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Business Järvenpään ajankohtaiset terveiset

Susanna Aramo, yrityspalvelupäällikkö



Business Järvenpää sitoo yhteen Järvenpään kaupungin, 
alueemme kaikki yrittäjät sekä 

keskeiset elinkeinoelämän sidosryhmät ja verkostot.



• Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy
• Yritysten kehittymistä ja kasvua
• Yritysneuvontaa ja tukea yrityksen koko 

elinkaaren ajalla
• Keukeen voi olla yhteydessä asiassa

kuin asiassa
• jo silloin, kun kaikki on hyvin

• keuke.fi

• Järvenpää on yksi Keuken
seitsemästä omistajakunnasta
• Tarjoamme ja rahoitamme 

Keuken palvelut paikallisille 
yrityksillemme



Ammatillinen oppilaitos Keuda lukuina
(Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Järvenpää on yksi Keudan seitsemästä omistajakunnasta.

Keuda tekee 
läheistä 

yritysyhteistyötä 
Järvenpäässä.

Opintoja ja 
koulutuksia 

voidaan 
räätälöidä 
yrityksen 
tarpeiden 
pohjalta.

Yrityksille ja 
yhteisöille -

Keuda

sekä

Koulutukset -
Keuda

https://www.keuda.fi/yrityksille-ja-yhteisoille/
https://www.keuda.fi/koulutukset/


Esimerkki Keudan palveluista yrityksille

UUSI

HENKILÖSTÖ

RekryKoulutus (Ely)
Uudet osaavat työntekijät 

MuutosKoulutus (Ely) 
irtisanomistilanteet

TäsmäKoulutus (Ely)
uudet toiminnot ja/tai teknologiat

Kansainväliset osaajat 
esim. Englanninkieliset tutkinnot ja suomen kielen koulutus

Työssäoppijat tutkintokoulutuksista
esim. Kuljetusala

Oppisopimus 
esim. Sähkö ja automaatio 

Räätälöity lyhytkoulutus 
esim. Tehokas pakettien lajittelu

Räätälöity lyhytkoulutus 
esim. Varastointipalvelut & kestävä kehitys

Rekrytapahtumat ja –järjestelmät
esim. Keudan RekryKarnevaalit

NYKYINEN 

HENKILÖSTÖ

Ammattitutkinnot 
esim. Lähiesimiestyö

Perustutkinnot 
esim. Logistiikka

Erikoisammattitutkinnot 
esim. Palvelulogistiikka

Rekrytoivat koulutukset
esim. Palvelulogistiikka

Oppisopimus 
esim. Kuljetusala 

Opintoja ja koulutuksia 
voidaan räätälöidä
yrityksen tarpeiden 
pohjalta.

keuda.fi

Järvenpää on yksi Keudan seitsemästä omistajakunnasta.

Yhteydet:
Myynti- ja asiakkuuspäällikkö
Kirsi Talikainen
kirsi.talikainen@keuda.fi



Muut oppilaitokset lähellä

Keudan lisäksi Järvenpäätä lähellä pääkaupunkiseudulla

• Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto

• Metropolia AMK

• Laurea AMK

• Haaga-Helia AMK

• Ammattiopisto Spesia Järvenpäässä (spesia.fi)

• STEP-koulutus (ent. SRK-opisto) Järvenpäässä

• Hyria koulutus (Hyvinkää ja Riihimäki)

• Paikallisilla yrityksillä on mahdollista tehdä laaja-alaista
yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa

Ammatillinen erityisoppilaitos



THE GROWTH HACKING CITY AT YOUR SERVICE!

Business Järvenpään yhteyshenkilöihin voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. 
Tulemme myös mielellämme tutustumaan paikallisiin yrityksiin.



HALUAMME RAKENTAA PITKÄJÄNTEISEN 
KUMPPANUUDEN ASIAKKAIDEMME KANSSA  

SUSANNA ARAMO
Yrityspalvelupäällikkö
+358 40 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi

MARKO LEHENBERG
Elinvoimajohtaja
+358 40 315 3590
marko.lehenberg@jarvenpaa.fi

TARJA KARINIEMI
Tonttipäällikkö
+358 40 315 2445
tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi



JÄRVENPÄÄ ON AITO
15 MINUUTIN KAUPUNKI

• Tiivis ja tiivistyvä kaupunkirakenne, josta löytyvät 
kaikki palvelut läheltä - liikkumismuodosta riippumatta

• Kattava ja laajeneva palveluverkosto, jossa koulut, 
päiväkodit ja muut julkiset palvelut ovat lähellä ja 
vastaavat asukkaiden tarpeisiin 

• Oma kaupungin sisäinen julkinen liikenne, joka yhdistyy 
saumattomasti metropolialueen HSL- ja VR-
liikenneverkostoon mm. neljän juna-aseman kautta

• Kymmeniä kulttuuri-, liikunta- ja muita tapahtumia 
mm. Järvenpää Soi, Puistoblues, Aino Areenan ja 
Järvenpää-talon tapahtumat jne.

• Suomen vähähiilisin kaupunki (SYKE). Kaupunki 
kehittää yritysalueitaan ja toimintaa 
ympäristönäkökulmista yhteistyössä yritysten kanssa.

• Järvenpäässä yhdistyvät urbaani syke ja 
puutarhakaupunkimainen elämä



Järvenpää faktat

• yrityksiä yli 3 000

• 6 pääyritysaluetta ja keskustan alue

• loistava sijainti ja saavutettavuus
• 4 juna-asemaa ja moottoriteiden läheisyys
• lentokenttä ja satamat lähellä

• asukkaita 45 694 (07/2022)

• työvoimaa yli 23 000

• työttömien osuus työvoimasta 10,2 % (07/2022)

• yritysten liikevaihto 1 880 milj. € (2020)

• kaupungin verotulot 201,5 milj. € (2020)

• Suomen 4. tiheimmin asuttu kaupunki

• Suomen vähäpäästöisin kaupunki

• peruskoulussa 1. vuosiluokan oppilaita 487 (2021)


