
Forssan Yrityskehitys Oy

One Stop –palvelumallista elinvoimaa



Taustaa

Kanta-Häme, Forssan seutu

• Yliopistokaupunkien vetovoimaisuus on suurta

• Monipuolinen elinkeinorakenne; metalli- ja terästeollisuus, elintarviketeollisuus, logistiikka, kauppa
• Monipuolisuuden kääntöpuoli on, että kärkialoja on haastava löytää, mutta toisaalta eri teemojen sisään (esim. 

kiertotalous) pystytään rakentamaan resurssitehokkaita verkostoja

• Vahvan teollisen perinteen rinnalle tarvitaan myös uudenlaista palveluyrittämistä

• Forssan seudulla on useita briljantteja kasvuyrityksiä, joiden ympärille voisi rakentaa positiivista seutuimagoa

• Monipuolinen koulutustarjonta

• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suhteessa yritysten liikevaihtoon ovat selkeästi keskimääräistä alhaisemmat

• Koulutusaste, sekä osaavan työvoiman haastava saatavuus (Forssassa joka viides 25-29 –vuotias nuori on vailla 
perusasteen jälkeistä tutkintoa)

• Työvoimapula, työttömyyden laskuvauhti on ollut viime aikoina valtakunnan kärkeä

• Työpaikkaomavaraisuuden kääntäminen seudun voimavaraksi

• Negatiivinen väestökehitys



Haasteet

• Eri organisaatioiden väliset ”muurit”

• Tiedonkulun ongelmat

• Resurssien niukkuus

• Ei tiedetä, mitä naapuri tekee

• Toisaalta yrityksien kiire arjen keskellä antaa aikaa koulutuksen, työllisyyden ja kehittämispalveluiden edustajille

Tiedostimme, että

• kaikilla eri toimijoilla on sama maali 

• Haluamme edistää yritystoimintaa, uudistumista, kykyä kasvuun sekä kansainvälistymiseen

• Verkostossamme on paljon osaamista, joka jää hyödyntämättä

• Meidän tulee yhdessä pystyä vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin sekä turvata osaavan työvoiman saatavuus

Ymmärsimme, että

ASIOIDEN JA TAVAN TOIMIA ON MUUTUTTAVA!



Ketkä ovat mukana?

”Kun toimimme kuin yksi organisaatio, 

pystymme tuottamaan entistä parempia 

palveluja. Yrittäjien palvelut paranevat 

entisestään ja samalla tämä on erinomainen 

esimerkki monialaisesta tiedolla 

johtamisesta” Jaakko Leskinen, Forssan 

työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen 

päällikkö.

”Ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu jatkossa osittain myös siitä, kuinka 

hyvin tutkinnon suorittaneet opiskelijat ovat työllistyneet. Hyvän yritysyhteistyön 

kautta opiskelijamme hyötyvät seudun verkostoista ja työpaikat saavat oikeanlaista 

työvoimaa” Maaria Silvius, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän johtaja

”Yrittäjä voi tavata kenet tahansa 

yrityspalveluverkostosta ja tieto verkoston 

sisällä kulkee. Näin säästyy myös yrittäjän 

kallista aikaa, kun ei tarvitse käydä 

samoja asioita useaan kertaan läpi. 

Lisäksi koko verkoston osaaminen on 

käytössä, jolloin voidaan löytää uusia 

toimintatapoja haasteiden 

ratkaisemiseksi” Maria Jokinen, Forssan 

Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja





AIVAN KUIN YKSI ORGANISAATIO
• Idea syntyi yhteisen tekemisen kautta

• Kaikki perustuu luottamukseen – yksi kaikkia ja kaikki yhtä varten

• Julkisten resurssien vaikuttavampi kohdentaminen

• Vältetään päällekkäistä työtä

• Keskiössä asiakas eli yritys tai yritystä perustava henkilö

”Parasta tässä yhteistyössä on, että organisaatiorajat eivät näy yrittäjille. Alun perin 
investointiin liittyvä tapaaminen voikin päättyä rekrykoulutustarpeeseen, mistä 
tieto menee välittömästi koulutuksen järjestäjälle” Riikka Kinnunen, Forssan 
Yrittäjien puheenjohtaja.

• Hakosalo Asiakas auttaa meitä toimimaan ikään kuin olisimme yksi organisaatio



Avoimuuden edistäminen

• Lähtökohtana avoimuuden 
periaate

• Tieto, joka voidaan jakaa, 
jaetaan

• Historiatietoa ei jaeta



Esimerkkejä kirjauksista ja eritason 
näkyvyysrajoituksista





Sähköpostiviestin lähetys suoraan 
kirjauksen yhteydessä 



Palvelupuu vastaa 
yhteistä 

palvelutarjontaa
- myös 

hankeseuranta



Palvelupuu vastaa kotisivujen sisältöä



Yhden nettisivun kautta verkoston 
yhteystiedot





Lopuksi
”Alueet eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, 
että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään” -
Mukaillen Doz ja Kosonen 2007

Eri tavalla toimiminen on parasta markkinointia
1) Tee eri asioita
2) Tee samoja asioita eri tavalla

Alueiden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta aivan keskeistä on pystyä 
synnyttämään yli alue- ja toimialarajojen rakentuvia ekosysteemeitä ja 
elinkeinolle myönteiset toimintaympäristöt. Sitä kautta mahdollistetaan 
yrityksille paras kasvuympäristö ja edistetään työllisyyttä.



Poikkeukselliset
tulokset syntyvät
poikkeuksellisesta
tavasta treenata.

Kiitos!


