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Yhteistyön tavoitteet ja sisältö

• Joustava palvelumalli yrityksien tarpeeseen
• Kestävän yritystoiminnan tukeminen
• Edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä
• Toisaalta pyritään vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvaamaan

osaavan työvoiman saatavuutta tiivistämällä ja vahvistamalla seudullista
yhteistyötä yli toimialarajojen (TE –toimistot, työllisyyspalvelut, Ely, Hämeen Liitto
jne.)

• Perusneuvonta yritystoiminnan käynnistämisestä lähtien
• Rahoitus-, patentti- ja oikeudellinen neuvonta
• Yritystuet
• Innovaatioiden kehittäminen
• Kansainvälistyminen



Mitä me olemme?

Forssan Yrityskehitys on kehitysyhtiö, joka aktiivisella otteellaan parantaa yrityksien 
toimintaedellytyksiä, kannattavuutta ja kasvua sekä lisää seudullista elinvoimaa. 

Kantavina ajatuksina

• Uudistuminen ja kasvu

• Asiakaslähtöinen ja rohkea toimintatapa

• Aloitteellisuus, energisyys ja positiivisuus

• Hullu optimismi



Palvelumme

• Perusneuvonta koko yrityksen elinkaaren ajan

• Sparraus

• Yritystuet, liiketoiminnan laskelmat

• Innovaatioiden kehittäminen

• Kansainvälistyminen

• Rahoitusneuvonta

• Omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta

• Tilaisuudet ja koulutukset ajankohtaisista aiheista

Osaajaverkoston kautta

• Vero-, patentti- ja oikeudellinen neuvonta (lisämaksu asiakkaalle)

• Vaativammat koulutukset (mahdollinen lisämaksu)

• Täsmärekrytoinnit

• Muut rekrytointiin liittyvät asiat



Tarjoamme kunnallenne
Perusmaksu 500 e /kk sisältäen tapahtumien ja koulutuksien järjestämisen sekä perusneuvonnan henkilöresurssin Ypäjän yrityksille. 

Tuntiveloituksena edellä (s.4) esitetyt peruspalvelut yrityslähtöisesti 125 e /h/tapaaminen.

Taustatyöt tapaamiseen liittyen 85 e/h. Keskimäärin yksi tapaaminen aiheuttaa 2-3 h taustatyötä.

Tilauksesta yritysfiltterointi ja proaktiivinen kontaktointi palveluiden piiriin 85 e/h.

Hinta sisältää 

• matkakustannukset Ypäjän kunnan alueella (1xviikko, lisämatkoista laskutetaan Verohallinnon kulloinkin voimassa olevien kilometrikorvauksien mukaisesti)

• mahdolliset tilavuokrat Yrityskehityksen hallinnoimissa tiloissa

• raportoinnin kahden kuukauden välein tai sopimuksen mukaan

• Laadunvalvonnan sekä laatutakuun

Teemme jatkuvaa laadunvalvontaa ja jokaisen tapaamisen jälkeen asiakkaalle lähetetään palautekysely. Mikäli saatu palaute on 1 tai 2 (asteikko 1-4), emme 
veloita näistä kohtaamisista. 

Keskiarvosana palveluistamme 3,9 (asteikko 1-4) 

Keskiarvosana järjestetyistä tilaisuuksista 4,2 (asteikko 1-5)

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Irtisanomisaika toimeksiantajan puolelta kaksi kuukautta ja tarjoajan puolelta kolme kuukautta.

Laskutus kolmen kuukauden välein tai sopimuksen mukaan.



Saatua palautetta
• ”Hyviä ideoita yhteistyöhön.”

• ”Someviestintä on ihanan positiivista ja sopivan runsasta. Koko Fykin olemus on iloinen, eteenpäin pyrkivä ja 
positiivisesti rajaton. Mahtavaa työtä.”

• ”Fykissä on ihan parhaat tyypit.”

• 100 % vastaajista suosittelisi Fykin palveluita myös ystävilleen.

Toivomme, että tarjouksemme miellyttää ja pääsemme tekemään yhteistyötä kanssanne. Mahdollisiin 
kysymyksiin vastaan mielelläni. 

Ystävällisin terveisin,

Maria Jokinen

maria.jokinen@forssa.fi

050 3424 902

mailto:maria.jokinen@forssa.fi


Poikkeukselliset
tulokset syntyvät
poikkeuksellisesta
tavasta treenata.

Kiitos!




