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YRITTÄJÄ SANANA on suomen kielessä vä-
hän hassu. Kun joku kertoo olevansa yrittäjä, 
yleensä vastapuoli kysyy hyväntahtoisesti 
naureskellen ”mitä sä oikein yrität?”. Toisis-
sa tämä herättää negatiivisia tunteita, kun 
toiset taas vastaavat naureskellen. Jos joku 
kertoo pyörittävänsä omaa businesta, he-
rää väkisinkin epäilykset ”miksei hän vain 
kertonut nöyrästi olevansa yrittäjä”. Niin tai 
näin, yrittäjistä ollaan montaa mieltä. Tois-
ten mielestä he ovat oman edun tavoitteli-
joita, itsekkäitä ja epäre-
hellisiä, kun taas toiset 
näkevät yrittäjät merkit-
tävinä työllistäjinä, ris-
kinottajina ja talouden 
ylläpitäjinä.

O L E N  perustanut en-
simmäisen yritykseni, 
Jungle Juice Barin, olles-
sani 24-vuotias. Laitoin 
kiinni kaikki säästöni ja 
otin pankista niin paljon 
lainaa kuin sain. Lope-
tin työpaikoissani, kos-
ka aika ei vain yksinker-
taisesti riittänyt. Minulla  
ei kuitenkaan ollut mitään tietoa siitä, koska 
pystyisin nostamaan ensimmäisen palkkani. 
Siihen menikin reippaasti yli kaksi vuotta.

MINULLE ON ollut aina itsestään selvää, 
että minusta tulee yrittäjä. Omapäinen ja 
aikaansaava luonteeni on omiaan yrittämi-
selle. Yrittäjyys merkitsee minulle niin va-
pautta kuin vastuuta. Vapaus  päättää omat 
työajat ja lomat ovat olleet yksi iso asia, jon-
ka vuoksi olen myös rohjennut tehdä yrit-
täjyyteni aikana kolme lasta. Kun ensim-
mäinen lapsemme syntyi, meillä oli todel-
la tiukkaa rahallisesti. Mietin paljon sitä, 

kuinka tulisimme pärjäämään taloudelli-
sesti, sillä emme pystyneet palkkaamaan 
ketään minun tilalleni. Näin ollen teimme-
kin niin, että mieheni hoiti juoksevat asiat 
ja minä vastasin hallinnollisista hommista. 
Esikoisemme kulki kaikkialla mukanam-
me –  niin työhaastatteluissa, vuokraneu-
votteluissa, pisteiden avajaisissa kuin tu-
kuissakin. 

Y R I T TÄ M I N E N E I  kuitenkaan ole help-
poa, varsinkaan ensimmäi-
sen yrityksen kohdalla. Vas-
tuuta ja tekemistä on paljon, 
ja täytyy osata priorisoida 
asioita. Virheiltä ja vääril-
tä päätöksiltä ei voi välttyä. 
Seuraavan yrityksen kohdal-
la on ehkä helpompaa, mut-
ta hommaa siinä silti on ihan 
reippaasti. Niin kauhealta 
kuin se ehkä kuulostaakin - 
rakastan to do -listoja, ja nii-
tä vuosien varrella onkin tul-
lut muutama jos toinenkin. 
Nautin siitä, kun saan mer-
kata asian tehdyksi ja tiedän 
heti mitä aion tehdä seuraa-

vaksi. Moni saattaisi tästä ahdistua. 

NÄEN YRIT TÄMISEN kunniatehtävänä. 
Yrittäjät ottavat paljon riskejä, ja ovat mer-
kittäviä työllistäjiä. Monet eivät uskalla läh-
teä yrittäjäksi epäonnistumisen pelossa, ja 
tietenkin riskit täytyy tunnistaa, mutta itse 
näen asian niin, että mikäli ei ota riskejä, ei 
voi mitään saavuttaakaan. Jos epäonnistuu, 
niin ei kannata jäädä asiaa sen enempää mu-
rehtimaan, vaan miettiä kuinka tilanteen saa 
ratkottua ja jatkaa eteenpäin. Elämä on liian 
lyhyt murehtimiselle. Kannustan siis mui-
takin rohkeasti yrittämään!

”Mitä sä oikein yrität?” 

Noora Fagerström 
Perustaja 
Jungle Juice Bar 

Puheenvuoro  06 METROPOLIA 
Liiketoimintaa jo 
opiskelujen aikana

YZ-sukupolvi kaipaa joh-
tajilta palautetta, arvos-
tusta ja henkilökohtaisia 
keskusteluja. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun 
YZ-sukupolvi vie työ-
yhteisön uudelle tasolle 
-hankkeessa kehitetään 
osaamista tätä varten. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva mikko kuparinen

J okainen sukupolvi tuo omat 
vaatimuksensa organisaatioi-
den johtamiselle. JAMKin lii-
ketoimintayksikön projekti-

päällikkö Hilkka Heikkilän ja leh-
tori Anita Hukkasen mukaan X-su-
kupolvi (1960–1979 syntyneet) mo-
tivoitui pitkäaikaisesta työpaikasta, 
hyvästä palkasta ja titteleistä. Nuo-
remmat Y- (1980–1994) ja Z-suku-
polvet (1995–) kaipaavat ulkoisia 
palkkioita enemmän arvostusta ja 

TKI-päällikkö Tiina Martelius-Louniala, lehtori Anita Hukkanen ja projektipäällikkö Hilkka Heikkilä auttavat hankkeessa mukana olevia yrityksiä kehittämään johtamistyötään.

palautetta esimieheltä sekä mah-
dollisuutta toteuttaa itseään. 

– Nuoremmat sukupolvet osaa-
vat kyseenalaistaa arvoja ja toimin-
tamalleja. YZ-sukupolvi kaipaa yk-
silöllistä johtamista, monipuolista 
palautetta ja mielenkiintoisia tehtä-
viä. Työnantajan tulee olla kiinnos-
tava ja esimiehen pitää osata innos-
taa vuorovaikutuksen keinoin. Yri-
tyksen tulee tehdä työtä työntekijän 
sitouttamiseksi, Hukkanen kertoo.

JAMKissa käynnistyi vuonna 
2018 kaksivuotinen ESR-rahoittei-
nen YZ-sukupolvi vie työyhteisön 
uudelle tasolle -hanke. Sen pääta-
voitteena on tuottaa käytännön rat-
kaisuja siihen, kuinka pk-yritykset 
voivat siirtyä YZ-sukupolven edel-
lyttämälle yhteisöllisen oppimisen 
ja johtajuuden tasolle. Hankkeessa 
on mukana yhdeksän matkailu- ja 
ravitsemusalalla toimivaa yritystä 
ja kolme teollisuusyritystä.

Johtamistyö avainasemassa
Toiminnan käynnistyessä toteutet-
tiin kysely, jossa selvitettiin henki-
löstön näkemyksiä työyhteisön yh-
teisöllisyydestä, johtajuudesta sekä 

oman työn merkityksellisyydestä. 
Tavoitteena oli kartoittaa eri-ikäis-
ten työhön liittyviä näkemyseroja 
sekä hahmottaa kehityskohteet, joi-
hin yrityksissä voidaan pureutua.

– Henkilöstö koki, että eniten 
kehitettävää on palautteenannos-
sa ja työntekijöiden arvostamises-
sa. Pyrimme tuomaan johtajien toi-
mintaan pieniä, mutta tärkeitä muu-
toksia. Niillä on vaikutusta erityises-
ti nuorempien sukupolvien tulok-
selliseen johtamiseen sekä työyh-
teisön hyvinvointiin.

Johtamistyön kehittämisen ja yh-
teistoiminnallisen oppimisen yh-
deksi työkaluksi valikoitui vuoro-
vaikutustilanteiden videointi. Esi-
miehet kuvaavat työntekijöiden 
kanssa käymiään keskustelutilan-
teita ja hyödyntävät videoita reflek-
toidessaan omia viestintätapojaan. 
Videoita katsotaan myös kollegoi-
den ja valmentajien kanssa, mikä 
mahdollistaa vertaistuen ja henki-
lökohtaisen sparraamisen. 

– Omien kehityskohteiden tun-
nistaminen ja vuorovaikutustaito-
jen kehittäminen vaativat pysähty-
mistä ja itsetutkiskelua. Olemme 

muistuttaneet, että pienikin muu-
tos tavassa viestiä voi merkitä pal-
jon. Muutaman minuutin huomioi-
misella, kuuntelulla ja myönteisellä 
palautteella luodaan runsaasti posi-
tiivista energiaa, Hukkanen toteaa.

Lähiesimiehet ovat henkilöstön 
johtamisessa avainasemassa. Heik-
kilä ja Hukkanen kuitenkin muis-
tuttavat, että esimiestyön kehittä-
minen vaatii yleensä koko yrityk-
sen johtamiskulttuurin muokkaa-
mista ja selkeiden toimintamallien 
luomista kaikilla tasoilla.

– Yrityksissä ei ole enää varaa 
olla kuuntelematta YZ-sukupolvea 
ja jättää huomiotta heidän tarpei-
taan. Esimiehille on annettava ai-
kaa ja tukea ihmisten johtamiselle, 
jotta he voivat hoitaa työnsä hyvin 
ja jaksavat kiivaasti muuttuvassa 
työelämässä. Panostus jatkuvaan 
oppimiseen ja kehittymiseen kan-
nattaa YZ-sukupolven motivoimi-
seksi ja sitouttamiseksi, Hukkanen 
korostaa.

Laajaa kehittämistoimintaa
Tutkimus- kehitys ja innovaatio-
päällikkö Tiina Martelius-Louniala  

kertoo YZ-sukupolvi vie työyhtei-
sön uudelle tasolle -hankkeen ole-
van hyvä esimerkki JAMKin moni-
puolisesta yritysyhteistyöstä. Vii-
me vuonna yhteistyötä tehtiin 
kaikkiaan noin 800 organisaation 
kanssa. JAMKin vetämissä hank-
keissa ulkopuolisen rahoituksen 
osuus kipusi 8,1 miljoonaan eu-
roon. JAMKille palveluliiketoi-
minnasta kertynyt liikevaihto oli 
5,2 miljoonaa euroa.

– Hankeyhteistyön lisäksi tarjo-
amme yrityksille räätälöityjä ja mo-
nialaisia koulutus-, konsultointi- ja 
tutkimuspalveluja sekä vuokraam-
me laboratoriotilojamme. Autam-
me myös hanke- ja kehitysrahoituk-
sen haussa ja hallinnoinnissa. Pal-
veluliiketoiminnan ohella tarjoam-
me organisaatioille OKM:n rahoit-
tamaa opiskelijayhteistyötä, Mar-
telius-Louniala  luettelee. 

Nuorempia sukupolvia motivoi 
vuorovaikutteinen johtaminen

JAMK.FI/YZ-SUKUPOLVI
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Paremmat eväät 
tulevaisuuden 
työelämään

K orkeakouluopiskelijoi-
den keskuudessa po-
sitiivinen ilmapiiri yri-
tysmäistä toimintaa 

kohtaan on jatkuvasti kasvanut. 
Nykyisin jopa kolmannes korkea-
kouluopiskelijoista kertoo mietti-
neensä yhtenä tulevaisuuden vaih-
toehtona yrittäjäksi ryhtymistä. 

Harva opiskelija kuitenkaan pää-
tyy yrittäjäksi asti. Yrittäjyys ja yrit-
täjämäinen toiminta (YYTO) -pro-
jektia Aalto-yliopistossa vetävän 
Sami Tuomen mielestä yrittäjyys-
taidot pitäisi kuitenkin nähdä osa-
na nykyaikaisia työelämätaitoja.

– Yritykset kamppailevat entis-
tä nopeammin muuttuvassa maail- 
massa, jossa vaaditaan yrittäjille 
ominaista muuntautumis- ja rea-
gointikykyä. Kun yrittäjyystai-

dot integroidaan osaksi opiskelua, 
ovat opiskelijat valmiimpia myös 
kohtaamaan työelämän haasteita.

YYTO on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittama hanke, jo-
ka auttaa laajentamaan yrittäjyys-
osaamista ja -toimintaa suomalai-
sissa korkeakouluissa. Samalla on 
tarkoitus hyödyntää jo muualla saa-
tuja oppeja sekä tehdä yrittäjyystai-
tojen opiskelusta entistä houkutte-
levampaa ja helpompaa.

Tuomi uskoo yrittäjyystaitojen 
antavan opiskelijoille parempia 
valmiuksia perustaa uusia kasvu-
yrityksiä Suomeen. Ennen kaikkea 
ne auttavat heitä kuitenkin haasta-
maan olemassa olevia toimintamal-
leja ja nopeuttamaan muutosta ny-
kyisissä yrityksissä.

– Yrittäjyystaitojen tuominen lä-

hemmäs opintoja on jokaisen opis-
kelijan etu, eikä se saisi olla kiinni 
ajan riittämisestä tai valitusta kor-
keakoulusta, Tuomi lisää.

Työharjoittelun kautta
Tuomalla mahdollisuuksia yrittä-
jätaitojen kehittämiseen korkea-
kouluissa, voidaan lisätä yleistä 
yrittäjämäisen ajattelun ja osaa-
misen määrää koko maassa. Tämä 
edellyttää, että yrittäjämäiseen toi-
mintaan osallistumisesta tehdään 
helpompaa ja houkuttelevampaa. 
Samalla myös tarjonnan on olta-
va mahdollisimman monipuolista.

– Korkeakoulut tarjoavat ny-
kyisin kasvavan määrän mahdol-
lisuuksia oppia yrittäjyystaitoja 
muutenkin kuin perinteisen luok-
kaopetuksen kautta. 

Esimerkkinä Tuomi mainitsee 
opiskelijavetoisten yrittäjyysyh-
teisöjen eli Entrepreneurship So-
ciety -järjestöjen toiminnan. ES:t 
toimivat korkeakoulujen kanssa 
yhteistyössä ja järjestävät puhuja-
tapahtumia, työpajoja sekä tarjoa- 
vat inspiraatiota ja mahdollisuuk-
sia. ES-yhteisöillä on ollut merkittä-
vä rooli suomalaisen startup-kult-
tuurin muodostuksessa.

ES-yhteisöt muodostavat kansal-
lisen opiskelijayrittäjyyden verkos-
ton. ES-toimintaan keskittyneessä 
YYTO:n osahankkeessa on onnis-
tuttu vakiinnuttamaan tätä verkos-
toa. Kiinteämmiksi muodostuneissa 
yhteisöissä on luotu uusia toiminta-
malleja, ja näitä sekä aiemmin hy-
väksi havaittuja toimintatapoja on 
jaettu yhteisöille ympäri Suomen.

Yksi kasvavan kiinnostuksen 
kohde on ollut niin ikään YYTO:n 
osahankkeena toimiva Startupli-
fers, joka on 6–18 kuukauden pitui-
nen työharjoitteluohjelma korkea-
kouluopiskelijoille ja vastavalmis-
tuneille. Toiminta käynnistyi vuon-
na 2011 Aalto-yliopiston opiskelija-
vetoisen toiminnan ansiosta. 

Kansainvälinen työharjoitteluoh-
jelma auttaa opiskelijoita ja vasta-
valmistuneita työllistymään Piilaak-
son ja San Franciscon alueella toi-
miviin startup-yrityksiin. Tarkoi-
tuksena on saada oppia maailman 
parhailta startup-yrittäjiltä ja siten 
kasvattaa suomalaista yrittäjyyttä. 
Samalla opiskelijoille luodaan hui-
keat mahdollisuudet rakentaa omaa 
kansainvälistä verkostoaan.

– Tällä hetkellä jo noin 200 opis-
kelijaa on hakenut meidän kaut-
tamme oppia USA:ssa toimivilta 
startup-yrityksiltä. Kokemuksista 
on ollut selkeää hyötyä muillekin 
opiskelijoille, kertoo Startuplifersin 
toimitusjohtaja Joni Joentakanen.

Startuplifers-toimintaa aiotaan 
laajentaa kattamaan koko Suomi, 
jolloin työharjoitteluohjelmaan ha-
keminen on mahdollista opiskelu-
paikkakunnasta riippumatta. Joen-
takanen toteaa, että Aalto-yliopis-
ton lisäksi muutkin korkeakoulut 
ovat alkaneet kiinnittää huomiota 
Startuplifersin kaltaisten työhar-
joitteluohjelman suomiin mah-
dollisuuksiin.

Yrittämisestä opintopisteitä
Koska opiskelijoilla on monia mah-
dollisuuksia oppia yrittäjyystaitoja 
myös opetuksen ulkopuolella, ke-
hittävät korkeakoulut tällä hetkellä 
erilaisia keinoja myöntää opiskeli-
joille opintopisteitä opetuksen ul-
kopuolella hankitusta yrittäjyys-
osaamisesta. Osa korkeakouluista 
myöntää jo nyt opintopisteitä esi-
merkiksi yrittäjänä toimimisesta tai 
osallistumisesta ES-toimintaan ja 

Startuplifers-ohjelmaan. Korkea-
koulut luovat näin opiskelijoille 
enemmän mahdollisuuksia suorit-
taa opintoja joustavasti ja omaan 
kiinnostukseensa pohjaten.

– Esimerkiksi ES-toimintaan 
osallistuminen antaa opiskelijoil-
le mahdollisuuden kehittää yrittä-
jyystaitoja turvallisesti ja saada sen 
opiskelusta mielekkäitä kokemuk-
sia. Vielä tarvitaan kuitenkin työ-
tä sen eteen, että korkeakoulujen 
opettajat ja opiskelijat hyödyntäisi-
vät näitä keinoja enemmän. YYTO:n 
osahanke HOTIT OPIT keskittyykin 
luomaan malleja ja suosituksia tä-
tä varten, kertoo Turun yliopiston 
yrittäjyysasiamies Kirsi Peura.

Apuna tulevaisuudessa toimii 
myös digitaalinen työkalu, joka 
lanseerataan vuoden 2020 aikana. 
Työkalun on tarkoitus tukea opis-
kelijoita ja opettajia korkeakoulun 
ulkopuolella hankitun osaamisen 
tunnistamisessa ja hyödyntämi-
sessä osana korkeakouluopintoja.

– Korkeakoulut kehittävät voi-
makkaasti myös erilaisia opetus-
menetelmiä, joiden kautta tuetaan 
opiskelijoiden yrittäjyystaitojen ke-
hittymistä. YYTO:n osahanke Opi-
toi! esimerkiksi testaa ja mallintaa 
tapoja, joilla korkeakoulut voivat tu-
kea tiimiyrittäjyyttä. Samalla on tar-
koitus selvittää, millaiset opetus- ja 
oppimistilat tekevät tiimiyrittäjyy-
destä tehokkaampaa ja miten tällai-
sia tiloja voisi tuoda myös korkea-
kouluympäristöön tukemaan opis-
kelijoiden oppimista, Peura toteaa.

Yrittäjyystaidon hankkeita
YYTO on opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittama valtakunnalli-
nen kärkihanke, jota koordinoi Aal-
to-yliopisto. Hankkeen tarkoituk-
sena on edistää korkeakouluopis-
kelijoiden yrittäjyyttä ja yrittäjä-
mäisten taitojen omaksumista pe-
rinteisen luokkahuoneopetuksen 
ulkopuolella. YYTO koostuu neljäs-
tä osahankkeesta, joiden toteutuk-
seen osallistuu 17 korkeakoulua se-
kä 10 ES-järjestöä.

Opiskelijayrittäjyyden toimin-
taympäristöt (Opitoi!) -osahank-
keessa kehitetään monitieteellisiä 
yrittäjyyttä tukevia toimintaympä-
ristöjä kampusalueella, ja luodaan 
siihen liittyviä malleja ja prosesseja 
pedagogiseen käyttöön. Hankkeen 

tavoitteina ovat monitieteellisen ja 
monikulttuurisen tiimiyrittäjyyden 
edistäminen ja tukeminen. Osa-
hankkeesta vastaa Åbo Akademi.

Opiskelijavetoiset yritys- ja idea-
hautomot (ES) -osahankkeessa ke-
hitetään valtakunnallinen opiskeli-
jayrittäjyysyhteisöjen verkosto se-
kä kehitetään yhteisöjen toimintaa 
tuottamaan isompi vaikuttavuus. 
Osahankkeesta vastaa Aalto Entre-
preneurship Society.

Kansainvälinen startup-harjoit-
telu (Startuplifers) -osahankkeessa 
laajennetaan harjoitteluun lähtemi-
nen kaikista Suomen korkeakouluis-
ta sekä luodaan malli startup-har-
joittelun opinnollistamiseen. Osa-
hankkeesta vastaa Startuplifers.

Yrittäjyysosaamisen AHOTointi 
ja opinnollistaminen (HOTIT OPIT) 
-hankkeessa selvitetään korkea-
koulujen parhaita käytäntöjä myön-
tää opiskelijan muualla hankitusta 
yrittäjyysosaamisesta opintopistei-
tä osana opiskelijan korkeakoulu-
tutkintoa. Osahankkeesta vastaa 
Turun yliopisto.

Joni Joentakasen, Sami Tuomen ja Kirsi Peuran mukaan yrittäjyystaitojen oppiminen on 
kaikkien etu, eikä se saa riippua ajasta tai valitusta korkeakoulusta.

Yrittäjyystaitojen sulauttaminen osaksi opiskelua auttaa korkeakouluopiskeli- 
joita kehittämään yrittäjämäisempää ajattelutapaa. Taitojen kehittäminen jo 
opiskeluaikana helpottaa kohtaamaan työelämän haasteita.

teksti pekka säilä  kuvat lasse lehto ja juha arvid helminen

“
Yrittäjyystaidot 
pitäisi nähdä  
osana nykyajan 
työelämätaitoja.

YYTO:n  
osahankkeet
n Opiskelijoiden yrittäjyys-
taitojen omaksumista edis-
tävällä YYTO-hankkeella 
on neljä osahanketta.

n  Opitoi!-osahankkeessa 
kehitetään monitieteellisiä 
ympäristöjä ja menetelmiä 
yrittäjyyden tukemiseksi.

n  ES-osahankkeessa  
kehitetään valtakunnallista 
opiskelijayrittäjyysyhtei-
söjen verkostoa.

n  Startuplifers-osahank-
keen kansainvälinen työ-
harjoittelu laajenee kaikkiin 
Suomen korkeakouluihin.

n  HOTIT OPIT -hanke  
selvittää käytäntöjä opinto- 
pisteiden myöntämiseen 
koulun ulkopuolisesta yrit-
täjyysosaamisesta.

Aalto-yliopistolla 
uskotaan, että 
opiskeluaikana 
kerrytetty yrittä-
jyyskokemus on 
vahvaa valuuttaa 
muuttuvassa 
työelämässä.
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K evytyrittäjät toimivat 
yrittäjämäisesti, mutta 
perustamatta omaa yri-
tystä. Heidän laskutuk-

sestaan ja siihen liittyvästä byro-
kratiasta, maksuista ja ilmoituksis-
ta pitää huolen palveluyritys. Kevy-
tyrittäjien määrä on lisääntynyt vii-
me vuosina nopeasti.

– Laskutuspalveluyritysten asiak- 
kaiksi on rekisteröitynyt yhteensä 
jo noin 150 000 käyttäjää. Toimi-
alan liikevaihto on kovassa kasvus-
sa, mikä kertoo kevytyrittäjyyden 
suosiosta, tietää Free-Laskutus Oy:n 
toimitusjohtaja Joonas Tuompo.

Tuompon mukaan suurin osa 
laskutuspalvelun käyttäjistä tekee 
kevytyrittäjän töitä sivutoimisesti. 
Osa heistä siirtyy jossain vaiheessa 
täyspäiväiseksi kevytyrittäjäksi tai 
yrittäjäksi. 

Kevytyrittäjyys houkuttelee, sillä 
se antaa työsuhdetta enemmän va-
pauksia sekä joustavuutta työaiko-
jen ja töiden valitsemiseen. Moni ha-
luaa kokeilla oman yritysidean kan-

Yrittäjämäinen työ 
valtaa markkinaa

tavuutta. Osa voi kuitenkin ajautua 
kevytyrittäjäksi pakon sanelemana, 
jos ei ole löytänyt palkkatyötä. 

– Kevytyrittäjien kirjo on laaja. 
Meidän palvelumme käyttäjien jou-
kossa on yrittäjiä yli sadalta eri toi-
mialalta. Joukossa on paljon myös 
perinteisten alojen edustajia.

Laskutusta ja turvaa
Free-Kevytyrittäjyys on tehnyt pal-
velustaan mahdollisimman helppo-
käyttöisen. 

– Palvelua voi käyttää sekä tie-
tokoneella että kännykällä. Lasku-
ja pääsee lähettämään heti kun on 
luonut käyttäjätunnuksen.

Kun maksu on saapunut Free-Ke-
vytyrittäjä-palveluun, hoitaa se ve-
ron ennakonpidätyksen, sosiaali-
maksut ja asiakkaan halutessa myös 
YEL-eläkemaksun. Sen jälkeen ke-
vytyrittäjä saa työstään nettopalkan 
omalle tililleen.

– Teknisen alustan lisäksi tarjo-
amme myös tukea kaikissa lasku-
tukseen liittyvissä asioissa.

Palkkiona Free-Kevytyrittäjä 
perii neljä prosenttia verottomas-
ta laskutushinnasta sekä arvon-
lisäveron. Lisäksi tulee 2,5 prosen-
tin maksu, joka sisältää työ- ja va-
paa-ajan tapaturmavakuutuksen 
sekä vastuuvakuutuksen.

– Jos kevytyrittäjälle sattuu jo-
tain, hän voi soittaa vakuutusyh-
tiöön ja hoitaa asian suoraan va-
kuutusasiahenkilön kanssa.

Free-Laskutus on myös lansee-
rannut Free-Talent-palvelun, jon-
ka kautta yrittäjät ja kevytyrittäjät 

Free-Laskutus Oy:n toimitusjohtaja Joonas Tuompon mielestä kevytyrittäjyys mahdollistaa joustavan 
työnteon mainiosti, mutta yksinyrittäjien sosiaaliturvaa pitäisi kuitenkin parantaa.

Yhä useampi saa työtulojaan yrittäjämäisestä työstä. 
Free-Kevytyrittäjä-palvelun avulla maksuliikenne on 
mutkatonta niin ostajalle kuin myyjällekin.
teksti timo hämäläinen  kuva juha arvid helminen

voivat ilmoittaa omista tuotteistaan 
ja osaamisestaan sekä hankkia eri 
töille osaavia tekijöitä. 

Eläkemaksut hiertävät
Tuompo pitää kevytyrittäjyyttä 
mainiona tapana työllistää ihmisiä. 
Hänen mukaansa järjestelmää pitäi-
si kuitenkin vielä muokata nykyi-
sestä. Varsinkin eläkemaksut ovat 
kivenä pienyrittäjien kengässä.

– Vastuu sosiaaliturvasta on ke-
vytyrittäjällä, ja moni kokee sen ras-
kaana. Pienyrittäjät ja kevytyrittäjät 

ilmoittavat eläkemaksun perustee-
na olevan työtulon yleensä todel-
lisia tuloja huomattavasti pienem-
mäksi, mikä taas heikentää sosiaali-
turvaa ja pienentää tulevaa eläkettä. 

Tuompon mukaan alivakuutta-
minen johtaa tilanteeseen, jossa 
yrittäjämäisesti toimivat ihmiset 
eivät pääse asianmukaisen sosiaa-
liturvan piiriin.

– YEL-vakuuttaminen olisi korjat-
tavissa pienillä muutoksilla. Asias-
ta pitäisikin käydä kunnollinen kes-
kustelu, Tuompo toteaa.

P erinteinen palkkatyö vä-
henee tulevaisuudessa ja 
korvautuu projektimai-
silla tehtävillä. Työtä teh-

dään silloin kun sitä on, ja palkka si-
dotaan yhä useammin tehtyyn suo-
ritteeseen kuukausipalkan sijaan.

– Yrittäjyys on muuttuvassa työ-
markkinajärjestelmässä keino vas-
tata uusiin tarpeisiin joustavas-
ti. Jatkossa meillä on useita am-
matteja, joissa kiinteän työvoiman 
käyttö ei ole tarkoituksenmukais-
ta, vaan tekijöiltä ostetaan työtä ali-
hankintana, kertoo Myllypuron uu-
della kampuksella opettava yrittäjä 
ja lehtori Eero Kokko. 

Kokko lisää, että Metropolia Am-
mattikorkeakoulu edistää aktiivi-
sesti opiskelijoiden yrittäjyyttä var-
mistaakseen heidän työllistymisen-
sä ja kouluttaakseen ammattilaisia 
uudistuvaan työelämään.

Murros näkyy sote-alalla
Työelämän murros näkyy esimer-
kiksi sosiaali- ja terveysalan opin-

Liiketoimintaa jo 
opiskelujen aikana

noissa. Sote-alan opiskelijat tarvit-
sevat yrittäjyyskoulutusta, koska 
kunnat turvautuvat kasvavissa 
määrin ostopalveluihin. Pienet yri-
tykset voivat vastata haasteeseen 
tuottamalla ketterästi esimerkiksi 
kotiin vietäviä palveluja.

– Yrittäjyys kiinnostaa esimer-
kiksi sairaanhoitajia, sosionome-
ja, osteopaatteja, toimintatera-
peutteja ja kätilöitä. Viimeksi mai-
nitut ovatkin kiinnostuneet doula-
palvelun tarjoamisesta yrittäjinä. 
Tuemme systemaattisesti yrittäjä-
valmiuksia perusopinnoista alkaen. 
Ne johtavat syventäviin opintoihin 
ja edelleen yrityshautomoon ja val-
miisiin yrityksiin. Opetuksessa hyö-
dynnetään yrittäjävieraiden, elin-
keinoelämän toimijoiden ja viran-
omaisten verkostoa, kertoo kam-
puksen yrittäjyyskoordinaattori 
Ulla Vehkaperä.

Metropolian vanhustyön leh-
tori Anna Puustelli-Pitkänen nä-
kee moniammatillisen yhteistyön 
kasvavan tulevaisuudessa. Yrittä-

jinä toimivat sote-alan ammattilai-
set muodostavat esimerkiksi van-
hustyön ja kuntoutusalan tiimejä. 
Kumppanuus on kustannusteho-
kas ja asiakkaalle ystävällinen ta-
pa toimia. 

Lehtorit uskovat, että oppilaitok-
sen yrityskiihdyttämössä eli Tur-
biinissa nähdään tulevaisuudessa 
myös rakennusalan opiskelijoita.

Tukea toimiville yrityksille
Oppilaitos tukee useiden hankkei-
den kautta vanhempaakin yrittä-

jäpolvea. Mikroyritykset ja pienet 
yritykset tarvitsevat apua selvitäk-
seen kilpailussa, kehittyäkseen pa-
remmaksi ja löytääkseen kasvupo-
tentiaalia. 

– Yli 90 prosenttia suomalaisyri-
tyksistä on alle 10 hengen firmoja. 
Metropolia haluaa auttaa pienyrit-
täjiä uudistumaan, pysymään mu-
kana digitalisaatiossa ja muodos-
tamaan kumppanuusverkostoja, 
Kokko kertoo.

Meneillään on muun muassa Eu-
roopan aluekehitysrahaston osak-

si rahoittama Tuote- ja palveluvi-
rittämö -hanke. Siinä käsiteltäviä 
teemoja ovat palvelujen ja tuottei-
den uudistamisen ohella digitaalis-
ten ratkaisujen kehittäminen, brän-
däys ja markkinointi sosiaalisessa 
mediassa. 

– Opiskelijat osallistuvat hanke-
toimintaan ja yritysten kehittämi-
seen monialaisten innovaatiopro-
jektien kautta. Hankkeissa asiantun-
tijoidemme on mahdollista antaa 
yrittäjille henkilökohtaista neuvon-
taa ja ohjausta, Vehkaperä toteaa.

Lehtori Eero Kokko ja yrittäjyyskoordinaattori Ulla Vehkaperä kertovat, että Myllypuron kampuksen yritys-
kiihdyttämössä opetellaan muun muassa kustannusymmärrystä. 

Työelämän muuttuessa yrittäjyystaidot käyvät entistä 
tarpeellisemmiksi. Metropolian opiskelijat perustavat 
yrityksiä jo ennen työelämään astumistaan.
teksti liisa joensuu kuva joona raevuori

Lappeenrannan-Lahden 
teknillisen yliopiston  
kysely lähetetään kaikille  
maan yhdeksäsluokka- 
laisille kolmena peräkkäi-
senä vuotena. Yliopiston 
tutkimusaineistosta  
tulee ainutlaatuinen  
koko maailmassa. 

teksti sanna sevänen 
kuva joona raevuori

Y rittäjyyskasvatus on ol-
lut peruskoulun opetus-
suunnitelmassa jo 26 
vuotta, mutta kasvatuk-

sen vaikutuksia ei tähän mennessä 
ole tutkittu. Tänä keväänä tilanne 
muuttuu, sillä kaikki maan yhdek-
säsluokkalaiset kutsutaan vastaa-
maan Lappeenrannan-Lahden tek-
nillinen yliopisto LUT:n tutkimuk-
seen aiheesta.

– Yhdeksäsluokkalaiset ovat tär-
keässä elämänvaiheessa. Heillä on 

LUT:n yrittäjyyden professori Timo Pihkala, nuorempi tutkija Anu Raappana ja yrittäjyystutkija Elena Oikkonen tutkivat laajassa tutkimuksessa yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksia.

koko peruskoulun oppimäärä ta-
kana, ja moni miettii, mitä haluaa 
tehdä elämässä, kertoo yrittäjyyden 
professori Timo Pihkala.

Tutkimus on ainutlaatuinen kah-
desta syystä. Suomi otti ensim-
mäisenä maana maailmassa yrit-
täjyyskasvatuksen opetussuunni-
telmaan, ja sen vaikutuksia tutki-
taan nyt ensimmäistä kertaa.

Lisäksi aineistosta tulee valtavan 
laaja, sillä se kattaa vuosina 2004, 
2005 ja 2006 syntyneet. Tutkijat us-
kovat, että aineistosta tulee rikas ja 
moniääninen.

– Pilottivastausten perusteella 
jo tiedetään, että yhdelle yrittäjyys 
tarkoittaa makaronia ilman ketsup-
pia ja toiselle unelman elämistä to-
deksi, toteaa LUT:n yrittäjyystutki-
ja Elena Oikkonen.

Kyselystä maanlaajuinen
Yhdeksäsluokkalaiset pääsevät vas-
taamaan lyhyeen kyselyyn maalis-
kuussa. Kyselyn linkit levitetään 
kouluihin yhteistyössä opetushal-
lituksen ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön kanssa.

– Teimme paljon töitä, jotta tut-

kimuksen kysymykset kuulosta-
vat ysiluokkalaisten kieleltä. Vas-
tata voi kännykällä, tabletilla tai tie-
tokoneella, jotta vastaaminen olisi 
mahdollisimman helppoa, kertoo 
nuorempi tutkija Anu Raappana.

Nuorilta kysytään heidän omia 
käsityksiään esimerkiksi siitä, ko-
kevatko he olevansa luovia, voisi-
vatko he toimia yrittäjinä tai usko-
vatko he voivansa vaikuttaa oman 
elämänsä kulkuun. Peruskoulussa 
yrittäjyyskasvatus tarkoittaa ennen 
muuta yrittäjämäisten valmiuksien 
tukemista.

– Yrittäjyyskasvatus vahvistaa 
ihan jokaiselle tarpeellisia työelä-
mävalmiuksia, Raappana jatkaa.

Parhaimmillaan nuoret oppivat 

tunnistamaan omia vahvuuksiaan, 
kokeilemaan ja toteuttamaan ideoi-
taan sekä saavat yhteistyö- ja vies-
tintätaitoja.

– Nuoria ei ole tarkoitus ajaa yrit-
täjiksi, mutta heille tulee käymään 
paremmin, jos he ymmärtävät, et-
tä heillä on itse mahdollisuus va-
lita, mitä elämässä tekevät, Pihka-
la toteaa.

Opetusta kehitetään
Yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämi-
nen opetukseen on tutkimusryh-
män käsityksen mukaan hajanais-
ta. Vastuu on kasautunut pääasiassa 
historian- ja yhteiskuntaopin opet-
tajille sekä opinto-ohjaajille.

– Monella on kynnys siirtää ope-
tusta koulun ulkopuolelle ja tehdä 
yhteistyötä yritysten kanssa, mi-
kä voisi olla vaikuttavampaa kuin 
luokkaopetus, Pihkala kertoo.

Nuorten yrittäjyysvalmiuksia 
mittaavan tutkimuksen tavoittee-
na onkin löytää keinoja opetuksen 
kehittämiseen sekä menetelmien 
levittämiseen tasapuolisesti kaik-
kialle maahan.

– Jos esimerkiksi näemme, että 

nuorilta puuttuu luovuutta tai jokin 
muu asia on aineiston perusteella 
lommollaan, voimme miettiä, on-
ko syynä esimerkiksi pula opetus-
menetelmistä tai -materiaaleista, 
Pihkala lisää.

Tutkimus asettaa nuorten 
yrittäjyysvalmiudet puntariin

“
Nuorilla on monia  
eri mielikuvia  
siitä, mitä kaikkea  
yrittäjyys voi olla.

Valmiusaste 
yrittäjyyteen
n LUT:n yrittäjyyskasvatus- 
tutkimuksen kohteena ovat 
yhdeksäsluokkalaiset  
nuoret ympäri Suomen.

n  Tutkimuksen tavoitteena  
on selvittää nuorten käsi-
tyksiä heidän omista yrit-
täjyysvalmiuksistaan sekä 
yrittäjyydestä yleisesti.

n  Kohderyhmänä ovat 
vuosina 2004, 2005 ja 
2006 syntyneet nuoret.
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Ilmailun uusi 
osaamiskeskus

T ampere-Pirkkalan len-
toaseman kyljessä sijait-
sevan 10 000 neliömet-
rin suuruisen koulutus-

keskittymän tiloissa kehitetään il-
mailun huippuosaamista niin tä-
män hetken kuin tulevaisuuden 
tarpeisiin. Tiloissa koulutetaan se-
kä Tredun lentokoneasentajia että 
Patrian lentäjiä. 

Viime vuonna toimintansa käyn-
nistäneen, kansainvälisestikin ai-
nutlaatuisen AiRRhow-kumppa-
nuusverkoston puitteissa syntyy 
johtavaa ilmailualan osaamista, 
joka nivoo uudella tavalla yhteen 
yliopistotutkimusta ja teollisuu-
den huippuosaamista. 

AiRRhow-allianssi tuo yhteen 
johtavat ilmailualan osaajat ko-
ko toimialaa koskevalla kriittisellä 
hetkellä. Nykyajan suuria kysymyk-
siä ovat teknologian hämmästyttä-
vä kehittyminen ja ilmailun voima-
kas kasvu sekä näihin liittyvät ym-
päristöseikat. 

EU:n mukaan kaupallisten len-
tojen määrän arvioidaan kasvavan 
2011 vuoden 9,4 miljoonasta 25 mil-
joonaan vuonna 2050, kertoo Flight-
path2050 -raportti. Yhteistyöver-
koston tavoitteena onkin tehdä il-

mailusta samanaikaisesti sujuvaa, 
nopeaa, turvallista ja ekologista.

Osaamista taivaalle
Tampereen yliopiston Industry 
Professor Mika Grundström toteaa  
AiRRhow- allianssin yhteistyön ole-
van ilmailualalla aivan uudenlaista. 
Sen puitteissa on mahdollista yhdis-
tää tuoreella tavalla yliopistotutki-
mus, toimialan kertynyt tietotaito 
ja teollisuuden osaaminen. 

Allianssi on mukana kehittämäs-
sä ilmailualan tutkinto-ohjelmaa. 
Samalla, kun kotimainen osaami-
nen hioutuu huippuunsa, syntyy 
myös kansainvälisiä vientituotteita. 

Kansainvälisyys on kiinteä osa 
allianssintoimintaa. Maaliskuussa 
AiRRhow-verkoston edustajat sol-
mivat aiesopimuksen Namibiaan. 

– Suunnitteilla on siviili-ilmai-
lun osaamiskeskuksen perustami-
nen Afrikkaan, jossa on mukana il-
mailuosaamisen kärki sekä vahva 
rakennetun ympäristön Smart City 
-osaaminen, kertoo Sitowise Oy:n 
aluejohtaja Timo Karjalainen. 

– Koulutusviennin näkökulmas-
ta selkänojaa antaa se, että Suomen 
koulutusjärjestelmällä on maail-
malla korkealuokkainen ja luotetta-
va maine. Meillä on koko alalle pal-
jon arvokasta annettavaa, Grund-
ström lisää.

Innostava ja haastava aika
Lentotekniikan Industry Professor 
Stephen Wrightilla Tampereen yli-
opiston tekniikan ja luonnontietei-
den tiedekunnasta on intohimoi-
nen suhde ilmailuun. Hän varttui 
Gatwickin lentokentän läheisyy-
dessä ja haaveili lapsena sotilas-
lentäjän urasta. Ura kulki kuiten-
kin tutkimuksen pariin. 

Ennen Suomeen muuttoaan 
Wright työskenteli monien kan-

sainvälisten lentoyhtiöiden palve-
luksessa ja yliopistoissa. Nyt hän 
on innoissaan mahdollisuudesta 
työskennellä Tampereen yliopis-
ton huippuosaajien joukossa, Suo-
mi kun tarjoaa Wrightin mielestä il-
mailun tutkimiselle, opiskelulle ja 
teollisuudelle erinomaiset puitteet. 

– Täällä on ilmailun kannalta 
erinomainen ilmasto: kesällä ver-
rattain lämmintä ja talvella kylmää. 
Poikkeukselliset sääolot varmista-
vat, että täällä osataan työskennellä 
kontrolloiduissa sisätiloissa hyvin 
huolellisesti. Maa on niin asumisen, 
työskentelyn kuin ilmailunkin kan-
nalta hyvin turvallinen paikka. 

Päästöistä kiinnostuneelle tutki-
jalle aika tarjoaa taatusti tarpeeksi 
haasteita. Wright katsoo kuitenkin 
tulevaan hyvin luottavaisin mie-
lin, ja on erityisen hyvillään uu-
den yhteistyöverkoston monipuo-
lisista mahdollisuuksista ratkaista 
kriittisiä kysymyksiä, kuten Flight-
path 2050 -raportin suuria euroop-
palaisia haasteita. 

– Tämä on kiehtovaa aikaa. Kaik-
ki toimijat ovat valmiita ja moti-
voituneita tekemään pitkän täh-
täimen suunnitelmia ja sijoituksia 
sen eteen, että ilmailusta saadaan 
sekä vihreämpää että sujuvampaa. 

Wright tietää, että alan koulu-
tusta ja tutkimusta haastetaan nyt 
monesta suunnasta samanaikaises-
ti. Alalla pohdituttavat niin käyttö-
voimakysymykset kuin esimerkik-
si lisääntyvästä lentoliikenteestä ih-
misille aiheutuvat meluhaitatkin.  
AiRRhow haluaa olla avaamassa 
solmukohtia monella rintamalla. 

– Esimerkiksi sähköisten lento-
koneiden mahdollisuuksia tutki-
taan tällä hetkellä paljon. Hiilidiok-
sidin lisäksi myös pienhiukkaspääs-
töt työllistävät alan tutkijoita. Eläm-
me siis monella tapaa mielenkiin-

toista aikaa. Nämä ovat kysymyksiä, 
joihin etsitään nyt yhdessä parhaita 
ratkaisuja, toteaa Wright.

Koulutusta vientituotteena
AiRRhow-allianssi panostaa voi-
makkaasti alan koulutukseen. 
Grundström toteaa, että ilmailun 
tulevaisuus lepää juuri ensiluokkai-
sen turvallisuuden sekä ympäris-
töystävällisyyden tarpeet ymmär-
tävän koulutuksen varassa. 

– On tärkeää, että opiskelijamme 
meiltä työelämään siirtyessään ym-
märtävät uudenlaiset tavat raken-
taa myös ilmailun kestävää kehitys-
tä. Kestävät prosessit ja työskente-
lytavat ovat ilmailulle elintärkeitä. 

Ilmailun valtava kasvu kysyy 
suurempien konemäärien ja toimi-
vimpien teknologisten ratkaisuiden 

Yksityistä ja julkista  
huippuosaamista yhdistävä 
AiRRhow-allianssi vastaa 
tulevaisuuden saavutet-
tavuuteen ja ilmailualan 
muutoksiin. Samalla syn-
nytetään kansainvälisiä 
vientituotteita.  

teksti ani kellomäki 
kuva eino ansio

lisäksi luonnollisesti myös kasvavaa 
lentäjämäärää. Allianssin osana toi-
mivan Patria Pilot Trainingin Head 
of Operations Ville Kettula kertoo, 
että ympäristönäkökulmat tuodaan 
myös lentäjäopiskelijoiden arkeen 
koulutuksen alusta alkaen. 

Pirkkalassa opiskelijoiden käy-
tössä ovat esimerkiksi ensiluok-
kaiset lennonharjoittelulaitteet, 
joiden avulla voidaan saada suuri 
määrä harjoitusta ilman vanhanai-
kaisten harjoittelukoneiden ympä-
ristökuormaa. 

Kettula toteaa suomalaisen lentä-
jäkoulutuksen olevan kysyttyä maan 
rajojen ulkopuolellakin. AiRRhow 
haluaakin tarjota maksullista kou-
lutusta Suomen ja Euroopan ul-
kopuolelta tuleville opiskelijoille. 
Patria Pilot Trainingin tähtituote on 

MPL, eli Multi-Crew Pilot Licence. 
– Se on erittäin korkeatasoinen ja 

maailmalla kysytty koulutus, joka 
soveltuu vaativille kansainvälisille 
lentoyhtiöasiakkaille. 

Lentäjien 18 kuukautta kestävä 
koulutus tapahtuu sekä Suomes-
sa että Espanjassa. Opiskelemaan 
saapuvalla ei tarvitse ennestään olla 
alan osaamista, vaan kova motivaa-
tio sekä psyykkiset ja fyysiset val-
miudet riittävät. Kiinnostus on ol-
lut suurta ja Kettula iloitseekin jo 
käynnistyneistä yhteishankkeista 
suurten kansainvälisten lentoyh-
tiöiden kanssa. 

– Koulutuksemme on osoittautu-
nut suorastaan hitiksi. On ilo seu-
rata, miten opiskelijamme valmis-
tuvat ja löytävät töihin eri lentoyh-
tiöihin ympäri maailman.

Sääntely kiihdyttää lennokkiliikenteen kasvua

tamahdollisuuksien kasvaessa 
myös teknologia ottaa harppauk-
sia kohti automaattisempaa il-
mailua. AiRRhow tuo yhteen toi-
mijoita ja mahdollistaa vuoropu-
helun muutosten pohdinnassa. 

Informaatioteknologian ja 
viestinnän tiedekunnassa Tam-
pereella työskentelevä Tenure 
track -professori Simona Lohan 
pohtii työssään miehittämättö-
mien alusten kysymyksiä. Ilma-
tilaa jakaa tulevaisuudessa kasva-
va joukko erilaisia aluksia, joiden 
yhteistoiminta täytyy saada mah-
dollisimman saumattomaksi. 

– Yksi kiinnostavimmista ky-

ILMAILUAL AN  murros koskee 
myös miehittämätöntä ilmailua. 

– Uudet yhteiseurooppalaiset 
säännöt ovat astumassa voimaan 
1.7.2020. Sääntely vaikuttaa lai-
tevalmistajiin, operointihenki-
löstöön ja lupamenettelyihin. 
Samalla Euroopassa kehitetään 
menettelyitä, joilla kasvava mie-
hittämätön ilmaliikenne saadaan 
turvallisemmaksi, toteaa liiketoi-
minnanjohtaja Ville Somppi Insta 
ILS OY:sta.

Somppi lisää, että sääntely tu-
lee kiihdyttämään miehittämät-
tömän ilmailun kasvua kansal-
listen rajojen yli. Liiketoimin-

Pirkkalassa 
opiskelijoilla 
on käytössään 
simulaattori, 
jolla saadaan 
suuri määrä 
harjoitusta ilman 
koneiden ympä-
ristökuormaa.

Ilmailualaa 
kehittämässä
n AiRRhow-allianssi tuo 
yhteen ilmailualan osaajia  
julkiselta ja yksityiseltä 
sektorilta.

n  Tavoitteena on ratkaista  
alaa koskevia isoja kysy-
myksiä tutkimuksen, alan 
tietotaidon ja teollisuuden 
osaamisen keinoin.

n Panoksia asetetaan myös 
koulutukseen, johon raken-
netaan vientituotteita.

Patrian Ville Kettula, Tampereen yliopiston Mika Grundström ja Stephen Wright sekä Tredun Jorma Penttilä näkevät ilmailun tulevaisuuden pohjautuvan kestävyyteen ja koulutukseen.

symyksistä liittyy radiosignaa-
lien häirintään, kun ilmatilassa 
on samanaikaisesti miehitetty-
jä ja miehittämättömiä aluksia. 
Jo nyt meneillään on kokeilu-
ja esimerkiksi postin ja lääkkei-
den kotiinkuljettamiseksi drone-
jen avulla. Myös mahdollisuuk-
sia käyttää miehittämättömiä il-
matakseja henkilökuljetuksessa 
tutkitaan.

Lohan toteaa, että samal-
la, kun erilaiset mahdollisuu-
det ovat teknologian kehittyes-
sä kiehtovia, on aiheellista pitää 
mielessä myös yksityisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyvät seikat.

VÄÄRÄT RESO KUVAT
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Kirkkonummen kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi sekä kuntakehityspäällikkö Susanna 
Hyvärinen luottavat alueen vetovoimaan niin yritysten kuin asukkaidenkin silmissä. 

“

Kirkkonummi on osannut hyötyä pääkaupunkiseudun vetovoi-
masta. Kunnan asukasluku kasvaa tasaisesti ja yrityksille luodaan 
uusia toimintamahdollisuuksia. 
teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori

Vetovoimaa ja 
maltillista kasvua

K irkkonummen kunnanarkkitehti 
Tero Luomajärvi esittelee kuva-
kolmikkoa, jossa näkyy Kirkko-
nummen maisemia muutaman 

viime vuosikymmenen ajalta. Peltoaukion 
tilalla on vihreä asuinalue ja kirkon ympä-
rillä vireä liikekeskusta. 

– Kirkkonummen visiona on olla Suomen 
halutuin asuinkunta, jossa arki sujuu hy-
vin ja luonto on lähellä, Luomajärvi kuvaa. 

Kirkkonummen kuntakehityspäällikkö 
Susanna Hyvärinen kertoo, että kunnan 
väkiluku on ollut viime vuosina tasaises-
sa kasvussa. 

– Pitkällä tähtäimel-
lä tavoittelemme 1,5-
2 prosentin vuosittais-
ta asukasluvun kasvua, 
mikä tarkoittaa noin 600-
800 uutta asukasta vuo-
sittain. Maltillinen kas-
vu mahdollistaa hyvin 
suunnitellut uudistuk-
set asuinalueiden ja lii-
kekeskustan suhteen. 

Kunnan uusi sydän
Kirkkonummen keskus-
tan uusi ilme perustuu Arkkitehtitoimisto 
Jukka Turtiaisen suunnitelmaan. Kooltaan 
keskustan uudistamishanke on poikkeuk-
sellinen Helsingin seudulla. Kirkon ja torin 
kyljessä sijaitseva kirjastorakennus uudis-
tetaan moderniksi kokoontumispaikaksi. 
Uusi lukiokampus tuo ruotsin- ja suomen-
kieliset lukiot yhteen ja luo opettajien se-
kä oppilaiden kanssa yhteensä lähes tuhan-
nen hengen yhteisön. Uusien umpikortte-
lien lisäksi keskustaa uudistaa myös näyt-
tävä, pyöreä puukerrostalo. Vaikka paljon 
muuttuu, yksi asia pysyy, kunnanarkkitehti 
Luomajärvi lupaa. 

– Kirkko ja kellotapuli tulevat säilyttä-
mään keskeisen asemansa Kirkkonummen 
keskustan ilmeessä. Kaikki uudisrakentami-
nen suunnitellaan niitä kunnioittaen. 

Kirkkonummi halutaan edelleen pitää 
omakotitalovaltaisena asuinalueena ja ha-
luttua merenranta-asumista on tulossa Es-
poonlahdelle ja Kantvikiin. Myös alueella 
toimivat maatilat ovat tärkeä osa Kirkko-
nummen elinkeinorakennetta. Luomajär-
ven visiona on jakaa asukasluvun kasvu kai-
kille asuinalueille. 

– Tulevaisuuden Kirkkonummi on pik-
kukaupunkien ketjuista koostuva taajama, 
jossa korostuvat luonnonläheisyys, merel-
lisyys ja maaseutumaisuus. 

Asukasmäärän kasvuun vastaaminen 
edellyttää myös toimivia liikennejärjeste-

lyjä, kuten uusia liittymiä 
Kehä III:lle ja Länsiväyläl-
le. Myös joukkoliikenteen 
on oltava toimivaa, sillä 
onhan Kirkkonummi yk-
si Suomen Hinku-kun-
nista eli kunnianhimoi-
siin päästövähennyksiin 
sitoutunut kunta. 

– Yleisesti hiilidioksi-
dipäästöistä noin 20 pro-
senttia tulee liikenteestä. 
Siksi Kirkkonummella 
on panostettu sujuvaan 

joukkoliikenteeseen, Luomajärvi toteaa.

Yhteistyötä alueen kesken
Yksi kunnan isoista hankkeista on mittava 
datakeskus, joka on suunnitteilla Sunds- 
bergin alueelle. Fortum kaavailee hyödyn-
tävänsä datakeskuksen hukkalämmön Kirk-
konummen ja Espoon kaukolämpöverkossa. 

Kirkkonummella on tartuttu innokkaasti 
kuntien väliseen yhteistyöhön Uudenmaan 
alueella. Yksi yhteistyömuodoista on Helsin-
ki Ring of Industry -verkosto, jonka kautta 10 
Helsingin ympäristökuntaa toimivat yhdes-
sä parantaakseen liiketoimintaedellytyksiä 
ja houkutellakseen investointeja. 

– Sijainti logistisesti hyvällä paikalla on 
iso etu. Hyvät yhteydet sitovat meidät hie-
nosti kasvualueeseen, Hyvärinen toteaa.

I nvalidiliiton yrittäjyyden ja työelä-
män asiantuntija Sinikka Winqvist 
on vakuuttunut siitä, että vammai-
silla ihmisillä on paljon potentiaa-

lia, jota ei ole vielä hyödynnetty Suomessa.
– Kokemus ja osaaminen saadaan oikein 

hyvin käyttöön, kun tehdään oikeanlaisia 
toimia, Winqvist vakuuttaa.

Hanketyön tulokset näkyviin
Vammaisyrittäjyys nousi teemaksi usean 
järjestön yhteisessä STEA-rahoitteisessa Yri-
tystä!-hankkeessa. Vuosina 2016–2019 saa-
tiin luotua ja juurrutettua hyviä käytäntö-
jä, joiden avulla kynnystä yrittäjäksi ryhty-
miseen on madallettu.

– Vammaisella henkilöllä on tavallista 
pidempi tie yrittäjäksi. Erityisesti nuoret 
tarvitsevat vertaistukea ja rohkaisua, jota 
tarjottiin hankkeen työpajoissa, Winqvist 
huomauttaa.

Hankkeen aikana hyväksi havaittu oh-
jausprosessi kuvattiin Munduuni-toimin-
tamalliksi, joka löytyy www.yritystä.fi-si-
vustolta, viittomakielisenä YouTubesta ja 
näkövammaisille saavutettavana versiona 
hankkeen Soundcloud-kanavalta.

Eräs hankkeen toimenpide on myös ollut 
kouluttaa toimivista yrittäjistä mentoreita. 

– Tähän mennessä koulutetuista mento-
reista löytyy tietoa hankkeen nettisivuilta, 
Winqvist vinkkaa.

Vammaisten yrittäjien kokemuksia
Vammaisyrittäjää koskevat täysin samat 
velvoitteet kuin ketä tahansa yrittäjää. Kos-
ka vammaiset henkilöt tarvitsevat vam-
mansa vuoksi erilaisia palveluita, monen 
tilannetta helpottaisi se, että heidän yrit-
täjyytensä nähtäisiin samanlaisena työnä, 
siinä missä palkkatyökin.

Tärkeää on, että kuntien vammaispalve-
luissa havaitaan se, että vammaiset yrittä-

jät työllistävät itsensä ja joskus ehkä myös 
muita. On tärkeää, että kunnissa opitaan 
tunnistamaan yrittäjyys työksi. Esimerkik-
si työkyvyttömyyseläkkeelle jäänyt voi hy-
vin käyttää vielä omaa asiantuntijuuttaan 
työelämässä.

– Vammainen yrittäjä ei voi esimerkiksi 
saada TE-toimistosta työolosuhteiden jär-
jestelytukea, jota normaalisti myönnetään 
vammaisen ihmisen palkkaavalle yrityk-
selle. Tämä on mielestäni selkeä epäkohta, 
Winqvist huomauttaa.

Hyville käytännöille jatkoa
Invalidiliiton Sopivaa työtä kaikille -konsep-
tissa tuetaan fyysisesti vammaisia ja toimin-
taesteisiä ihmisiä osallistumaan työelämään 
ja ryhtymään yrittäjiksi. 

– Konseptin palveluntuottajilta saa oh-
jausta yrityksen perustamiseen sekä mah-
dollisuuksia näyttää omaa osaamistaan 
muun muassa keikkatyön muodossa. Li-
sätietoa konseptista löytyy Invalidiliitosta, 
Winqvist kertoo.

Keväällä 2019 perustettu Suomen Vam-
maisyrittäjät ry edistää jäsentensä edun-
valvontaa ja antaa mahdollisuuksia ver-
kostoitumiseen. Uudella yhdistyksellä on 
jäsenhankinta parhaillaan käynnissä, mut-
ta jo tällä hetkellä sen riveistä löytyy mo-
nien eri alojen ammattilaisia sekä erilaisia 
yritysmuotoja. 

Vammaisten yrittäjien ammattitutkin-
non saavutettava ja esteetön pilottijakso on 
käynnissä. Ensimmäiset osallistujat valmis-
tuvat kesällä 2020, ja uusien opiskelijoiden 
haku on parhaillaan menossa. Seuraava kou-
lutus alkaa syyskuussa. Koulutuksesta vas-
taa ammattioppilaitos Careeria.

– Kyseinen koulutus on ensimmäinen laa-
tuaan ja on mahtavaa, että voin seurata sen 
edistymistä osallistumalla ohjausryhmän 
työskentelyyn, Winqvist iloitsee.

Invalidiliitto edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten 
ihmisten työllistymistä. Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä ja 
osallistua yhteiskuntaan. 
teksti outi rantala  kuva joona raevuori

Yrittäjyydestä 
avain työelämään 
osallistumiselle

Specialmedian yrittäjät Joel Burgos ja Tuomas Nousiainen keskustelevat Invalidiliiton 
asiantuntija Sinikka Winqvistin kanssa yrittäjyydestä.

Visiona on olla 
Suomen halutuin 
asuinkunta, jossa 
arki sujuu hyvin ja 
luonto on lähellä.

K aakossa käydään pole-
miikkia esimerkiksi sii-
tä, pitäisikö itärata ve-
tää rantaa pitkin Kot-

kan ja Haminan kautta vai Kouvo-
lan kautta. Lääkärihelikopterinkin 
oikeasta paikasta kaakonkulmalla 
väännetään. 

Nuorten yrittäjyyskasvatuksessa 
sen sijaan vedetään vahvasti yhtä 
köyttä ja tehdään yhteistyötä paitsi 
yli oppilaitos- ja kuntarajojen myös 
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan vä-
lisen maakuntarajan yli.

– Paikalliset yritykset ja yrittäjä-
järjestöt ovat olleet yhteistyössä tii-

Kaakkois-Suomessa osa-
taan tehdä hedelmällistä 
yhteistyötä. Yrittäjyyden 
ja yrittäjyyskasvatuksen 
edistämisen keskeisistä 
toimijoista on rakennettu 
verkosto, joka innostaa  
ja opastaa nuoria yrittä- 
jyyden pariin. 

teksti eija anttila 
kuva katia himanen

viisti mukana. Ylimaakunnallinen, 
laaja ja aito yhteistyö sekä verkostoi-
tuminen on ainutlaatuista, iloitsee 
projektipäällikkö Maarit Koverola 
Kotkan-Haminan seudun kehittä-
misyhtiöstä Cursor Oy:stä.

Parempi ilmapiiri
Tällä hetkellä seudulla jo pitkään 
jatkunutta yrittäjyyskasvatusyh-
teistyötä tehdään Up Action – Silta 
tulevaisuuden yrittäjyyteen -hank-
keessa. Maaliskuun lopussa päät-
tyvän hankeen yleistavoitteena on 
edistää nuorten työelämävalmiuk-
sia ja yrittäjyystaitoja. Vuonna 2014 
laaditun Kaakkois-Suomen yrittä-
jyyskasvatusstrategian mukaises-
ti yrittäjyyttä pyritään lisäämään 
Kaakkois-Suomessa, mutta myös 
kohentamaan alueen yleistä yrit-
täjyysilmapiiriä. 

Hankkeesta vastaavat projek-
tipäälliköt arvelevat, että oppilai-
tosten hyvän yhteistyön yksi mah-
dollistaja on ollut se, että hankkeen 
pääyhteistyökumppani ja hallin-
nollinen vastaava on ollut nimen-
omaan Kotkan-Haminan seudun 
elinkeinoyhtiö eikä yksi mukana 
olevista oppilaitoksista.

– Cursor kohtelee kaikkia muka-
na olevia kouluja ja muita toimijoita 
tasapuolisesti, toteaa projektipääl-

likkö Hilkka Huisko Etelä-Kymen-
laakson ammattiopistosta.

Yhteisiä kokeiluja
Keskeistä on ollut, että oppilai-
tokset ammattiopistoista korkea-
kouluihin ovat tehneet yrittäjyy-
den oppimisympäristökokeiluja ja 
järjestäneet erilaisia yrittäjyysta-
pahtumia.

– Ennakkoluulottomat kokeilut 
ja se, että nuoret ovat lähteneet nii-
hin rohkeasti ja innostuneesti mu-
kaan, onkin ollut hankkeen kenties 
parasta antia, kertoo projektipääl-
likkö Antti Hieta Kouvolan seudun 
ammattiopistosta.

Up Action -hankkeen aikana nuo-
ret ovat tutustuneet yrittämisen 
maailmaan muun muassa NY 24 h 
-leireillä, joissa he ovat ratkoneet 
yritysten antamia tehtäviä. Leirejä 
on rakennettu myös eri teemojen, 
kuten kiertotalouden, ympärille.

Merkittävä oppimisympäristö 
nuorille on osallistuminen Vuosi 
yrittäjänä -ohjelmaan, jossa opiske-
lijat perus- ja toiselta asteelta sekä 
korkeakouluista perustavat oikealla 
rahalla toimivan NY-yrityksen, jota 
he pyörittävät vuoden verran.

Ohjelma on teoriaa ja käytäntöä 
yhdistävä työkalu yrittäjyys- ja työ-
elämätaitojen sekä asenteen oppi-

miseen. Osana Vuosi yrittäjänä -oh-
jelmaa ovat Uskalla yrittää -kilpailut.

Monia oppimisympäristöjä
Yksi tärkeä yrittäjyyden oppimisen 
muoto on osuuskunnat, joita toimii 
useita Saimaan ammattiopistossa.
Osuuskunta saatiin hankkeen myö-
tä pystyyn myös Kouvolan seudun 
ammattiopistossa.

– Osuuskunnassa on matala kyn-
nys tutustua yrittämiseen, mutta 
kuitenkin se on ihan oikeaa yrittä-
jämäistä toimintaa, toteaa projek-
tipäällikkö Päivi Ovaska Saimaan 
ammattiopistosta.

Esimerkkejä oppimisympäris-
tökokeilusta ja hankkeen mahdol-
listamasta toiminnasta ovat muun 
muassa LUT-yliopiston, LAB-am-
mattikorkeakoulun ja Saimaan 
ammattiopiston opiskelijoiden 
yhdessä järjestämä Saimaa Clutch  
-E-urheilutapahtuma yläkouluikäi-
sille nuorille Kauppakeskus IsoKris-
tiinassa Lappeenrannassa. 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaak-
sossa on lisäksi järjestetty yrittäjyys-
festareita, popup- ja startup-kokei-
luja. Etelä-Kymenlaakson toisen as-
teen opiskelijoille on myös järjestet-
ty Startup High School -verkkokurs-
seja paikallisella twistillä.

Opetushenkilöstölle on sen si-

jaan järjestetty yrittäjyyskasvatus-
koulutuksia ja kolme yrittäjyys-
kasvatusfoorumia, jotka ovat ol-
leet suosittuja.

Kotkan Kauppakeskus Pasaatissa helmikuussa järjestetyssä Uskalla yrittää -tapahtuman semifinaalissa kaikkiaan 90 nuorta yrittäjää esittelivät omia yrityksiään ja liikeideoitaan. 

Yhteistyötä kuntarajojen yli
Up Action 
n Up Action – Silta tulevai- 
suuden yrittäjyyteen on 
Etelä-Karjalan ja Kymen-
laakson yhteinen hanke  
välillä 1.1.2018-31.3.2020.

n  Pääkumppanina on  
Kotkan-Haminan seudun 
kehitysyhtiö Cursor Oy.

n  Osatoteuttajina hank-
keessa ovat Ekami, KSAO, 
XAMK, LUT, LAB sekä  
Saimaan ammattiopisto.

n  Hanketta on rahoittanut  
Hämeen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus.
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A kaa sijaitsee Etelä-Pir-
kanmaalla alle puolen 
tunnin ajomatkan pääs-
sä Tampereelta. Rauta- 

ja valtateitä pitkin liikkuvat vaivat-
tomasti niin ihmiset kuin tavarat. 
Kaupunki kehittää pääradan varrel-
la sijaitsevaa Toijalan aseman seu-
tua. Parhaillaan rakennetaan uutta 
hyvinvointikeskusta. 

Aseman kupeeseen suunnitel-
laan myös hybridirakentamista. Ta-
voitteena on saada kaupungin omis-
tamille maille vuokra- ja omistus-
asuntoja sekä liike- ja toimistotilaa.

– Juuri nyt käymme markkina-
vuoropuhelua potentiaalisten toi-
mijoiden kanssa. Uskomme alueen 
potentiaaliin, koska Akaa on pää-
radan varrella keskeisessä risteys-
kohdassa. Se on merkittävä vah-
vuutemme, kertoo kaupunginjoh-
taja Antti Peltola.

Yritysalue raideyhteydellä
Akaassa pienet ja keskisuuret yri-
tykset voivat saada jopa 20 prosen-

Vireä ja vahva  
ihmisten kaupunki

tin investointitukia. Yrityskanta on 
monipuolinen, ja kaupungissa toi-
mii myös pörssiyrityksiä. Perinteet 
ovat pitkät metalli- ja puuteollisuu-
dessa, mutta osaamista löytyy myös 
muovi- ja prosessitekniikan alalla.

Kaupungin hyvä sijainti on saa-
nut valtionkin kiinnostumaan 
Akaasta. Valtio investoi noin 8,6 mil-
joonaa euroa Akaa Point -yritysalu-
eelle valtateiden 3 ja 9 läheisyyteen 
rakentuvaan raakapuuterminaaliin.

– Rakennustyöt alkavat kesä-
kuussa, ja 180 hehtaarin yritysalu-
etta laitetaan parhaillaan kuntoon. 
Pääradalta tuleva pistoraide lisää 
alueen potentiaalia entisestään.

Yritysalue soveltuu monenlaisel-
le yritystoiminnalle, jolle sijainti ja 
hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. 
Etuna ovat myös edulliset tontit.

Paikka kasvun keskiössä 
Kaupunki on syntynyt kolmen kun-
nan liitoksesta, kun Toijala, Viiala 
ja Kylmäkoski yhdistyivät. Kaunis 
luonto ja viihtyisä ympäristö luo-

vat perheille ihanteelliset olosuh-
teet asua. Vanajavettä pitkin voi sei-
lata Tampereelle, Hämeenlinnaan ja 
Valkeakoskelle, ja myös pienempiä 
vesistöjä riittää ympärillä. 

– Akaa on hieno paikka kasvun 
keskiössä. Tämä on todennettu tu-
lo- ja lähtömuuttajille suunnatussa 
kyselyssäkin. Meillä on myös vahva 
yhteisöllisyys ja urheilussa pitkät 
perinteet. Akaassa pelataan mesta-
ruussarjatason lentopalloa ja futsa-
lia, Peltola kehuu.

Akaa investoi monella tavalla tu-

Kaupunginjohtaja Antti Peltola muistuttaa, että Akaan ehdoton vahvuus on loistava sijainti liikenneyhte-
yksien risteyskohdassa. Tampereen keskustaan pääsee junalla 20 minuutissa.

Kun kaupunki sijaitsee lähellä kasvukeskuksia erin-
omaisten kulkuyhteyksien varrella, kehitysnäkymät 
ovat positiiviset niin yrityksille kuin ihmisillekin.
teksti outi rantala  kuva akaan kaupunki

levaisuuteen. Esimerkiksi 750 oppi-
laan Viialan yhtenäiskoulun ja sen 
viereen nousevan, noin 7,7 miljoo-
nan euron liikuntahallin rakenta-
minen on alkamassa. Peltola uskoo 
tulevaisuuden kasvumahdollisuuk-
siin, koska rakenteet ovat kunnossa.

– Toki ikäihmisten määrä kasvaa, 
kuten muissakin Suomen kunnis-
sa, mutta palvelurakenteen kustan-
nustaso on kohtuullisen alhainen.  

Kaupunki saa merkittävästi 
muuttovoittoa työllisistä ja korkeas-
ti koulutetuista. Positiivinen kehitys 

näkyy muillakin mittareilla.
– Työttömien työnhakijoiden 

määrä pieneni Akaassa viime vuon-
na seitsemän prosenttia, mikä on 
henkilömäärässä mitattuna eniten 
koko Pirkanmaalla. Kehitys on jat-
kunut myös alkuvuonna. Synty-
vyyskin nousi kolmanneksella edel-
lisvuodesta, ja siinäkin kehitys on 
Pirkanmaan kärkeä.

Peltola antaa mielellään lisätie-
toja kaupungin mahdollisuuksista 
asuinpaikkana kuin myös yrityksen 
sijaintipaikkana.

Juvan kunnan projektipäällikkö Mirjami Laitinen ja kehittämispäällikkö 
Mika Kärki uskovat Vehmaan alueen vetovoimaan ja houkuttelevuuteen.

T asainen autovirta huris-
taa valtatiellä numero 
5 Etelä-Savon luonnon-
kauniissa maisemassa. 

Juvan Vehmaan kohdalla liikenne 
kulkee pohjoiseen kohti Varkautta, 
etelään Mikkeliin päin ja osa jakau-
tuu Savonlinnan suuntaan. Vilkas 
risteys on keskeisimpiä Järvi-Suo-
men solmukohtia. Vuosittaiset kul-
kijat lasketaan miljoonissa. 

– Sijainti on ykkösjuttumme. 
Matkailijavirta erityisesti kesäl-
lä mutta myös tasaisesti ympäri 
vuoden on merkittävä. Potentiaa-
listen asiakkaiden suuri määrä luo 
alueen yrityksille huikeat mahdolli-
suudet menestymiseen, kertoo Ju-
van kunnassa EU-rahoitteista Juvan 
Vehmaan alueen toimintaympäris-
tön kehittäminen -hanketta vetävä 
projektipäällikkö Mirjami Laitinen.

Laitinen luettelee lukuja: Ete-
lä-Suomen suunnalta tulee Veh-
maaseen päivittäin hieman yli 
9000 kulkuneuvoa, joista noin 
5000 kääntyy Savonlinnan suun-

Miljoonien asiakkaiden 
matkareitin varrella

taan. Pieksämäentieltä asiakasvir-
taa tulee lisää tuhannen auton ver-
ran. Lisäksi Vehmaan alue on kes-
kellä Etelä-Savoa, jossa on yhteen-
sä noin 50 000 vapaa-ajan asuntoa. 

Liikevaihto moninkertaistui
Tällä hetkellä Juvan Vehmaalla toi-
mii noin 30 eri alojen yritystä vähit-
täiskaupasta elintarviketeollisuu-
teen, autohuoltoliikkeisiin ja erikoi-
sempiin palveluihin, kuten aitoon 
englantilaiseen teehuoneeseen. 

Alueelle on syntynyt myös ko-
nealan yritysten keskittymä, jos-
sa tarjotaan muun muassa konei-
den vuokrausta, jälleenmyyntiä ja 
huoltoa sekä remontointipalveluita. 

Hankkeessa yritysten yhteistyötä 
tiivistetään ja kehitetään. Alueelle 
etsitään nyt myös uusia toimijoita. 

– Useiden saman alan toimijoi-
den sijoittuminen samaan paikkaan 
tuo hyviä synergiaetuja.

Vehmaan alueen yrityksistä löy-
tyy jo menestystarinoitakin. 

– Esimerkiksi konemyyntiä ja 

-huoltoa tarjoava Jukotech raken-
nutti liiketilat Juvan Vehmaaseen 
muutama vuosi sitten. Sijainnin 
myötä liikevaihto moninkertaistui. 

Asemalta lisää asiakkaita
Kasvavia aloja alueella ovat erityi-
sesti luontomatkailu ja lähiruoka. 

– Matkailijoiden virrassa on pal-
jon vapaa-ajan liikkujia, jotka ha-
kevat alueelta luonto- ja eräpalve-
luita sekä siihen liittyviä tuotteita. 
Toivomme alueelle tämän alan toi-
mijoita.

Laitinen näkee Vehmaalla paljon 
potentiaalia esimerkiksi lähiruokaa 
tarjoaville toimijoille. Alueelle on 
käyty neuvotteluja myös ison vähit-
täiskaupan veturin sijoittumisesta 
sekä isosta logistiikkakeskuksesta. 

– Parikkalan uusi raja-asema tu-
lee lisäämään alueen liikenne- ja 
asiakasmääriä sekä luo tarvetta lo-
gistiikkakeskukselle, toteaa Juvan 
kehittämispäällikkö Mika Kärki.

Vehmaalla on edullisia tontteja 
kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. 
Kiinnostuneita kehotetaan olemaan 
yhteydessä Juvan kuntaan pian, sil-
lä tiloja suunnitellaan parhaillaan.

Etelä-Savossa sijaitseva Juvan Vehmaa on kasvava 
kauppapaikka. Erinomainen sijainti Järvi-Suomen  
solmukohdassa luo alueelle isoja mahdollisuuksia.
teksti elina jäntti  kuva tommi hynynen

Yhteishenki tasoittaa 
aloittavan yrittäjän tietä 

Jaakko Pohjola Oy:n toimitusjohtaja Virpi Pohjola haluaa tarjota osaavalle työvoimalle näköalapaikan Pälkäneen vilskeessä. 

P aikallinen sanonta ”Pälkä-
neellä voi olla arkenakin 
lomailla” juontuu maa-
laismaisesta ympäristös-

tä, upeasta luonnosta ja pikkukylis-
tä sekä monimuotoisista vapaa-ajan 
mahdollisuuksista. 

Elinkeinojohtaja Jaana Koiviston 
 mukaan Pälkäneellä on helppo yh-
distää arkeen lomakylän elämää. 
Palvelut ovat lähellä ja helposti saa-
vutettavissa eikä työmatkaan kulu 
liikaa aikaa. Asuminenkin on huo-
keampaa kuin ruuhka-Suomessa. 

– Työpäivän jälkeen voi hypätä 
maastopyörän selkään ja lähteä pol-
kemaan Laipanmaan upeille maas-
toreiteille, mennä laskettelemaan 
tai hyödyntää kunnan uutta liikun-
takeskusta, Kostia Areenaa. Suosi-
tussa mökkikunnassa on myös upe-
at vesistöt ja vaikuttavaa kulttuuri-
historiaa, luettelee Koivisto. 

Noin 6500 asukkaan lisäksi kun-
nassa on nelisen tuhatta mökkiä. 
Mökkeilijät lisäävät palvelujen mää-
rää ja niiden kulutusta. Yrityksiä 
kunnassa on 550, ja uusia on tulossa. 

– Yksityisten palveluiden määrä 
asukaslukuun nähden on suuri, mi-
kä tuo myös uusille yrittäjille mah-
dollisuuksia, Koivisto jatkaa. 

Käytännönläheinen apu yrittä-
jille löytyy omasta kunnasta. Päl-
käneellä on poikkeuksellisen katta-
vat neuvontapalvelut sekä toimivil-
le että aloittaville yrityksille. 

– Etumme on se, että ihmiset 
tuntevat toisensa ja kynnys toimia 
yhdessä on matala. 

Pyrimme olemaan mahdollisim-
man joustavia ja miettimään asiat 

toimivasti olipa kyse tonttia kaipaa-
vasta perheestä, yrityksestä tai yri-
tyksen ja työvoiman kohtaamisesta.

Ammattiosaajia kaivataan
Kuljetusliike Jaakko Pohjola Oy on 
pyörittänyt liiketoimintaansa Päl-
käneellä 50 vuotta. 

Yritys on tunnettu erikoiskulje-
tusten luotettavana suorittajana, 
jonka asiakaskunta on laaja ja mo-
nimuotoinen. 60 henkilöä työllis-
tävällä toimijalla on 43 yhdistelmä-
ajoneuvoa, viisi kuljetusalaan liitty-
vää sisaryritystä sekä tarve autoalan 
moniosaajille. 

– Alkujaan asiakkaana oli enem-
män paikallisia yrityksiä. Nyt työ-
maat ovat menneet kauemmaksi, 
mutta me olemme pysyneet Päl-
käneellä, koska sijainti on ajo-ajal-
lisesti erinomainen, kertoo yrityk-
sen toimitusjohtaja Virpi Pohjola.

Jaakko Pohjola on vain yksi päl-
käneläisyrityksistä, joilla olisi töi-
tä tarjolla. Ammattitaitoista väkeä 
kaipaavat myös esimerkiksi malli- 
ja muottivalmistukseen erikoistu-
nut JTH-Service, autokorjaamo Ko-
lari-Special sekä kunnossapitoko-
neita valmistava Soukkio. 

Yritystontit myyntiin
Teollisuutta palvelevia yrityksiä 
houkutellaan kuntaan uudella, 30 
hehtaarin yritysalueella, joka sijait-
see keskustan tuntumassa 12-tien 
varressa. Loppuvuodesta 2020 
myyntiin tulevat tontit ovat herät-
täneet mukavasti kiinnostusta. Yk-
si tonteista on jo varattu. 

– Kantavana ajatuksena kaavoi-
tuksessa on joustavuus. Yritys saa 
päättää mihin se haluaa sijoittua, 
joten jätimme lohkomisen kaavas-
ta pois, Koivisto kertoo. 

Roholan uuden asuinalueen väl-
jät tontit mahdollistavat ekologisen 
rakentamisen, ilmansuuntien huo-
mioimisen sekä passiivisen lämpö-
energian hyödyntämisen pientalo-
rakentamisessa. Alue sijaitsee luon-
nonkauniilla paikalla Kostianvirran 
kupeessa keskustan palveluiden, 
koulujen ja päiväkotien ulottuvissa. 

– Meiltä saa avaimet käteen -oma-
kotitalon 250 000 eurolla. Suosittu-
jen minitalojen kustannukset jäävät 
vielä tämän alle,  Koivisto kertoo. 

Pälkäneen tahtotila on pitää ko-
ko kunta asuttuna ja kylät elinvoi-
maisena. Kunnan toteuttaman va-
lokuituyhteyden viimeinen raken-
nusvuosi käynnistyi juuri. 

– Haluamme luoda työpaikkoja ja 
panostaa kunnon yhteyksiin. Kat-
tava ja etätyön mahdollistava valo-
kuituyhteys on merkittävä etu maa-
laiskunnalle, asukkaille ja yrittäjille.

Yhteys tuntuu myös yrittäjän 
kukkarolla. 

– Meillä on toistasataa matkapu-
helinliittymää ja säästöt ovat olleet 
melkoiset, kun vaihdoimme Pälkä-
neen valokuituun, Pohjola kertoo.  

Tonttien ja mielenkiintoisten 
uranäkymien kylkeen Pälkäne tar-
joaa leppoisampaa arkea, yhteisöl-
lisyyttä ja vaikuttamisen mahdolli-
suuksia. Luopioisten ja Pälkäneen 
yhdistyttyä hyvähenkisen yrittäjä-
porukan yhteistyö on laajentunut 
entisestään. Koivisto on huoman-
nut, että asiointi on helppoa, kun 
ihmiset ovat toisilleen tuttuja.

– Tämä tasoittaa myös aloittavi-
en yrittäjien tietä, Koivisto lupaa. 

Aktiivinen ja kehittyvä 
Pälkäne houkuttelee  
työvoimaa ja yrityksiä 
monipuolisella tonttitar-
jonnalla sekä kattavilla 
yrityspalveluilla. Uusi  
yritysalue alkaa rakentua 
tämän vuoden aikana.  

teksti anne korkala  
kuva eino ansio 
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S uomussalmen kunta Kai-
nuussa tarjoaa mahdolli-
suuksia monenlaiselle yrit-
täjyydelle. 

– Yrittämisen mahdollisuuksia 
on rutkasti: on matkailua, teolli-
suutta, metsäalaa, konehommia, 
kehaisee nuori metsäalan kasvu-
yrittäjä Teemu Mäkeläinen, joka 
polkaisi oman yrityksensä Suo-
men MetsätKuntoon Oy:n liikkeel-
le jo opiskeluaikana Rovaniemellä. 

Mäkeläisen ja Miikka Minkkisen 
perustama metsäpalveluyritys on 
kasvanut kuudessa vuodessa yli 70 
henkilötyövuoden organisaatioksi. 

Ehkä paras paikka Suo-
messa metsäyrittäjälle,  
omaleimainen matkailu- 
pitäjä sekä suhteellisen 
paljon teollisuutta. Suo-
mussalmen kunta saa 
paikallisilta yrittäjiltä  
kiitosta yritystoiminta- 
ympäristönä. 

teksti anne seppänen 
kuva hannu huttu

Yritys tarjoaa metsäalan palveluita, 
kuten taimikonhoitoa, puukauppaa, 
metsäkiinteistönvälitystä sekä yksi-
tyisteiden rakennus- ja perusparan-
nuspalveluita.

Mutta mikä sitten sai nuoret ja 
kilpailuhenkiset miehet palaamaan 
yrittäjiksi nimenomaan kotipaikka-
kunnalle?

– Onko parempaa paikkaa Suo-
messa metsäyrittäjälle kuin Suo-
mussalmi? Paikkakunta on aina elä-
nyt metsästä ja tulee aina elämään. 
Metsä on minulle rakas asia. Vaik-
ka koko ajan teen töitä metsässä, en 
saa siitä koskaan tarpeekseni, Mä-
keläinen kertoo.

Kulkuyhteydet pelaavat
Myös marjanjalostusyritys Kianta-
ma Oy toimii lähellä raaka-aineläh-
teitään, keskellä Kainuun marja-
metsiä. Vaikka nykyisin marjoja voi-
daan kuljettaa pitempiäkin matko-
ja, on 1970-luvulla perustettu yritys 
halunnut pysyä Suomussalmella.

– Paikkakunta on toki myös ima-
gotekijä, jota erityisesti aasialaiset 
asiakkaat arvostavat, toimitusjoh-
taja Vernu Vasunta kertoo. 

Toisaalta paikkakunnan suurin 
yksityinen työllistäjä, monikansalli-
nen KEMET Electronics Oy tuo val-
mistamiensa elektroniikan kompo-

nenttien raaka-aineet maailmalta ja 
vie omat tuotteensa Suomussalmel-
ta maailmalle. Kunta on ehkä kau-
kana kasvukeskuksista, mutta kul-
kuyhteyksen kannalta se ei ole eri-
tyisen syrjässä.

– Maantieliikenne pelaa hyvin, 
olemme Viitostien varrella ja tääl-
lä on useita rahdinkuljettajia, jot-
ka ajavat säännöllisesti. Myös hyvät 
tietoliikenneyhteydet ovat meille 
monikansallisena yrityksenä erit-
täin tärkeä asia, toteaa toimitusjoh-
taja Janne Kinnunen.

Hyvä ympäristö yrittää
Yritykset kiittelevät Suomussalmea 
yritystoimintaympäristönä. Kun-
nan elinkeinopolitiikka on aktiivista 
ja yrittäjäverkosto on tiivis. Tukea ja 
neuvoja on saatavissa kunnan elin-

voimapalveluiden ohella myös toi-
silta yrittäjiltä.

– Jos minulta joku tulee kysy-
mään neuvoa yrittämiseen liit-
tyen, niin mielelläni neuvon, Mä-
keläinen lupaa.

Kunnalla on myös vuokrattavia 
toimitiloja yrityksille. Uusien toimi-
tilojen rakentaminenkin on mah-
dollista tapauskohtaisesti harkiten.

– Kun meille on rakennettu hal-
lia, kunta on ollut mukana projek-
tissa. Olemme pystyneet investoi-
maan laadukkaampiin koneisiin 
ja laitteisiin, kun hallin seiniin ei 
ole tarvinnut investoida, Kianta-
ma Oy:n toimitusjohtaja Vasunta 
kiittelee.

Kiantaman tapaan myös KEMET 
Electronics Oy toimii kunnan vuok-
ratiloissa, joita on useaan kertaan 
laajennettu liiketoiminnan kasvun 
myötä.

Suomussalmen kunnan yrittä-
jäystävällisyydestä kertoo sekin, 
että Kainuun Yrittäjät valitsi sen 
vuoden elinvoimakunnaksi 2019. 

– Olemme halunneet panostaa 
elinkeinopalveluihin. Kuntastrate-
giassa keskeiset tavoitteet liittyvät 
elinvoiman kehittämiseen ja yrittä-
misen edellytysten luomiseen, kun-
nanjohtaja Erno Heikkinen kertoo.

Yrittäjyydestä Suomussalmella 

haaveilevaa hän kehottaa ottamaan 
kuntaan rohkeasti yhteyttä. 

– Voimme katsoa yhdessä, mitkä 
toimitilat tai mikä tontti voisi olla 
sopiva yritykselle. Autamme myös 
esimerkiksi puolison työpaikan löy-
tämisessä, Heikkinen kertoo.

Kunnan tarjoamaa apua on saa-
tavissa myös vaikkapa investointi-
tukien hakemiseen.

Heikkinen huomauttaa, että Suo-
mussalmi on elinkeinorakenteel-
taan suhteellisesti teollistuneem-
pi kuin muu Suomi keskimäärin. 
Teollisuuden työpaikkoja on noin 
16 prosenttia kaikista työpaikoista. 

Yrittäjien ja työntekijöiden kan-
nalta ilahduttavaa on myös se, että 
paikkakunnan peruspalvelut ovat 
hyvässä kunnossa. Lisäksi Suo-
mussalmelle valmistuu uusi kou-
lu vuonna 2022.

Matkailu ja siihen liittyvä yrit-
täjyys kasvavat Hossan kansallis-
puiston ja talvisodan historian sii-
vittäminä. Luonto ja siihen liitty-
vät harrastukset ovat monelle hy-
viä syitä yrittää nimenomaan Suo-
mussalmella, vaikka oma yritys ei 
matkailua sivuaisikaan.

– Tänne hakeutuu usein ihmisiä, 
joille luontoarvot, metsästys, kalas-
tus ja liikunta ovat lähellä sydäntä, 
Vasunta pohtii.

Kiantama Oy:n Vernu Vasunnan, KEMET Electronics Oy:n Janne Kinnusen ja Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkisen mielestä paikkakunnalla on hyvä yrittää.

Liiketoimintaa lähellä luontoa

“
Suomussalmelle  
hakeutuu usein 
ihmisiä, joille 
luontoarvot ovat 
lähellä sydäntä.

Nuori Yrittäjyys ry mahdollistaa yrittäjyyskokeiluja nuorille ja tarjoaa siihen tukea. 
NY-yritykset pääsevät markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan eri NY-tapahtumissa.

“

Nuori Yrittäjyys ry auttaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä  
matalalla kynnyksellä. Toiminnasta saadut opit ja kokemukset 
ovat hyödyllistä valuuttaa työelämässä.
teksti ja kuva nuori yrittäjyys

L apset ja nuoret tarvitsevat opastus-
ta ja rohkaisua työelämän suures-
sa murroksessa. Yrittäjät ja yrityk-
set puolestaan tarvitsevat tulevai-

suudessa entistä enemmän osaavia työnte-
kijöitä. Heitä, joilla on kykyä ja motivaatiota 
jatkuvaan oppimiseen ja henkilökohtaiseen 
kehittymiseen.

Suuri osa nuorista ei kuitenkaan koe saa-
vansa koulussa tarpeeksi hyödyllisiä oppe-
ja työelämää varten. Näitä asioita ovat esi-
merkiksi uskallus kokeilla omia ideoita, roh-
keus epäonnistua sekä itsevarmuus esiin-
tymiseen ja avun pyytämiseen. Työelämä 
saattaakin tuntua olevan 
suorastaan jossain toisel-
la planeetalla. 

Kokeiluista kykyjä
Nuori Yrittäjyys ry tar-
joaa kouluihin maksut-
tomia opetusohjelmia, 
joissa opetellaan työelä-
mätaitoja, yrittäjämäis-
tä asennetta ja talouden-
hallintaa. 

Yhdistyksen toiminta 
tavoitti viime lukuvuon-
na yli 70 000 lasta ja nuorta eskarista korkea-
kouluun. Ensi vuoden tavoite on 100 000.

Harrastuksesta, koulusta tai kaveriporu-
kasta löydetystä mielekkäästä tekemisestä 
tai muusta ideasta nuoret pääsevät raken-
tamaan NY-yritystoimintaa. Nuori Yrittä-
jyys -toiminnan ansiosta moni nuori on-
kin päässyt kokeilemaan yrittäjyyttä ma-
talalla kynnyksellä saaden samalla asian-
mukaista tukea.

Hyvien kokemusten kautta nuorten it-
setuntemus kasvaa, ja monet ymmärtävät, 
että he pystyvät tekemään enemmän kuin 
ovat aiemmin tienneet.

Yhtenä esimerkkinä menestyksekkääs-
tä NY-yrittäjyydestä voi mainita Avot NY:n, 
jonka 15-vuotiaille yrittäjille kertyi peräti 30 
000 asiakaskokemusta. 

Avotin nuoret yrittäjät auttoivat hämeen-
linnalaisen K-Citymarketin asiakkaita ostos-
ten pakkaamisessa lukuvuoden ajan reip-
pain ottein ja hymy kasvoilla. Hyödyllisten 
kokemusten lisäksi he saivat roimasti itse-
luottamusta, uskallusta ryhtyä tuumasta 
toimeen ja mukavasti euroja, vaikka alus-
sa jännittikin.

Yhteistyötä nuorten hyväksi
Nuori Yrittäjyys ry tekee kumppaniyritys-
tensä kanssa monimuotoista yhteistyötä. 
Kaiken toiminnan keskiössä on tulevaisuu-
den tekijöiden hyvinvointi. Finanssiryhmä 

Taaleri on ollut yhdis-
tyksen tukena vuodes-
ta 2016.

– Haluamme omalta 
osaltamme kantaa yh-
teiskuntavastuuta tarjoa- 
malla nuorille mahdol-
lisuuksia yrittää. Meillä 
kaikilla on vastuu antaa 
nuorille hyviä esimerk-
kejä, jakaa kokemuk-
siamme ja olla tukemas-
sa oman tien löytämises-
sä, kertoo Taalerin mark-

kinointijohtaja Kati Lehesmaa.
Yhdistys haluaa myös kehittää nuorem-

man sukupolven taloustaitoja, sillä osa nuo-
rista pitää omaa perustietämystään riittä-
mättömänä. Myös koulujen opettajat ko-
kevat, ettei heillä ole käytössään tarpeeksi 
työkaluja ongelman ratkaisemiseksi. Huolta 
aiheuttava tilanne on kuitenkin mahdollis-
ta kääntää paremmalle kurssille. 

Kouluille on jo olemassa innostavia op-
pimisympäristöjä taloudenhallinnan opet-
teluun, kuten Oma talous haltuun -ohjel-
ma, jonka NY kehitti yhdessä pääyhteistyö-
kumppaninsa Danske Bankin kanssa. Se on 
Suomen ensimmäinen maksuton toisen as-
teen talouskasvatuksen oppimiskokonai-
suus, joka on luotu noudattamaan opetus-
suunnitelman perusteita.

K un ajaa Hollolasta Riihimäen 
kautta Tammelaan kulkevaa 
kantatietä 54, on mahdotonta 
olla huomaamatta Silmänkan-

non yritysalueella Lopen Kormussa sijait-
sevaa Järki-Saneeraus Oy:n liiketilaa. Yrit-
täjä Eerik Säkkisen mukaan sinisävyinen 
halli onkin heidän paras käyntikorttinsa. 

– Moni muistaa meidät ohi ajettuaan ja 
tuumii tarpeen osuessa kohdalle, että täs-
tä läheltähän se katto kannattaa ostaa, vuo-
den 2018 Hämeen Nuoreksi Yrittäjäksi va-
littu Säkkinen kertoo.

Sinisessä rakennuksessa toimii kattore-
montteihin erikoistunut perheyritys, joka 
toimittaa saman katon alta kaiken remon-
tissa tarvittavan pelleistä aluskatteen kaut-
ta ruuveihin saakka – asentajat tietysti mu-
kaan lukien. Järki-Saneeraus toimii täysin 
omavaraisesti. 

– Me teemme kaiken itse. Jos joku tar-
vitsee katon nopeasti, pystymme normaa-
lioloissa pakkaamaan kaiken matkaan nel-
jässä tunnissa. Se on valtti, jota on kysytty 
vaikkapa tänä vuonna, kun melkoisia myrs-
kytuhoja on nähty melkein joka viikonlop-
pu, Säkkinen kertoo.

Kotimaista työtä hyvällä porukalla
Järki-Saneerauksessa työskentelee noin 70 
hengen energinen joukko. Rekrytointeja ei 
ole tarvittu, vaan töihin on löytynyt moti-
voitunutta väkeä suositusten kautta. Hyvä 
porukka takaa työlle myös hyvän laadun ja 
notkean työtahdin. 

– Joka viikko joku soittaa ja kysyy työn 
perään. Porukka on hyvin sitoutunutta ja 
toimii tilanteen vaatimusten mukaan niin, 
että asiat saadaan luistamaan sujuvasti, Säk-
kinen kiittelee. 

Vuonna 2013 perustettu yritys muutti Lo-
pelle viime keväänä. Ratkaisuun siirtää tilat 
Nurmijärveltä Silmänkantoon vaikuttivat 
monet seikat. Yksi liittyi tonttikauppaan.

– Saimme täältä ison tontin hyvin kus-
tannustehokkaasti ja rakentamisvalmiina 
avaimet käteen -periaatteella. Kaikki sujui 

joustavasti ja meillä oli alusta asti tervetul-
lut fiilis. Ratkaisua helpotti sekin, ettei ton-
tin rakennusvelvoite ollut liian suuri. Mei-
dän tuotteemme säilyy ulkona hyvin, mikä 
vähentää rakennuksen tilantarvetta. Samal-
la tilaa kyllä löytyy ympäriltä, jos tulee myö-
hemmin tarvetta laajentaa.

Myös tontin sijainti vaikutti päätökseen. 
Järki-Saneeraus tekee eniten kauppaa noin 
120 kilometrin säteellä Lopelta. 

– Sillä alueella on 369 000 yli 20-vuotias-
ta omakotitaloa ja taloyhtiöt päälle, Säkki-
nen huomauttaa. 

Koska liiketoiminta on kasvanut vauh-
dilla, yrittäjä on myös halunnut jakaa hy-
vää eteenpäin. Joka joulu Järki-Saneeraus 
toteuttaa kattoremontin sosiaalisen medi-
an välityksellä löydetylle, remonttia tarvit-
sevalle perheelle. Yritys maksaa itse kaikki 
remontin kustannukset. 

– Ensimmäisen remontin teimme Orimat-
tilassa perheelle, jonka pieni lapsi sairasti va-
kavasti. Viime jouluna katon sai Riihimäellä 
nuori perhe, jonka katto oli homeessa. Tem-
paus on meille yrityksen sisäisestikin aina 
iso ja tärkeä juttu.

Kunta on mukana yrittäjän arjessa
Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela on hy-
villään siitä, että Lopelle on saatu hieno työl-
listäjä. Kunta haluaa olla aktiivisesti muka-
na alueen yrittäjien elämässä. 

Lopen alueen keskeisinä valtteina toimi-
vat suuret tontit, monipuolinen palvelutar-
jonta ja mainio sijainti lähellä pääkaupunki-
seutua, keskellä Kasvu-Suomea. 

– Silmänkannon yritysalueelta on moot-
toritielle matkaa vain pari minuuttia ja tie 
54 on vilkkaasti liikennöity. Se on myös eri-
koiskuljetusreitti, jota pitkin erikoisleveät 
ja -korkeat lastit pääsevät hyvin matkaan.

Yritystonttien lisäksi Loppi tarjoaa myös 
omakotitaloasumisesta haaveileville paljon 
mahdollisuuksia. 

– Meneillään olevassa tonttikampanjassa 
myydään kaikki omakotitalotontit 1000 eu-
rolla kappale, Salmela vinkkaa.

Lopella sijaitseva Järki-Saneeraus Oy saa laatukaton matkaan  
ilman alihankintaketjuja muutamassa tunnissa. Mutkaton kon-
septi hyötyi muutosta hyvälle yritysalueelle. 
teksti ani kellomäki kuva petra kotro

Katto kokonaan  
samasta hallista

Kunnanjohtaja Mikko Salmela on iloinen, että Lopelle on saatu Järki-Saneerauksen kal-
tainen työllistäjä. Yrittäjä Eerik Säkkinen on tyytyväinen kunnan panokseen ja apuun.

Toiminta tavoitti 
viime lukuvuonna 
yli 70 000 lasta ja 
nuorta eskarista 
korkeakouluun.

Nuorille hyödyllisiä 
oppeja työelämään

Nuori Yrittäjyys ry mahdollistaa yrittäjyyskokeiluja nuorille ja tarjoaa siihen tukea. 
NY-yritykset pääsevät markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan eri NY-tapahtumissa.

Nuori Yrittäjyys ry auttaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä  
matalalla kynnyksellä. Toiminnasta saadut opit ja kokemukset 
ovat hyödyllistä valuuttaa työelämässä.
teksti ja kuva nuori yrittäjyys

Nuorille hyödyllisiä 
oppeja työelämään
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Y rittäjyys on meillä jo 
DNA:ssa, naurahtaa va-
kuutusyhtiö Fennian 
lounaisen alueen alue-

johtaja Marko Leppänen. 
Fennia on turvannut yrittäji-

en selustaa jo lähes sadan vuoden 
ajan, aina vuodesta 1928 lähtien, 
jolloin perustettiin Suomen Liik-
keenharjoittajain Keskinäinen Va-
kuutusyhdistys. Yhtiö palveli aluk-
si helsinkiläisiä liikkeenharjoittajia, 
mutta toiminta laajeni nopeasti ko-
ko maan kattavaksi.

– Fennia on yrittäjien perustama 
ja edelleen yrittäjien hallinnoima. 

Vakuutusyhtiö Fennialla  
on juuret yrittäjyydessä,  
sillä onhan koko yhtiö  
yrittäjien perustama ja 
edelleen yrittäjien hallin-
noima. Fennia tarjoaa  
yrittäjille vakuutusten 
ohella arjen tukea, tapah-
tumia ja valmennuksia. 

teksti marja hakola 
kuva outi neuvonen

Voimme siis teeskentelemättä sa-
noa, että meillä on yrittäjien kanssa 
sama arvopohja. Tunnemme yrittä-
jien arjen ja siihen sisältyvät riskit 
hyvin, Leppänen toteaa.

Pitkä kokemus yrittäjyyden edis-
tämisestä Suomessa on muokannut 
Fenniasta asiakaslähtöisen ja yrittä-
jän menestystä monipuolisesti tu-
kevan toimijan. 

– Tästä kertoo sekin, että Fen-
nialla on vakuutusyhtiöiden EPSI 
Rating -tutkimuksen mukaan ko-
ko Suomen tyytyväisimmät yritys-
asiakkaat.

Yrittäjän kumppani
Leppäsen mukaan suomalainen 
yrittäjä toimii nykyään monitahoi-
sessa, monimutkaisessa ja jatkuvas-
ti uudenlaisia taitoja vaativassa ym-
päristössä. Oman tuotteen tai palve-
lun kehittämisen lisäksi on osatta-
va myydä ja markkinoida, otettava 
haltuun sosiaalinen media, luotava 
verkostoja, löydettävä hyviä työn-
tekijöitä ja pidettävä heistä kiinni. 
Samalla olisi jaksettava pitää huol-
ta omasta jaksamisesta. 

– Yrittäjyys on Suomessa voimis-
saan, mutta yrittäjällä on paljon 
haasteita. Siksi haluammekin tar-
jota yrittäjille kumppanuutta, joka 
perinteisen vakuuttamisen ja riski-

enhallinnan lisäksi auttaa yritystä 
rakentamaan taloudellista turvalli-
suutta ja kasvamaan. Meillä on tä-
hän tarvittavaa näkemystä, osaa-
mista ja asiantuntemusta.

Lisäarvoa palveluista
Valveutunut yrittäjä haluaa tietää, 
mitä lisäarvoa asiakkuus ja yhteis-
työ vakuutusyhtiön kanssa tuo lii-
ketoimintaan. 

– Fennia ottaa huomioon yrit-
täjien tarpeet ja odotukset tarjo-
amalle heille laajasti taloudelli-
seen turvallisuuteen liittyviä pal-
veluja ja ratkaisuja sekä yksin että 
yhdessä kumppaniverkoston kans-
sa. Osa verkostosta toimii täysin it-
senäisesti, osa on palvelumuotoiltu 
yhteiseksi palvelukonseptiksi ja si-
ten asiakkaalle arvoa tuottavaksi.

Esimerkkinä Leppänen mainit-
see Pihlajalinnan ja Elon kanssa luo-
dun palvelupaketin.

– Kokonaisuus sisältää työter-
veyden, sairauskuluvakuutuksen 
ja lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen. Elo vastaa kuntoutuksen 
ja työkykyjohtamisen palveluista. 
Asiakas voi käyttää kaikkia näitä 
palveluja yhden puhelinnumeron 
kautta. Puhelinsoitto itsessään on 
vahinkoilmoitus, ja FenniaHoitaja 
puhelimen päässä koordinoi hoito-
ketjua, ohjaa oikeisiin hoitoihin ja 
varaa ajat.

Fennian kumppaniverkoston 
kautta yrittäjä saa konsultoin-
tiapua, esimerkiksi yritysjärjes-
telyihin ja tietoturvaan liittyviin 
asioihin. Yrittäjille järjestetään 
myös ajankohtaisiin teemoihin liit-
tyviä tapahtumia yhdessä kumppa-
niverkoston kanssa.

Paikallistason tekoja
Kumppanuusajattelu näkyy hyvin 
Fennian aktiivisessa toiminnassa 
paikallistasolla. Yhtiö järjestää ta-
pahtumia ja valmennustilaisuuk-
sia eri puolella Suomea, usein yh-
teistyössä paikallisten yrittäjäyh-
distysten kanssa. 

– Kutsumme näihin tilaisuuksiin 
osallistujia laajalti, usean eri yhdis-

tyksen kautta. Tapahtumissa osal-
listujilla on mahdollisuus verkos-
toitua keskenään ja tehdä yhteis-
työtä eri alojen yrittäjien kanssa. 
Samalla luomme yhdessä tekemi-
sen kulttuuria.

Tapahtumissa yrittäjiä valmen-
netaan havainnoimaan omia riske-
jään sekä varautumaan niihin. Val-
mennusta ja koulutusta annetaan 
myös myyntiin.

Leppänen uskoo lujasti paikal-
listasolla toimimiseen. Hän koros-
taa, että luottamus asiakkaisiin ra-
kennetaan ennen kaikkea tekojen 
kautta.

– Tutkimusten mukaan omien 
tuotteiden tai palveluiden myy-
minen on monelle yrittäjälle haas-
teellista. Tämä on asia, jossa voim-
me konkreettisesti auttaa, onhan 
Fennia myyntiorganisaatio. Val-
mennamme siis yrittäjiä myös myy-
mään, Leppänen kertoo.

Kohtaamisissa opastetaan so-
siaalisen median käyttöön ja kerro-
taan, miten sitä voi käyttää liiketoi-
minnan hyväksi. Lisäksi kuullaan 
luentoja hyvinvoinnista.

– Nostamme esiin myös yrittä-
jien omia tarinoita. Aidot tarinat 
kiinnostavat, koska niihin on help-
poa samaistua ja niistä voi saada ar-
vokkaita oppeja, Leppänen toteaa.

Fennian lounaisen alueen aluejohtaja Marko Leppänen kertoo yhtiön olevan yrittäjän apuna muutenkin, kuin vain vakuutusasioissa. Yrittäjille tarjotaan esimerkiksi valmennustilaisuuksia.

Apua ja tukea yrittäjän arkeen

“
Tapahtumissa  
osallistujilla on 
mahdollisuus 
verkostoitua  
keskenään. 


