sijoittui Nethit, alakertaan R-kioski ja oma
franchising firma Subway.
- Mä kävin jenkkilässä Subway Universityssä suorittamassa pakolliset opinnot ja hakemassa Master of Sandwich –koulutuksen, Jari naurahtaa.
Se seikkailu päätyi siihen, että tämäkin liiketoiminta myytiin pois.
Nethitin rinnalle on syntynyt aikojen saatossa toistakymmentä eri yritystä tai liiketoimintayksikköä. Aikaa myöden muut yritykset ja liiketoiminnat on lähes kaikki joko lopetettu tai myyty eteenpäin.
- Tällä hetkellä keskitymme täysin Nethitin eteenpäinviemiseen, toteaa Anufrijeff.
Vuonna 2007 Nethit teki strategisen muutoksen paloittelemalla palvelinliiketoiminnan Nethit Networks Oy:hyn, jota Jari Seppälä alkoi
vetämään. Jari ja Harri keskittyivät Nethitin omistajina sen ydinliiketoimintaan, verkkokauppaliiketoimintaan. Yrityksen muut tuotteet
siirrettiin Networksin alle. Keskittäminen kannatti, sillä seuraavat vuodet yritys kasvoi huimaa vauhtia. Nethit sijoittui kymmenenneksi Deloitten Fast 50 – nopeimmin kasvavien teknologiayritysten rankingissa
2012. Kasvun myötä saattaa yrityksellä olla edessä laajennus tai uudet
tilat. Uusia ajatuksia ja tuotteiden kehittämistä tehdään kaiken aikaa ja
vientiponnisteluitakin yritys on aloittamassa.

Langaton
pääteasema
helpottaa myyjän
ja varastomiehen
toimintaa.

Sähköiset
hyllynreunaetiketit
tuovat kaupassa
ketteryyttä
tuotteiden
hinnoitteluun.

Kilpailu
Kilpailu verkkopuolella on erittäin kovaa. Nethit pyrkii palvelemaan
asiakkaitaan palvelulla, laadulla ja monikanavaisuuden hallinnalla.
Myös verkkokauppiaiden välillä on kova kilpailu. Myynti verkossa kasvaa koko ajan mutta vuosi 2015 näytti että pienet verkkokaupat alkoivat näivettymään. Keskikokoiset kasvoivat vielä ja isot jatkoivat lihomistaan entistä nopeammin.
- Kilpailu verkossa vaatii panostuksia verkkoliiketoimintaan ja lisäksi ulkomainen kilpailu lisääntyy koko ajan. Pystyvätkö pienet toimijat kasvattamaan toimintaansa vai hiipuvatko marginaaliin, pohtii
Anufrijeff.

Elämää työn ulkopuolella
Elämä ei ole pelkää työntekoa. Oman aikansa ottavat Jarin elämästä
kaksi tärkeintä asiaa maailmassa, 6- ja 3-vuotiaat tyttäret Aamu ja Lotta. Jarille vastapainoa kiireiseen työhön antavat metsästys ja kalastus.
Kesällä aika kuluu veneellä kalassa ja syksyllä sekä talvella metsällä.•

Jari Anufrijeff
esittelee
näyttelytilassa
monikanavaista
kaupan järjestelmää.
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Yhdistyksen toimintaa
Yhdistyksen vuosikokous ja juhla
pidettiin Tehtaankoululla 14.11.2015.
Juhlapuhujana toimi yritysrahoituspäällikkö Kalle Lepola Someron Säästöpankista. Tilaisuudessa palkittiin timanttisella
yrittäjäristillä Mauri Kallio Forssan Kylmäkeskus Oy:stä ja kultaisella yrittäjäristillä
Leena Leppä-Lukkala Laskenta 10 Oy:stä.
Kätevä -palkinto ojennettiin Forssan Metallityöt Oy:lle. Palkintoa olivat vastaanottamassa Markku ja Vesa Ludström.

1

Yhdistyksen jumpat jatkuivat vuoden
alusta kevään loppuun keskiviikkoisin
Leenan Fysioterapia- ja hyvinvointipalveluissa.

Forssan Seudun Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen hallitus 2016

Isältä pojalle -näytelmää yhdis kävi
seuraamassa Forssan Teatterilla 27.11.

Pesulan Likat -näytelmä käytiin katsastamassa 20.3. Forssan Teatterilla. Hyvä oli!

Yritysvierailu Hushållskaan tehtiin
8.12.2015, yrittäjävaihdoksen jälkeen.
Yrityksen vetäjä Päivi Heinämäki kertoi
vierailun aikana yrityksen toiminnasta.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.4.2016 Forssan keilahallilla. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus
keilailuun, ruokailuun ja saunomiseen.

Koripallo-ottelussa Alku – Vimpelin Veto
31.1. yhdistys toimi otteluisäntänä.

Yhdistykselle tarjoutui mahdollisuus
tutustua 21.4.2016 Forssan Metallitöiden ovituotantoon. Yhdistys kiittää
Lundströmejä onnistuneesta vierailusta.

Yritysvierailu Jokioisten Leipään
22.2. oli sangen suosittu, ja joukko jouduttiin kierrättämään tehtaassa
kahdessa ryhmässä. Suuret kiitokset koko
Virtasen perheelle.

2

3

Yhdistyksessä tapahtuu

Puheenjohtaja Ville Koivisto
Varapuheenjohtaja Mika Lehtonen
Sihteeri Pia Oksa
Rahastonhoitaja Leena Leppä-Lukkala
Jäsenet Pasi Saira, Kirsi Laine-Mäki, Toni
Nordman, Juha Heinämäki, Kauko Korko,
Petri Ahola, Mika Lehtonen ja Tapio Lilja
Varajäsenet Heikki Seppä, Petri Okkonen,
Krista Mänttäri, Petteri Paakkonen ja
Janne Lukkala
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Yhdistys järjestää viskikoulun ti 7.6.2016
klo 18:30 Antin Konditoriassa. Viskikoulun
vetää Whisky Brand Ambassador Jarkko
Nikkanen.

Yhdistys osallistuu perinteisesti joukkueella Rautakankikävelyn MM-kisoihin
19.8.2016. Joukkueen lisäksi toivomme
laajaa kannatusjoukkoa paikalle.

Holjat markkinat tarjoavat tänäkin vuonna hienoa ohjelmaa. Haastamme jäsenistön osallistumaan yrittäjäjärjestöjen
suurtapahtumaan.

Yhdistyksemme opintomatka suuntautuu 15.-18.9.2016 Skotlantiin. 15.9. lennetään Edinburghiin, jossa tutustumme
paikalliseen yrityselämään ja kulttuuriin.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumiin:
sihteeri Pia Oksa: pia.oksa@forssanlehti.fi, gsm 050 313 8987

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Asiantuntevaa
vakuutuspalvelua
sinulle Fenniasta!
Fennia on yrittäjien perustama vakuutusyhtiö.
Olemme kulkeneet yrittäjien rinnalla vuosikymmenet
joten meillä on pitkä kokemus yritysten ja yrittäjien
riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta.
Yrityksesi toiminnan turvaamiseksi saat Fenniasta
maksuttoman riskikartoituksen. Kaikki lakisääteiset ja
vapaaehtoiset vakuuttamistarpeet käydään läpi
yhdessä asiantuntijamme kanssa.
Käytä asiantuntemustamme, tule käymään tai
soita Fenniaan, Torikatu 6, Forssa, p. 010 503 2565.

Puhelujen hinnat:
Soitto 010 5 -alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa
lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min

Yksi
kumppani
riittää

www.lounea.fi

Yleisimmät
sähkömoottorit
suoraan varastosta,
moottorien huollot ja
kääminnät.

Uusi osoitteemme
Viksbergintie 1, 30300 Forssa • Puh. 010 843 9010

Asemanpuiston Lääkärikeskus
Rajakatu 2, Forssa. Puh.
(03) 421 0010
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
www.asemanpuisto.fi
Rajakatu 2, Forssa. Puh. (03) 421 0010
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
www.asemanpuisto.fi
Asemanpuiston
Lääkärikeskus
Rajakatu
Rajakatu 2,
2, Forssa.
Forssa. Puh.
Puh. (03)
(03) 421
421 0010
0010
Internet-ajanvaraus
osoitteessa
www.asemanpuisto.fi
Internet-ajanvaraus osoitteessa www.asemanpuisto.fi

Käy tutustumassa Kimara-mallistoon osoitteessa www.kimara.fi

Kimara Aurinkorinne ylivoimainen messuvoittaja!
Hyvinkään Asuntomessujen kävijät rakastuivat Kimara
Aurinkorinteeseen. Kohde voitti yleisöäänestyksessä messujen
Paras talo ja Paras Sisustus -sarjat ja sai kiitosta mm. hyvistä
sisustusratkaisuista, rakennusmateriaaleista ja näyttävästä
ulkonäöstä.

Onnistunut hanke alkaa hyvästä suunnittelusta.
Suunnittelu lähtee aina talosta ja sen asukkaista.

Ota yhteyttä ja suunnitellaan
Sinulle unelmiesi talo!
Arkkitehti SAFA,
Diplomitalomyyjä
Päivi Vuori 040 - 5220 665

Tule tutustumaan messuvoittajaan lähimmän talomyyjäsi luokse
K-rautaan tai Rautiaan, sekä osoitteessa www.kimara.fi

Nyt messuvoiton kunniaksi Kimarakauppoihin talvitoimitusetuna
huopakate kaupan päälle!
Kampanja voimassa 31.12.2013 mennessä tehdyissä kaupoissa, toimitukset helmikuun 2014 loppuun mennessä.

Diplomitalomyyjä
Ilkka Vuori 040 - 5462 187

Kaikista Kimara-kaupoista nyt K-Plussaa.

Rautia K-maatalous Forssa

Lepistönkatu 1, 30100 Forssa
p. (03) 424 0500 | www.rautia.fi | ark. 7-18 la 8-15

Kimara-kaupoista saat myös K-Plussaa!

