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Yrittäjä

rakentuu yrittäjien uskalluksesta tehdä jotain itseään suurempaa.  
Menestysreseptiin tarvitaan kuitenkin periksiantamattomuuden lisäksi 

kannustavaa tukiverkkoa. Puheenvuorossa Katriina Juntunen. s.2
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YLEINEN mielikuva yrittäjyydestä on ot-
tanut Suomessa hienon harppauksen vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Tämä on 
vaatinut määrätietoista työtä monelta toi-
mijalta. Me voimme kuitenkin kansakunta-
na tehdä vielä paljon, jotta mahdollistamme 
rohkaisevan ja innostavan ilmapiirin hyvin-
vointimme rakentajille – yrittäjille.

TEOT  kertovat enemmän kuin sanat. Us-
kon vilpittömästi, että enemmistö kasvu-
yrittäjistä yrittää luoda 
Suomeen hyvinvoin-
tia. Saan itse tehdä töi-
tä yhteisössä, missä tois-
tasataa suomalaista yri-
tystä tukee toisiaan ra-
kentaakseen jotain mer-
kittävää. Näitä yrityksiä 
yhdistää ajattelutapa, 
joka lähtee omistajista: 
Hyvinvointia rakentava 
yrittäjä haluaa tehdä jo-
tain itseään suurempaa 
ja on valmis tekemään 
hartiavoimin hommia 
sen eteen. Hänellä on 
visio paremmasta ja us-
kallus toteuttaa visiota, usein aluksi omalla 
riskillään. Sen lisäksi, että hänellä on kyky 
nähdä, hänellä on kyky kaupallistaa näky, eli 
vastata muiden tarpeisiin toimivan tuotteen 
tai palvelun avulla. Yrittäjällä, jolla on halu 
tehdä jotain itseään suurempaa on yleen-
sä myös halu työllistää ja kasvaa. Tällainen 
yrittäminen rakentaa Suomen hyvinvointia.

AU TETA AN  yrittäjää kasvamaan. Yrittä-
misestä seuraa aina sekä onnistumisia että 
epäonnistumisia. Miten me kansakuntana 

suhtaudumme yrittäjän onnistumiseen tai 
epäonnistumiseen ja miten olemme kont-
ribuoineet siihen? Harva onnistuu yksin, ja 
mitä suuremman joukon henkinen ja konk-
reettinen tuki yrittäjillä on, sitä paremman 
ponnahduslaudan se luo suomalaisille  
menestyä täällä ja maailmalla.

SUOMESSA on syntynyt pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin (10–250 henkilön) yli 135 000 
uutta työpaikkaa vuosien 2001–2018 aika-

na. Nämä yritykset edusta-
vat tällä hetkellä vain noin 
seitsemää prosenttia suo-
malaisista yrityksistä, mut-
ta tuovat yli 40 prosenttia 
yritysten liikevaihdosta. On 
meidän kaikkien etu, että 
autamme näitä yrityksiä on-
nistumaan. Pienissä ja keski-
suurissa yrityksissä on Suo-
men talouskasvun toivo. 

HA ASTAN  yrittäjiä mietti-
mään, ja myös viestimään, 
miksi yritys on olemassa ja 
miten se tekee maailmasta 
paremman paikan. Näin mei-

dän muiden on helpompi liittyä mukaan ta-
rinoihin, joiden toteutumiseksi haluamme 
ponnistella. 

KIITOS  teille yrittäjille, jotka luotte arvoa 
ratkaisemalla meidän ongelmia, työllistä-
mällä ihmisiä, viemällä tätä yhteiskuntaa 
eteenpäin innovaatioiden avulla ja mak-
samalla veroja kasvustanne. Meille muil-
le esitän kysymyksen: miten me autam-
me kasvuyrittäjää rakentamaan Suomeen  
hyvinvointia?

Kasvuyrittäjät ovat Suomen  
hyvinvoinnin rakentajia

Katriina Juntunen 
Toimitusjohtaja,  
Kasvuryhmä 

Puheenvuoro 

04 LAHTI REGION 
Urheilun  
ja hyvinvoinnin  
edelläkävijä 

”Urheilutoiminnan 
lisäksi investointien 
on tarkoitus palvella 
myös kaupunkilaisten  
liikkumista.”

”Jätevesien  
monipuolinen 
hyödyntäminen  
on mahdollisuus 
liiketoiminnalle.”

VisitLahti urheilumatkailun kehitys 
Tiina Kallio 

LUT:n erotustekniikan professori 
Mari Kallioinen 

V alkeakoskelta lähtöisin 
olevan Suomen Devtec 
Oy:n toimitusjohtaja  
Jari Puheloisella ei ollut 

alun perin minkäänlaisia suunnitel-
mia ostaa toista yritystä. Ajatukset 
alkoivat kuitenkin muuttua, kun 
Puheloisen poika, perheyritykses-
sä työskentelevä Joona Puheloinen  
soitti siivous- ja hierontatarvikkeita 
myyvälle Novakari Oy:lle.

– Tarkoitus oli myydä omia tuot-
teitamme, mutta lopulta pitkäksi 
venyneiden keskustelujen myötä 
päädyttiin ostamaan koko yritys, 
Joona Puheloinen nauraa.

Vuonna 1986 perustettu Suo-
men Devtec maahantuo sekä val-
mistaa Valkeakosken tehtaallaan 

Suomen Devtec Oy on jo vuosien ajan toiminut  
öljyntorjunta- ja pyyhintätuotteiden maahantuojana 
sekä tuottajana. Kun mahdollisuus alan konkarin  
liiketoiminnan ostamiseen tarjoutui, alkoivat toimet 
laajenemista varten edetä nopealla aikataululla.

öljyntorjunta- ja pyyhintätuot- 
teita. Novakarissa Puheloisia kiin-
nosti tukkurin vahva historia 
myynnin puolella. Jo 80-luvulla pe-
rustetun Novakarin perustaja Kari 
Kautto oli siirtymässä eläkkeelle ja 
etsi tahoa, joka haluaisi jatkaa yri-
tyksen vahvan brändin kehittämis-
tä tulevaisuudessa.

– Ennen yrityskauppaa meillä ei 
ollut läheskään yhtä vahvaa siivous-
tarviketarjontaa, myyntipuolen ka-
navaa tai osaamista kuin nyt, Jari 
Puheloinen kertoo.

Novakarin kaupan myötä yri-
tys sai itselleen entistä laajemman 
tuotekatalogin sekä kanavan tuk-
kumyyntiin. Jari Puheloinen näkee 
yrityskaupan molempien osapuol-

ten vahvistavan toisiaan.
– Valkeakoskella sijaitsevan teh-

dastuotantomme ansiosta Novaka-
rin tukkumyyntipuoli saa jatkossa 
materiaalia myyntiin suoraan oman 
konsernin sisältä.

Tuttu brändi vahvistaa
Jari Puheloinen ei ryhtynyt osto-
hommiin kevein perustein. Suo-
men Devtec oli ennen yritys-
kauppaa keskittynyt etenkin pyy- 
hintätuotteisiin. Muutokset kun-
nallisissa kilpailutuksissa loivat kui-
tenkin painetta laajentaa tarjontaa.

– Julkisyhteisöt ovat iso osa asia-
kaspohjaamme. Kun ennen siivous-
puolella kilpailutettiin pyyhintä-
tuotteet ja siivousvälineet erikseen, 
kuuluvat ne nyt samaan pakettiin. 
Tähän vastataksemme meidän  
piti laajentaa tarjontaamme.

Ennen ostopäätöstä Puheloinen 
kartoitti Novakarin tilanteen tar-
kasti. Asiakkaille tehdyn soitto-
kierroksen myötä kuva Novakarista 
tunnettuna ja arvostettuna kump-
panina vain vahvistui.

– En ollut aiemmin tajunnut, mi-
ten arvostettu brändi Novakari on. 

Käytännössä jokainen jututtamani 
asiakas tunsi yrityksen entuudes-
taan, Jari Puheloinen sanoo.

Palautteen oltua yksinomaan 
positiivista oli lopullinen päätös 
yrityskaupasta helppo.

Enemmän kuin myyntiä
Helsingin Tattariharjulla sijaitse-
vassa varastomyymälässä asioi 
säännöllisesti erikokoisten organi-
saatioiden edustajia sekä yksityis-
henkilöitä. Novakarilla on lisäksi 
käytössään oma tuotantolinja.

Novakarilla myyntiedustajana 
toimiva Valtteri Merilä painottaa 
asiakaslähtöiselle palvelulle raken-
tuvaa toimintaa.

– Meille on tärkeää kartoittaa asi-

akkaan tarpeet tämän koosta riip-
pumatta parhaan tuloksen saami-
seksi. Emme halua tarjota ainoas-
taan halvinta, vaan myös tukea asi-
akkaan toimintaa oikeilla ratkai-
suilla. Tarvittaessa voimme esi-
merkiksi käydä paikan päällä teke-
mässä siivous- ja hygieniasuunni-
telman. Tämä on ollut tärkeää eri-
tyisesti näin koronapandemian ai-
kana, Merilä toteaa.

Nykyään oman tehtaan tukema-
na Novakari jatkaa entistä vahvem-
pana toimijana. Yrityksen johdon ja 
työntekijöiden mielestä erityises-
ti myynnin rooli tulee kasvamaan  
tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta pohtiessa on aikaa 
katsoa myös taaksepäin. Puheloinen 
innostuu muistelemaan Novakarin 
alkutarinaa. 1980-luvulla Kari  
Kautto osti ison kasan esimerkik-
si ravintoloiden vessoista tuttuja 
wc-paperitelineitä ja ryhtyi myy-
mään niitä ympäri Suomea.

– Telineet asiakkaille myytyään, 
oli niihin helppo myydä itse pape-
ria. Kyllä tällaisen myyntityön pääl-
le kelpaa rakentaa yrityksen tulevai-
suutta, Jari Puheloinen naurahtaa.

Suomen Devtecin perustaja ja toimitusjohtaja Jari Puheloinen ei ollut suunnittellut toisen yrityksen ostamista. Ajatukset muuttuivat yhden myyntipuhelun seurauksena.

Siivousalan tukku kasvaa  
perheyrityksen omistuksessa

teksti joonas ranta  kuva joona raevuori

“
Asiakkailta saatu  
palaute korostaa 
hyvän palvelun 
tärkeyttä.

POHJOIS-KARJALA 
Metsäalan vientiä siivittämässä 
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Urheilun ja  
hyvinvoinnin 
edelläkävijä

L ahti omaa urheilutapah-
tumakaupunkina pitkät 
perinteet ja monipuoli-
sen osaamisen. Suomen 

tunnetuimmalla talviurheilukau-
pungilla on satavuotinen historia 
ja osaaminen pohjoismaisten hiih-
tolajien, kuten Salpausselän kiso-
jen sekä hiihdon maailmanmesta-
ruuskisojen järjestäjänä. Talvilajien 
ohella Lahti toimii myös monien 
muiden urheilulajien suurtapah-
tumanäyttämönä, esimerkiksi kan-
sainvälisten Ironman- ja Moto GP 
-osakilpailujen isäntäkaupunkina.

– Lahden seudulla on edustettu-
na yli 400 urheilulajin osaaminen, 
monipuoliset olosuhteet sekä kat-
tava liikuntamahdollisuuksien ver-
kosto. Kohteet sijaitsevat enimmil-
lään vain 30 minuutin ajomatkan 

säteellä toisistaan. Myös Helsinki 
ja kansainvälinen lentokenttä ovat 
alle tunnin matkan päässä. Tavoit-
teenamme onkin kehittää olemas-
sa olevan urheiluinfran ympärille 
uutta liiketoimintaa, tutkimusta 
ja osaamista, jotka tuovat alueelle 
kansainväistä näkyvyyttä sekä pai-
kallista hyvinvointia, toteaa Lahden 
Seudun Kehitys LADEC Oy:n kehi-
tyspäällikkö Isto Vanhamäki.

Lahden seudulla panostetaan 
vahvasti yksilöiden ja yhteisöjen lii-
kunnalliseen hyvinvointiin. Alueel-
ta löytyy useita menestystarinoita, 
joilla ylläpidetään ja parannetaan 
ihmisen toimintakykyä, terveyttä, 
hyvinvointia ja elämänlaatua. Van-
hamäki toteaakin, että Lahden seu-
dulla on mahtavat valmiudet kehit-
tää myös urheilusta, hyvinvoinnis-
ta ja terveysteknologiasta kannatta-
vaa kansainvälistä liiketoimintaa.

Ympäristöasiat hallussa
Kokonaan uusia ja mittavia inves-
tointeja tehdään erityisesti Lahden 
Urheilukeskuksen, Ranta-Karta-
non ja Kisapuiston alueella. Koko-
naisuus muodostaa tulevaisuudes-
sa urheiluosaamisen keskittymän, 
Lahti Sports Hubin ytimen aivan 
kaupungin keskustassa.  

 – Urheilutoiminnan lisäksi inves-
tointien on tarkoitus palvella myös 
kaupunkilaisten mahdollisuutta 
liikkua ja ulkoilla entistä monipuoli-

semmin sekä tarjota tänne saapuvil-
le matkailijoille uudenlaisia elämyk-
siä ja liikunnallisia aktiviteetteja. 
Myös nykyisin käytettävissä oleva 
teknologia avaa mahdollisuuksia 
tuotteistaa täysin uudenlaisia pal-
veluja halukkaiden käyttöön, sanoo 
VisitLahden urheilumatkailun ke-
hittämisestä vastaava Tiina Kallio.

Esimerkkinä hän mainitsee ym-
päristöpääkaupunki Lahden lan-
seeraamat, maailman ensimmäiset 
kaupunkisukset, joiden kautta ha-
luttiin rohkaista kestävään liikkumi-
seen. Kokeilun aikana sukset toimi-
vat samalla periaatteella kuin kau-
punkipyöräkin: sukset voi lainata 
suksipisteeltä ja palauttaa pisteelle 
käytön jälkeen. Pilke silmäkulmassa 
toteutettu palvelu otettiin Lahdes-
sa hyvin vastaan, ja se toi runsaasti 
kansainvälistä näkyvyyttä.

Kekseliäisyyttä on tarvittu myös 
massatapahtumien järjestämises-
sä. Tänä vuonna edes maailman-
laajuinen koronapandemia ei pys-
tynyt täysin peruuttamaan Finlan-
dia–hiihto-massatapahtuman jär-
jestämistä, sillä tapahtumaan osal-
listuminen mahdollistettiin virtu-
aalisesti, jolloin jokainen osallistuja 
saattoi hiihtää vaaditun matkan yh-
täjaksoisesti ja lähettää sen jälkeen 
tapahtumajärjestäjille esimerkiksi 
älykellon tallentaman reittijäljen 
todisteena hiihdetystä matkasta.

Nämä ja monet muut kestävää 
kehitystä edistävät ideat ovat syy 
sille, miksi Lahti on valittu 2021 Eu-
roopan ympäristöpääkaupungiksi. 
Euroopan komission jakama nimi-
tys myönnetään vuosittain yhdelle 
eurooppalaiselle kaupungille, joka 
on ympäristötoiminnan edelläkävi-
jä, toimii esimerkkinä muille kau-
pungeille sekä kehittää innovatiivi-
sia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin.

Ympäristöpääkaupunkivuotena 
toteutetaan useita liikunnallisia 
hankkeita, jotka tukevat kaupun-
kiympäristön kestävää kehitystä.

Seuratoiminta kivijalkana
Liikuntamatkailijalle Lahden seu-
tu on tulevaisuudessa Pohjois-Eu-
roopan ykköskohde, olipa kysees-
sä sitten omatoiminen tekeminen 
tai urheilutapahtumatarjonta. Mo-
nipuolinen liikunnallinen keskitty-

mä ja Euroopan laajin järvialue ovat 
helposti saavutettavissa vain vajaan 
tunnin matkan päässä pääkaupun-
gin kansainväliseltä lentokentältä.

– Ykkös-liikuntakohteissamme 
Salpausselällä, Messilässä ja Ky-
miRingillä sekä Olympiakomitean 
virallisissa valmennuskeskuksissa 
Pajulahdessa ja Vierumäellä onnis-
tuu ympärivuotinen ja monipuoli-
nen liikuntamatkailu. Myös maail- 
malla liikuntamatkailu on jatku-
vasti nouseva trendi, summaa Vi-
sitLahden projektipäällikkönä toi-
miva Jani Backman.

Lahden seudun liikuntamatkai-
lun ja monipuolisen tapahtuma- 
osaamisen kivijalkana ovat toimi-
neet eri lajien paikallisseurat ja yh-
distykset sekä omalla erityisosaami-
sellaan Lahden lähialueen urheiluo-

Lahden seudun tavoit- 
teena on nousta Euroo- 
pan johtavaksi liikunnan,  
urheilun, tapahtumien  
ja hyvinvointiosaamisen 
kansainväliseksi keskit-
tymäksi, joka palvelee 
myös paikallisia yrittäjiä.

pistot. Merkittävien investointien 
kautta Lahti tähtää Pohjoismaiden 
ykkösalueeksi myös huippu-urhei-
lun testaus- ja harjoitusalueena.

Osoitus yhteistyöstä
LAB-ammattikorkeakoulu koordi-
noi Päijät-Hämeen liikunnan ja elä-
mysten tiekartta -hanketta, jonka 

tavoitteena on luoda Päijät-Hämeen 
liiton strategisen kärjen mukaises-
ti suuntaviivat liikunnan, elämys-
ten ja hyvinvoinnin yhteiselle ke-
hittämistyölle vuoteen 2030 saakka.

– Alueen korkeakoulujen, urhei-
luopistojen ja muiden toimijoiden 
yhteistyöllä Päijät-Hämeestä ra-
kentuu kansainvälinen tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatioympäris-
tö, joka palvelee eri kohderyhmiä, 
LAB-ammattikorkeakoulun projek-
tipäällikkö Kirsi Kiiskinen toteaa. 

LABin tutkimus- kehitys- ja inno-
vaatiotoiminta vahvistaa kansalais-
ten fyysistä aktiivisuutta tukevien 
hyvinvointi- ja matkailupalvelujen 
sekä hyvinvointia edistävien raken-
nettujen ympäristöjen kehittämistä. 
Toiminnassa huomioidaan myös es-
teettömyys ja ekologinen kestävyys. 

Tämä edistää luonto- ja liikuntaläh-
töisten innovaatioiden syntymistä 
ja alueen yritysten liiketoimintaa. 

Osa lahden urheilusektorin kehi-
tystoimintaa on myös SMASH Lahti 
-tapahtuma, joka tuo vuosittain yh-
teen urheiluteknologian ja ympäris-
töasiat sekä niiden ympärille nivou-
tuvan startup-toiminnan. Konsep-
tia kehitetään pysyväksi ja ympä-
rivuotiseksi urheiluliiketoiminnan 
startup-kiihdyttämöksi ja innovaa-
tioalustaksi, joka kokoaa parhaan 
osaamisen Suomen, Pohjoismai-
den, Euroopan ja Aasian mittakaa-
vassa. Myös Euroopan urheiluun ja 
liikuntaan liittyvät innovaatio- ja 
liiketoimintaverkostot kuten Clus-
Sport ja EPSI luovat uusia edelly-
tyksiä kansainvälisen yhteistyön tii-
vistämiselle. Niissä Päijät-Hämeen 

Tapahtumien  
mahdollistaja
n Lahden seudulla tullaan 
järjestämään ensi kesän  
aikana useita kansainvälisiä  
urheilutapahtumia. 

n  Kaupunki isännöi muun 
muassa Ironmanin, UCI:n 
maantiepyöräilyn ja Moto 
GP:n osakilpailuja.

Lahden seudulla seurataan tarkasti kansainvälisiä liikunnan trendejä, joiden avulla on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa alueen vahvuuksia hyödyntämällä.

Lahden seudun tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan ykkösalue huippu- 
urheilutapahtumien ja urheilusektorin yritystoiminnan osalta.

toimijat ovat mukana LAB-ammat-
tikorkeakouluvetoisesti.

Päijät-Hämeen urheilu-, mat-
kailu- ja ympäristöliiketoiminnan  
kasvu Aasian markkinoilla -hank-
keessa on luotu Lahden seudulle 
erityisasemaa Euroopan ja Aasian 
välisen liikuntaan ja urheiluun liit-
tyvän kansainvälisen yhteistyön  
kehittämisalueena.

Monipuolisuus luo kasvua
Kansainvälistä innovaatiotoimintaa 
vahvistetaan tulevina vuosina myös 
Aasian kohdemarkkinoilla järjestä-
mällä urheiluliiketoiminnan startup- 
ja innovaatiotoiminnan tapahtumia 
olympialaisten yhteydessä Tokiossa 
2021 ja Pekingissä 2022.

Kansainvälisen yhteistyön ohella 
liikunnan ja hyvinvoinnin innovaa-

tiotoimintaa kehitetään myös pai-
kallisella yhteistyöllä Lahden ym-
päristökuntien, yritysten ja järjes-
töjen kanssa asukkaiden ja matkai-
lijoiden tarpeita kuunnellen. Laa-
jemmassa kuvassa uudenlainen lii-
ketoiminta toimii kasvun veturina, 
edistää uuden liiketoiminnan syn-
tymistä ja vauhdittaa laajemmin-
kin Päijät-Hämeen alueen yritys-
ten tuote- ja palvelukehitystä.

– Lahden seutu on Suomen suu-
rimpia kasvukeskuksia. Sijainti, mo-
nipuolinen elinkeinoelämä, yritys-
verkostot ja kestävään kehitykseen 
nojaava kaupunkikulttuuri luovat 
monipuolisia kasvun mahdollisuuk-
sia. Lahden seudulta löytyy tilaa uu-
sille yrityksille ja rohkeille ideoille, 
sanoo yhteysjohtaja Mari Kuparinen 
Lahden kaupungilta.

“
Lahden seudulla 
on edustettuna 
yli neljänsadan 
urheilulajin 
osaaminen.

teksti pekka säilä 
kuvat visitlahti
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Testausympäristössä syntyy 
hyvinvointi-innovaatioita

L AB-ammattikorkeakoulun 
tutkimuksesta ja innovaa-
tioista vastaavan varareh-
tori Henri Karppisen mu-

kaan LAB WellTech tarjoaa matalan 
kynnyksen toimintaympäristön uu-
sien hyvinvointiteknologian inno-
vaatioiden kehittämiseen, testaa-

miseen ja pilotointiin. 
LAB WellTechin toimintaa on ke-

hitetty useissa LAB-ammattikorkea-
koulun hankkeissa, joihin Päijät-Hä-
meen liitto, Etelä-Karjalan liitto ja 
Hämeen ELY-keskus ovat myöntä-
neet Euroopan aluekehitysrahaston 
eli EAKR:n rahoitusta muun muas-

sa HyTeLab -, ELSA Testbed -, Teko-
älypaja- ja Konenäkö-hankkeisiin. 
Nyt ekosysteemi ja innovaatioalusta 
on valmis ja sitä pyöritetään ilman 
hankerahaa.

– LAB WellTech tarjoaa moniam-
matillisia testbed-palveluita asia-
kaslähtöisten palvelu- ja teknolo-

giainnovaatioiden tuotekehityk-
sen koko kaarelle. Yritykset voivat 
kehittää ideoita ja tuoteaihioita se-
kä testata ja pilotoida innovaatioi-
ta. Toiminnassa korostuvat käyttä-
jälähtöinen kehittäminen ja palvelu-
muotoilu sekä asiantuntija- ja käyt-
täjäkokemustiedon kerääminen,  

Karppinen kertoo.
Hänen mukaansa yksi LAB Well-

Techin keskeisistä eduista on se, että 
ICT-, teknologia- ja startup-yritykset 
pääsevät verkostoitumaan yksityi-
sen, julkisen ja kolmannen sektorin 
sote-toimijoiden sekä LAB-ammat-
tikorkeakoulun asiantuntijoiden ja 

LAB WellTech on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannassa ja Lahdessa toimiva testaus- ja kehittämisympäristö. Vuodenvaih-
teessa toimintansa aloittanut toimintaympäristö tukee hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämistä, testausta ja pilotointia. 
Toimintaympäristö tarjoaa alustan yritysten, kolmannen sektorin, julkisten sote-toimijoiden sekä asiantuntijoiden verkostoitumiselle. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuvat lasse simpanen & teemu leinonen

opiskelijoiden kanssa. Monialai-
nen osaaminen tuo laajan näkö-
kulman yritysten TKI-toimintaan. 
LAB WellTechissä innovaatioita voi-
daan myös testata monipuolisesti 
niin aidoissa sote-alan käyttäjä- 
ympäristöissä kuin simulaatio- ja la-
boratorioympäristöissäkin. 

– Startup-yritykset haluaisivat 
kehittää tuotteitaan ja ideoitaan ai-
dossa sote-ympäristössä ja monet 
sote-organisaatiot kokisivat tarpeel-
liseksi osallistua yritysten tuoteke-
hitykseen. Toimijoiden on kuiten-
kin haastavaa verkostoitua keske-
nään ja löytää tapoja yhteiselle ke-
hitystoiminnalle. LAB WellTech on 
syntynyt yhdistämään toimijoita ja 
tarpeita, Karppinen avaa.

Yrittäjyyttä luomassa
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä 
on oman maantieteellisen toimin-
ta-alueensa aluekehityksen tukemi-
nen. Karppisen mukaan LAB Well-
Techin keskeisenä tavoitteena onkin 

parantaa Päijät-Hämeen ja Etelä- 
Karjalan maakuntien eri toimijoi-
den osaamista, vahvistaa alueen 
TKI-toimintaa sekä tukea sote- ja 
teknologia-alan yritysten liiketoi-
minnan kehittämistä. Samalla vah-
vistetaan käyttäjälähtöisen inno-
vaatioiden kehittämistä. 

Vaikka aluekehitys onkin LAB 
WellTechin keskeinen tavoite, ke-
hittämisympäristöön ovat tervetul-
leita myös muualla Suomessa toimi-
vat yritykset. LAB WellTechin ohella 
startup-yritysten toiminnan kehit-
tämistä tukee LAB-ammattikorkea-
koulun Lahden kampuksen yhtey-
dessä toimiva yrityshautomo.

– Pyrimme löytämään yritykset, 
jotka hyötyvät tarjoamistamme pal-
veluista ja omalta osaltaan myös 
tukevat toimintamme kehittämis-
tä. Haluamme luoda uutta startup- 
yrittäjyyttä ja osallistaa opiskeli-
joitamme, työntekijöitämme sekä 
LUT-yliopiston opiskelijoita yritys-
ten toimintaan, Karppinen toteaa.

LAB-ammattikorkeakoulu syn-
tyi vuoden 2020 alussa LAMKin ja 
Saimian yhdistyessä. Molempien 
LAB-ammattikorkeakoulun edel-
täjien visio ja toimintakuluttuuri 
korostivat vahvaa kehittämistoi-
mintaa. Niinpä myös uusi ammat-
tikorkeakoulu on profiloitunut in-
novaatioammattikorkeakouluksi. 
Tätä suuntausta tukee myös LAB 
WellTech -ekosysteemi. 

– Koulutuksen rooli on edelleen 
erittäin tärkeä. Työ- ja elinkeino-
elämä sekä julkinen sektori tarvit-
sevat kuitenkin uudenlaista osaa-
mista ja innovaatioita. Tähän tar-
peeseen vastaamme proaktiivisel-
la TKI-toiminnallamme. Samalla 
voimme kehittää myös koulutus-
osaamistamme, Karppinen kertoo.

Ratkaisuja väestön hoitoon
Etelä-Karjalan liiton johtava asian- 
tuntija Päivi Ilves sekä Päijät- 
Hämeen liiton erityisasiantuntija  
Petri Veijalainen näkevät niin 
LAB-ammattikorkeakoulun kuin 
LAB WellTech -kehitysympäristön-
kin erittäin tärkeinä maakunnilleen. 

– Innovatiivisen LAB-ammatti-
korkeakoulun synty ja LAB Well- 
Tech ovat avainasemassa niin 
maakunnan käytännön toiminnan 
kuin alueellisen imagonkin kan-
nalta. LAB-ammattikorkeakoulu 
on alueemme merkittävin hanke-
toteuttaja. Liittomme on rahoitta-
nut muun muassa hankkeita, jois-
sa LAB WellTechin toimintaa kehi-
tettiin. Näemme erityisen tärkeänä 
tukea yritysten ja oppilaitosten vä-
listä yhteistyötä, Veijalainen kertoo.

Ilves on Veijalaisen kanssa sa-
moilla linjoilla. Hän painottaa myös 
hyvinvointiteknologian kehittämi-
sen merkitystä alueellisen väestöra-
kenteen muutoksen kannalta.

– Uudet hyvinvointi-innovaatiot 
tulevat mahdollistamaan tulevai-
suudessa maakuntamme ikäänty-
vän väestön hoidon. Sote-alaa uh-
kaa työvoimapula, josta selviämi-
nen edellyttää uudenlaista osaa-
mista sekä uusia teknologioita. Jos 
onnistumme taklaamaan ikäänty-
misen tuomat ongelmat, meillä 
saattaa olla käsissämme kansain-

välisestikin kaupallistettava vien-
tituote, Ilves muistuttaa.

Kehitysalusta startupeille
Algoritmeja konenäköön, data-ana-
lytiikkaan ja neuroverkkomalleihin 
kehittävä Alpha Logos Software Oy 
on yksi LAB WellTechin palveluita 
hyödyntävistä yrityksistä. Hallituk-
sen puheenjohtaja Arto Hämäläisen  
mukaan yrityksen tekoälyratkaisut 
toimivat kumppaniyritysten kehit-
tämien fyysisten järjestelmien ja 
käyttöliittymien taustalla.

– LAB WellTechissä kehitämme 
sovellusta, joka tarkkailee vastaa-
ko käsienpesu THL:n ohjeita. Jär-
jestelmä rakentuu konenäkö- ja 
neuroverkkoratkaisustamme sekä 
kumppaniemme suunnittelemis-
ta kamera- ja käyttöliittymäkom-

ponenteista. Valmiilla järjestelmäl-
lä havainnoidaan esimerkiksi liike-
sarjojen oikeellisuutta ja kestoa sekä 
pesuaineen annostelua. Käyttäjälle 
voidaan ilmoittaa kuva- ja äänipa-
lautteella, miten hyvin kädet ovat 
puhdistuneet. Sovellusta on tarkoi-
tus muokata erilaisten käyttäjäryh-
mien tarpeisiin, kuten päiväkoteihin 
tai terveydenhuollon ammattilais-
ten käyttöön, Hämäläinen kertoo.

Alpha Logos pyydettiin mukaan 
Konenäkö-hankkeen yhteistyö-
kumppaniksi. Yritys verkostoitui 
myös sote-alan opiskelijoiden kans-
sa ja kehittää yhteistyössä uutta, kä-
sien puhtauteen liittyvää ratkaisua. 

– Nyt olemme vaiheessa, jossa 
opiskelijat harjoitustyönään selvit-
tävät käsienpesuun liittyviä moti-
vaatiotekijöitä, ja suunnittelemme 
prototyyppilaitteen testaamista.

Alpha Logos Software on mukana 
myös Iskun, Lahden kaupungin ja 
LAB-ammattikorkeakoulun yritys- 
hautomossa. Hämäläisen mukaan 
hautomosta on löytynyt yrityksel-
le sparrausapua, työtilat ja myös yh-
teistyökumppaneita. 

– Toiminta LAB WellTechissä ja 
hautomossa on tuonut meille uusia 
yhteistyökumppaneita ja potentiaa-
lisia asiakkaita, Hämäläinen kertoo.

“
Meillä saattaa 
olla käsissämme 
kansainvälisesti 
kaupallistettava 
vientituote. 

 

LAB-ammattikorkeakoulu
n LAB tarjoaa sosiaali- ja  
terveysalan, hotelli-, ravinto-
la- ja matkailualan, tekniikan, 
liiketalouden sekä muotoilun, 
kuvataiteen ja visuaalisen 
viestinnän koulutusta. 

n  LABin TKI-toiminnan stra- 
tegiset vahvuusalueet ovat 
hyvinvoinnin palvelu-inno-
vaatiot, design, kiertotalous 
sekä innovaatioiden kaupal-
listaminen.

n LAB-ammattikorkeakoulu 
on Lahdessa, Lappeenran-
nassa sekä verkossa toimiva 
työelämän innovaatiokor-
keakoulu. 

n Uusi AMK aloitti toimin-
tansa 1.1.2020, kun Lahden 
ja Saimaan ammattikorkea-
koulut yhdistyivät. LABissa  
on yli 8500 opiskelijaa, ja  
se on tällä hetkellä Suomen 
kuudenneksi suurin ammatti- 
korkeakoulu opiskelijamää-
rällä mitattuna. LAB.FI  |  LABWELLTECH.FI

LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Henri Karppinen, lehtori ja tiimivalmentaja Jaani Väisänen sekä kehitys- 
insinööri Mikko Ruotsalainen hyvinvointiteknologiaa kehittävän LAB WellTechin tuotekehitystiloissa.

LAB WellTechin asiantuntijat Jonna Sirviö, Pirjo Tuusjärvi, Sami Makkula, Jukka Karjalainen, Ville Teräväinen, Patrik Koskinen ja Anna Lahti työskentelevät eri alojen toimijoiden kanssa.
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Y löjärven lukiolla on valtakunnal-
lisen yrittäjyyden erityinen kou-
lutustehtävä, ja Yrittäjyyslinjalla 
nyt toisen vuoden opintoja suo-

rittava Milla Honkaniemi on tyytyväinen 
sieltä saamaansa oppiin. Hyvää kokemus-
ta hän on saanut myös työskennellessään 
Oma Hotelli Ylöjärvellä sosiaalisen median 
tuottajan tehtävissä.

– Hotellin omistajat olivat kuulleet Yrit-
täjyyslinjasta ja kävivät lukiolla kertomas-
sa markkinointiin liittyvistä toiveistaan. 
Videoesittelyiden perusteella pääsin heil-
le töihin, Honkaniemi kertoo.

Honkaniemen ja kahden muun opiskeli-
jan työ hotellilla jatkui, ja siitä innostuneena 
he perustivat osana opintojaan yhdessä So-
mapuu NY -yrityksen, joka myy sosiaalisen 
median sisällöntuotantoa. Mukaan tuli vielä 
neljäskin opiskelija, ja nyt Somapuussa toimii 
Honkaniemen lisäksi Hilda Heikkilä, Teemu  
Keskinen ja Janette Huttunen.

– Yritystä ideoidessa latasimme pöydäl-
le kaikki ideat, ja niitä olikin miljoona. Tä-
män totesimme toimivimmaksi. Hotellilta 
olimme saaneet myös hyvää palautetta sii-
tä, että luomillamme some-sisällöillä oltiin 
houkuteltu lisää viikonloppukävijöitä se-
kä kesämatkailijoita, Honkaniemi kertoo. 

Somapuulla on jo muutamia asiakkaita ja 
työ on ollut pääosin nettisivujen uudistusta. 

– Yritystoiminnassamme olemme oppi-
neet tärkeitä taitoja, kuten esimerkiksi tii-
mityöskentelyä, esiintymistä ja asiakaspal-
veluhenkisyyttä, Honkaniemi pohtii. 

 
Tekemällä oppiminen kiinnostaa
Työelämätaitojen merkitys näkyy myös 
syksyllä voimaan tulevassa lukioiden uu-
dessa opetussuunnitelmassa. Samalla uu-
distus tuo lukiolle enemmän joustoa yri-
tysyhteistyöhön. Uuteen opetussuunnitel-
maan siirtymistä helpotetaan #rajatontyö-
elämä-hankkeella, jossa yritysyhteistyön 
tasoja on kolme: opintovierailut puolin ja 

toisin, yrittäjä-shadowing, sekä laajempi yh-
teistyö, kuten muun muassa projektiluon-
toiset toimeksiannot ja kesätyöt. 

– Haluamme rohkaista yrittäjiä mukaan 
yhteistyöhön. Emme ole välttämättä koke-
neimpia työelämässä, mutta osaamme mon-
ta asiaa jo erittäin hyvin ja tekemällä opim-
me jatkuvasti. Parhaimmillaan nuorella syt-
tyy innostus pyrkiä tulevaisuudessa teke-
mään samaa työtä, Honkaniemi pohtii.

Hankkeessa tehdään myös monipuolises-
ti erilaisia kokeiluja.

– Esimerkkinä kokeiluista voisi mainita 
Ylöjärven lukion Yrittäjyyslinjan tuotteis-
tamisen. Haluamme paketoida linjan pitkän 
ajan opit ja kokemukset malliksi, jonka avul-
la voimme auttaa muidenkin lukioiden yri-
tysyhteistyötä tulevaisuudessa, hankkeen 
projektipäällikkö Henna Haara kertoo.

Työelämän monipuolistuessa ja pirstaloituessa leipätyön ohessa 
tehdään yhä enemmän projekteja sivutoimisena yrittäjänä tai 
kevytyrittäjyyden kautta. Lukioissakin vahvistetaan opiskelijoiden 
yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia.
teksti kirsi kojonkoski  kuva eino ansio

Yritysyhteistyö on 
osa lukio-opetusta

Somapuu NY:n Janette Huttunen, Milla Honkaniemi, Hilda Heikkilä ja Teemu Keskinen 
etsintäkuuluttavat yrittäjiä lähtemään mukaan yhteistyöhön lukioiden kanssa.

InCar Oy:n aluejohtaja Jari Wiman ja Taitaja2021 Oulu -tapahtuman kilpailujohtaja Sauli 
Jaara kertovat, että tapahtuma tarjoaa oivan tilaisuuden tutustua motivoituneisiin nuoriin.

Ammatillisen koulutuksen Taitaja-tapahtuma järjestetään  
keväällä virtuaalisesti Pohjois-Suomen ammatillisissa oppi-
laitoksissa. Tapahtuma toimii näyteikkunana työelämään. 

Näköalapaikka  
tämän päivän  
ammatteihin

T aitaja on Suomen suurin amma-
tillisen koulutuksen tapahtuma, 
jossa kilpaillaan ammattitaidon 
alle 22-vuotiaiden Suomen mes-

taruuksista. Viime vuonna tapahtuma jäi ko-
ronapandemian vuoksi väliin, mutta tänä 
keväänä se järjestetään 18.–20.5. striimattu-
na kahdeksan pohjoissuomalaisen ammatil-
lisen oppilaitoksen tiloissa. Yksi laji suorite-
taan Helsingissä ja yksi Jyväskylässä. 

– Tapahtuman siirtäminen verkkoon on 
ollut iso ponnistus. Jo helmikuun semifi-
naalit hajautettiin ja toteutettiin virtuaali-
sena. Uutta toteutustapaa varten piti kou-
luttaa yli tuhat ihmistä arvioimaan kilpai-
lutehtäviä, kertoo Taitaja2021 Oulu -kilpai-
lujohtaja Sauli Jaara.

Semifinaaliin osallistui noin 1 500 amma-
tillista opiskelijaa yhteensä 46 lajissa, jois-
ta finaaliin on tulossa jokaisesta lajista kah-
deksan parasta. Normaalioloissa finaali olisi 
järjestetty suurena yleisötapahtumana Ou-
luhallissa, mutta tänä vuonna yleisöä ei ole 
paikan päällä.

– Live-lähetykset ovat maksuttomia ja 
kaikille avoimia. Pääkohderyhmä ovat pe-
ruskoulun 8.-luokkalaiset, joilla on edessä 
toisen asteen opiskeluvalinta. Heille tapah-
tuma on näköalapaikka ammatteihin, koulu-
tukseen ja aidosti työelämään, Jaara toteaa.

Kumppanuus tarjoaa näkyvyyttä
Tapahtumaan osallistuu myös iso joukko yh-
teistyökumppaneita, jotka voivat solmia eri-
laisia kumppanuuspaketteja koulutuksen 
järjestäjän kanssa. Yritys tai yhteisö voi nä-
kyä esimerkiksi lajilähetyksissä, olla esillä 
virtuaalisella messuosastolla tai oheistapah-
tumassa. Mahdollista on myös näkyä Taita-
jan verkkomedioissa, pitää puheenvuoroja 
tai valita räätälöity paketti.

Näkyvyyden vastikkeeksi kumppanit tar-

joavat kilpailuun esimerkiksi koneita, lait-
teita, materiaaleja, työpanosta, rahaa tai nii-
den yhdistelmiä.

Taitajan kumppanit pääsevät vaikutta-
maan myös tulevaisuuden ammattilaisten 
koulutussisältöihin. Tapahtuman tavoittee-
na on kehittää ammatillista koulutusta yh-
teistyössä yritysten kanssa. 

– Kuuntelemme mielellämme kump-
paneiden näkemyksiä osaamistarpeista ja 
suuntaamme oppisisältöjä tarvetta vastaa-
vaksi, Jaara kertoo.

Tapahtuman positiivisuus innostaa
Valtakunnallinen Autokorjaamokeskus  
InCar Oy on toiminut pitkään yhteistyössä 
ammatillisen koulutuksen järjestäjien kans-
sa ja Taitaja-tapahtuman kumppanina. Yh-
tiö onkin kokenut näkyvyytensä parantu-
neen merkittävästi. 

– Tapahtumassa on mahdollisuus tava-
ta motivoituneita nuoria ja rekrytoida hei-
tä alan töihin. Haluamme olla mukana tu-
kemassa nuorten kehittymistä ja osaamis-
ta, sanoo InCar Oy:n Oulun aluejohtajana 
toimiva Jari Wiman.

Wiman on toiminut usean vuoden ajan 
autokorikorjauksen lajissa päätuomarina ja 
sanoo saavansa joka kerta uutta intoa tapah-
tuman positiivisesta ilmapiiristä. Hänestä 
on tärkeää olla mukana ohjaamassa uutta 
sukupolvea työelämään. 

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman päävas-
tuu on Koulutuskuntayhtymä OSAOlla. 
Tapahtuman taustaorganisaationa toimii 
Skills Finland Oy ja mukana on satoja yri-
tyskumppaneita. Kumppanuuspaketteja 
on mahdollista hankkia vielä huhtikuun 
puoleen väliin saakka. Yhteistyöpakettien 
myynti päättyy 15.4.2021.

n #rajatontyöelämä-hankkeella  
rakennetaan lukioiden, työelämän 
sekä korkeakoulujen yhteistyötä.

n Tavoitteena on vahvistaa lukio-
laisten ja myös opettajien työelä-
mätaitoja sekä yrittäjyysosaamista.

n  Mukana ovat Ylöjärven, Kalla- 
veden ja Kauniaisten lukiot, Lautta- 
saaren yhteiskoulun KVL-lukio  
sekä Tampereen lukiokoulutus.

Työelämätaidot 
vahvemmiksi

teksti ritva-liisa sannemann  kuva tuuli nikki

P ohjois-Karjalan metsä-
sektorin toimijoiden tii-
vis yhteistyö on hyvä esi-
merkki siitä, miten tut-

kimus-, kehittämis- ja koulutus- 
organisaatiot voivat tukea yritys-
ten vientitoimintaa. Maakunnas-
sa toimivat metsä- ja biotalouden 
tutkimusorganisaatiot ovat välit-
täneet tietoa Suomen metsätalou-
desta kansainvälisille tutkimusver-
kostoilleen. Innostus metsätalou-
temme tehokkuudesta on poikinut 
Pohjois-Karjalaan useita kansainvä-
lisiä hankkeita. 

Metsäkeskuksen elinkeinopääl-
likkö Leena Leskinen kertoo Kana-
dan ja Pohjois-Karjalan metsäsekto-
rin toimijoiden yhteistyön käynnis-
tyneen reilu vuosikymmen sitten. 
Tuolloin kanadalaisten metsän-

omistajaorganisaatioiden edusta-
jista koostuva vierailijaryhmä saa-
pui Luonnonvarakeskuksen bio- 
energiaseminaariin. 

– Kanadassa haluttiin kehittää 
metsätalouden käytäntöjä ja avuk-
si haluttiin suomalaisia tutkimus- ja 
koulutusorganisaatioita. Vierailun 
pohjalta syntyi yhteistyösopimuk-
sia sekä metsäsektorin tutkimus- ja 
kehityshankkeita. Yhteistyömme 
Kanadaan jatkuu edelleen. Nyt pai-
notamme puunkorjuuteknologian 
ja edistyneiden metsänhoitomene-
telmien vientiä, Leskinen kertoo.

Pohjoiskarjalaiset julkisen sekto-
rin toimijat ovat hyvin verkostoitu-
neita, joten roolitus on ollut help-
poa. Pohjois-Karjalan maakuntaliit-
to ja Metsäkeskus ovat vastanneet 
keskusteluista hallinnon edustajien 

kanssa. Koulutus- ja tutkimusvas-
tuu on jakautunut Luonnonvara-
keskukselle, Riverialle, Karelia- 
amk:lle, Itä-Suomen yliopistolle ja 
EFI:lle. Hankkeisiin on saatu EU-ra-
hoitusta ELY:ltä ja maakuntaliitolta.

– Hankkeissa kohdemaan yrityk-
set, metsäalan käytännöt, lainsää-
däntö ja tukipolitiikka tulevat tu-
tuiksi. Jaamme tietämyksemme 
Pohjois-Karjalassa toimiville yri-
tyksille ja pystyimme suhteillam-
me avaamaan ovia neuvottelupöy-
tiin. Yritykset pystyivät vastaamaan 
tuotteillaan ja palveluillaan hank-
keiden synnyttämiin tarpeisiin.

Seuraavaksi suuntana Japani
Pohjois-Karjalassa aloitetaan yhteis-
työ myös Japanin Naganon alueen 
kanssa. Japani-hankeryhmän pro- 

jektipäällikkö Petteri Ryhänen Ka-
relia ammattikorkeakoulusta ker-
too, että alueiden välisestä yhteis-
työstä allekirjoitettiin kaksi aie- 
sopimusta vuonna 2019. 

Yhteistyö käynnistyy Pohjois- 
Karjalan ja Naganon maakuntien vä-
lillä 5-vuotisella sekä naganolaisen 
Inan kaupungin kanssa 3-vuotisella 
metsäbiotaloutta monipuolisesti ke-
hittävällä yhteistyökokonaisuudel-
la. Japani-hankeryhmässä ovat mu-
kana Karelia-ammattikorkeakoulun 
lisäksi Pohjois-Karjalan maakunta-
liitto, Luonnonvarakeskus, Itä-Suo-
men yliopisto, Pohjois-Karjalan kou-
lutuskuntayhtymä Riveria ja Bu-
siness Joensuu Oy. Asiantuntija- 
jäseninä yhteistyössä toimivat Met-
säkeskus ja Pohjois-Karjalan Team  
Finlandin edustus.

– Japanissa panostetaan omien 
metsävarojen tehollisempaan hyö-
dyntämiseen. Suomesta kaivataan 
osaamista tehokkaasta skandinaa-
visesta metsätaloudesta ja moder-
neista teknologioista. Emme vie Ja-
paniin valmista mallia, vaan kehi-
tämme toimintaa yhteistyötaho-
jemme toiveita kuunnellen. Se on 
hyvin tärkeää, Ryhänen sanoo. 

Karelia tuo kehittämistoimintaan 
opiskelijansa ja korkeatasoisen kou-
lutustoimintansa. Tavoitteena on 
käynnistää koulutuskehittämisyh-
teistyö japanilaisen tahon kanssa.

Ryhänen ja Leskinen uskovat, et-
tä Japani-hankkeessa voidaan hyö-
dyntää Kanada-yhteistyössä kerty-

nyttä kokemusta. He odottavatkin, 
että yhteistyö avaa kotimaisille yri-
tyksille yhä enemmän vientimah-
dollisuuksia maailmalle.

– Laajoilla alueellisilla ja valta-
kunnallisilla yhteistyöhankkeilla 
voidaan lisätä olennaisesti vien-
tiyritysten määrää ja myyntivo-
lyymia sekä luoda monialaisia pal-
velu- ja tuotekokonaisuuksia tarjo-
avia yritysten arvoverkkoja. Julki-
sen sektorin toimijoilla on tärkeä 
rooli muun muassa verkostojen ja 
yhteisten toimintamallien rakenta-
jana sekä hanketoiminnan rahoitta-
jana, Leskinen avaa.

Uniikkia metsävaratietoa 
Suomessa on tuotettu metsävaratie-
toa laserkeilaukseen, ilmakuvauk-
seen ja maastomittauksiin perustu-
valla koneoppimisen menetelmällä 
vuodesta 2010 alkaen. Menetelmän 
avulla saadaan erittäin tarkat arviot 
puuston määrästä sekä arvokkaiden 
luontokohteiden ja muinaismuisto-
jen sijainnista. Avoimet aineistotie-
dot ovat saatavilla Metsäkeskuksen 
Metsään.fi-palvelussa. 

Leskinen näkee, että ainutlaatui-
set metsävaratiedot auttavat met-
säsektorin yrityksiä pääsemään glo-
baaleihin neuvottelupöytiin. 

Metsäalan vientiä 
siivittämässä

Keslan puunkorjuulaitteiden liiketoimintajohtaja Mika Tahvanainen, Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Leena Leskinen ja Japani-hankeryhmän projektipäällikkö Petteri Ryhänen.

Pohjoiskarjalaiset metsä- ja biotalouden tutkimus-, kehittämis- ja  
koulutusorganisaatiot vievät suomalaista metsäosaamista Kanadaan  
ja Japaniin. Yhteistyö avaa ovia kotimaisten yritysten viennille.
teksti tuomas i. lehtonen kuva ilkka koski
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H arva ehkä tietää, et-
tä Mikkelissä on pe-
räti kolme yliopistoa. 
Siellä toimii Mikkelin 

yliopistokeskus, jonka muodosta-
vat Aalto-yliopisto, Helsingin yli-
opisto sekä Lappeenrannan-Lah-
den teknillinen yliopisto.

Kolmen yliopiston yhteistyöver-
kosto tuo Mikkelin alueelle laajaa ja 
monipuolista tiedeosaamista.

– Yliopistokeskusten tehtävä on 
tuoda emoyliopistojen osaaminen 
paikalliseen kontekstiin. Yliopisto-
yksiköiden ja yhteiskunnan toimi-
joiden yhteistyötä voidaan yliopis-
tokeskuksissa toteuttaa joustavam-
min kuin isoissa yliopistoissa, sanoo 
Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutin tutkimusjohtajana toimiva 
Torsti Hyyryläinen.

Käytännönläheisen tutkimus-
työn lisäksi yliopistokeskukset ke-
hittävät osaltaan alueen yritysten 
toimintaympäristöä ja osaamista.

Keskuksessa on yli viidentoista 
vuoden kokemus yritysyhteistyös-
tä. Vuosittain yhteistyötä tehdään 
satojen yrityspartnereiden kanssa.

– Teemme esimerkiksi tutkimus-
hankkeita, joissa tuotamme ver-
kostojemme tietoa yritysten käyt-
töön, tai vaikkapa yhteistyötä, jossa 
asiantuntijamme auttavat yrityksiä 
tuotteiden ja palveluiden kehittä-
misessä, Hyyryläinen kertoo.

Tutkimustieto työkaluna
Yritysyhteistyö lähtee yleensä liik-
keelle yhteisistä tavoitteista. 

– Pohdimme yrityksen kanssa, 
mihin kysymykseen molemmilla 
osapuolilla on vahva halu löytää 
vastaus, Hyyryläinen toteaa. 

Ruralia-insituutti on tehnyt tut-
kimusyhteistyötä muun muassa 
maakunnallisen sähköyhtiön Suur- 
Savon Sähkön kanssa. Osapuolet ha-
vaitsivat, että yhdistävä teema on 

Yliopistojen 
tutkimustieto 
yrityskäyttöön
Mikkelin seudulla yritykset voivat hyödyntää akateemista tutkimusta monin 
tavoin. Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot tukevat liiketoiminnan 
kehittämistä muun muassa jätevesien kierrätyksen sekä arkistointitoimintaa 
hyödyntävien kaupallisten palveluiden ympärille.

teksti elina jäntti  kuvat aalto yliopiston mikkelin kampus & anna-katri hänninen

Aalto-yliopiston  
Mikkelin kampuksen 
opiskelijat tekevät  
monipuolisia projekti-
töitä alueen yritysten  
ja yhteisöjen kanssa. 

Mari Kallioinen, Torsti Hyyryläinen ja Joan Lofgren yhdistävät osaami-
sensa kolmen yliopiston muodostamassa Mikkelin Yliopistokeskuksessa.

Kolmen yliopiston verkosto
n  Tutkimustulosten avulla 
yritykset voivat kehittää  
strategista ohjaustaan.

n  Tukemalla alueen yrityk-
siä yliopistokeskus osallis-
tuu myös koko Etelä-Savon 
alueen kehittämiseen.

n  Yhteistyöhön kuuluvat 
myös yritysvierailut sekä  
vierailijoiden luennot.

n  Mikkelin yliopistokeskus 
koostuu Aalto-yliopistosta, 
Helsingin yliopistosta ja Lap-
peenrannan-Lahden teknilli-
sestä yliopistosta. 

n Yliopistoilla on 15 vuoden 
kokemus yritysyhteistyöstä. 

n Yhteistyöyritykset tarjoa- 
vat dataa ja tietämystään 
kustakin tutkitusta ilmiöstä.

lamme kontakteja alueen eri yrityk-
siin ja toimijoihin, sanoo kandidaat-
tiohjelman johtaja Joan Lofgren.

Opiskelijat voivat esimerkik-
si tehdä opinnäytetyönsä eli kan-
didaattitutkielmansa paikallisille 
yrityksille tai toteuttaa yritysten ja 
yhteisöjen, kuten kuntien tai järjes-
töjen, kanssa erilaisia projektitöitä.

– Opiskelijamme ovat selvittä-
neet kansainvälisten markkinoi-
den kehittämistä paikalliselle au-
rinkolämpöratkaisuja toimittaval-
le yritykselle ja pohtineet kestävää 
matkailua sekä modernisoitumisen 
haasteita projekteissa Mikkelin kau-
pungin kanssa, Lofgren mainitsee.

Kandidaattiohjelman luennoitsi-
jat ovat vierailevia professoreita sekä 
asiantuntijoita ja tutkijoita eri puo-
lilta maailmaa. Myös alueen yrittä-
jät käyvät puhumassa opiskelijoille. 
Joskus voidaan tehdä kevyempää-
kin yhteistyötä: opiskelijat voivat 
käydä yhdellä yritysvierailulla, jol-
loin voi jo syntyä uusia ideoita.

– Opiskelijoiden näkemykset voi-
vat olla yrityksille hyvinkin käyttö-
kelpoisia. Eri puolilta maailmaa tu-
levat nuoret ovat asiantuntijoita esi-
merkiksi siinä, kuinka yritykset ja 
yhteisöt voisivat toimia eri maiden 
markkina-alueilla ja kuinka sosiaa-
lista mediaa kannattaisi hyödyntää 
eri kulttuureissa, Lofgren kertoo.

Tekoälyä ja pelialan yrityksiä
Mikkelissä kehitetään myös arkisto- 
ja kirjastotoimialaa sekä tiedonhal-
linnan ja ICT-alan osaamista. 

Memory Campukseksi nimetyn 
osaamis- ja palvelukeskuksen ta-
voitteena on luoda arkistotoimin-
taa tukevia tai hyödyntäviä kau-
pallisia palveluita ja tuoda alueel-

le uusia digitaalisen alan kehittä-
misyrityksiä.  

Yksi Memory Campuksen toimi-
joista on Helsingin yliopiston Kan-
salliskirjasto, joka kuuluu Mikkelin 
yliopistokeskukseen. Kansalliskir-
jasto on erikoistunut konservoin-
tiin, digitointiin ja mikrokuvauk-
seen. Mikkelissä kehitetään digi.
kansalliskirjasto.fi-esitysjärjestel-
mää ja toimitaan digitaalisten ih-
mistieteiden tutkijoiden yhteistyö-
kumppanina tekstin koneoppimi-
seen perustuvassa analysoinnissa.

– Kansalliskirjastolla on digi-
tointialalla vahva tekninen ja juri-
dinen osaaminen. Meillä on vuo-
sittain useita yritysasiakkaita, ku-
ten mediataloja tai julkaisijoita, 
jotka haluavat digitoida lehtensä. 
Parhaillaan digitoimme esimerkik-
si kaikkia Suomen ruotsinkielisiä  
lehtiä, kertoo Kansalliskirjaston 
Tutkimuskirjaston palvelujohtaja 
Johanna Lilja.

Memory Campus -osaamiskes-
kuksessa ovat mukana esimerkiksi 
Kansallisarkisto, Elinkeinoelämän 
keskusarkisto Elka ja Kaakkois-Suo-
men ammattikorkeakoulu Xamk.

Liljan mukaan aineistomassojen 
analyysin ja niiden hyödyntämisen 
ympärillä on paljon erilaisia liike-
toimintamahdollisuuksia.

– Alalle tarvitaan yrityksiä, jot-
ka tekevät arkiston- ja tiedonhallin-
taan uusia sovelluksia, tekoälyrat-
kaisuja ja automaatiota. Esimerkik-
si monet pelialan yritykset voivat 
hyötyä Memory Campuksesta, sillä 
sen kautta saa arvokkaita kumppa-
nuuksia, osaamista ja kansainväli-
siä kontakteja. Mikkelissä on myös 
osaavaa työvoimaa alan koulutuk-
sen kehittyessä XAMKissa.“

monipaikkaisuuden kehitys. 
Monipaikkaisuuden lisääntymi-

sen myötä vapaa-ajan asunnoilla 
tehdään aiempaa enemmän etätöi-
tä, jolloin sähköyhtiön asiakkaiden 
sähkönkulutus ja esimerkiksi nopei-
den verkkoyhteyksien tarve kasvaa. 

– Saamme yritykseltä dataa ja tie-
tämystä ilmiöstä, ja tieteellisen tut-
kimuksen perusteella he voivat ke-
hittää strategista ohjaustaan: suun-
nitella esimerkiksi sitä, minne teh-
dään valokuituinvestointeja. 

Digiaikana tarjolla on paljon da-
taa, ja entistä useampi yritys tarvit-
see tutkimusta päätöksenteon tuek-

si ja toimintansa kehittämiseen. 
– Esimerkiksi investointipäätök-

set on hyvä tehdä tutkitun tiedon 
varassa, Hyyryläinen avaa. 

Tutkimustyö ja liiketoiminta 
kietoutuvat tiiviisti yhteen Mikke-
lin uudessa EcoSairila-keskuksessa. 
EcoSairila on vihreän teollisuuden 
osaamiskeskus ja kiertotalouden ke-
hittämisalusta, johon rakentuu uu-
si, moderni jätevedenpuhdistamo.

Lappeenrannan-Lahden teknilli-
nen yliopisto eli LUT tekee EcoSairi-
lassa jätevedenpuhdistukseen, ve-
den kierrätykseen ja kiertotalouden 
toteuttamiseen liittyvää innovatii-
vista tutkimus- ja kehitystyötä.

– Jätevedenpuhdistamon yhtey-
teen suunniteltu koekenttä mahdol-

listaa kokeiden tekemisen laborato-
riota isommassa mittakaavassa. Ta-
voitteemme on selvittää, miten jäte-
vedet ja teollisuusjätteet voitaisiin 
hyödyntää taloudellisesti, eli miten 
jätteistä voidaan tehdä liiketoimin-
taa kemiallisten muuntamisproses-
sien avulla, sanoo LUT:n erotustek-
niikan professori Mari Kallioinen.

Jätevesien hyödyntäminen ja te-
hokkaampi käyttö on tulevaisuu-
dessa yhä isompi bisnes. Suomes-
sa alalla toimii jo joitakin yrityk-
siä. LUT:n tutkimustyön tiimoilta 
on syntynyt yritys, joka hyödyntää 
edistynyttä hapetusteknologiaa sai-
raalajätevesien puhdistuksessa.

EcoSairilassa LUT:n tutkimusyh-
teistyön tarkoitus on tuottaa tietee-
seen perustuvia ratkaisuja ja syn-
nyttää alueelle yritystoimintaa.

– Teemme ratkaisukeskeistä tie-
dettä, ja meille on tärkeää pitää kon-
taktit yrityksiin, jotka toimivat osaa-
misaloillamme. EcoSairilaan voisi 
syntyä tutkimustyön myötä yri-
tyksiä, joilla on kiertotalouden to-
teuttamisen kautta syntyneitä uu-
sia tuotteita, vedenkäsittelyyn liit-
tyvää prosessiosaamista tai teknolo-
giaratkaisuja siihen, että jätevedestä 
saadaan talteen arvokkaita materi-
aaleja, Kallioinen visioi.

Kansainvälistä näkemystä
Joka vuosi Mikkelin yliopistokes-
kuksessa aloittaa opiskelunsa noin 
80 Suomesta ja eri puolilta maail-
maa tulevaa tutkinto-opiskelijaa. 

Aalto-yliopiston Mikkelin yksi-
kön International Business -kandi-
daattiohjelman opiskelijat tekevät 
monenlaista yhteistyötä paikallis-
ten yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

– Meille on erityisen tärkeää tuo-
da oma panoksemme Etelä-Savon 
alueen kehitykseen. Koulutusoh-
jelmamme on hyvin käytännönlä-
heinen, ja luomme monilla kursseil-

Jätevesien 
monipuolinen 
hyödyntäminen 
on mahdollisuus 
liiketoiminnalle.
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Kun yrityksellä on toimiva strategia ja luottamusta omaan tekemiseen,  
rohkeita askeleita on mahdollista ottaa myös haasteellisina aikoina.  
Luotettava kumppani auttaa yritystä mahdollisuuksiin tarttumisessa.

teksti vilma timonen  kuvat sooci & rasmus härkönen

Kumppanuudessa 
katsotaan kohti 
tulevaisuutta 

S ooci Oy valmistaa käsityö-
nä valmiita kastikepohjia 
ja liemiä pääasiassa ra-
vintolakäyttöön. Sooci on 

vuonna 2018 perustettu startup-yri-
tys, joka aloitti tuotantonsa Ylämyl-
lyllä tammikuussa 2019. 

– Pääsimme toiminnassamme 
hyvään vaiheeseen ja olimme aika 
lailla yhden jakelukanavan eli ravin-
toloiden varassa. Mutta, tiedämme, 
mitä nyt on tapahtunut, toteaa Soo-
cin toimitusjohtaja Kiril Rainos.

Koronapandemian rajoitettua ra-
vintoloiden toimintaa, Sooci lähti 
hakemaan uusia asiakkuuksia myös 
kuluttajapuolelta. Hankkeen to-
teuttamiseen osallistuu vakuutus-
yhtiö Fennia.

– Nyt rakennamme tukijalkoja ja-
kelukanaville, ja rahoitukselle on 
tarvetta. Kassavirta koki kolauksen, 
emmekä olisi saaneet paikattua si-
tä myyntituotoilla. Fenniasta saim-
me hyvän tuen tähän tilanteeseen.

Fennia pyrkii auttamaan asiak-
kaitaan valmistautumaan tulevai-
suuden mahdollisuuksiin paitsi va-
kuutuksilla, myös tarjoamalla asia-
kasyrityksilleen rahoitusta.

– Meidän filosofiamme on olla 
yrittäjien pitkäjänteinen kumppa-
ni vaikeissakin suhdannetilanteis-
sa. Olemme keskinäinen yhtiö, jo-
ten asiakkaat eli vakuutuksen otta-
jat ovat meidän omistajiamme. Ole-
malla Fennian asiakas pystyy vai-
kuttamaan asioihin, ja sitä kautta 
pääsee myös osalliseksi lisäpalve-
luistamme, kertoo asiakasrahoitus-
johtaja Antti Sormunen Fenniasta.  

Strategian pitää olla toimiva
Lainarahalla toimiminen on yrityk-
selle aina riski, joten toimintasuun-
nitelman pitää olla tarkkaan laadit-
tu. Hankkeen tulee myös olla vie-
raan pääoman ehtoisen rahoituk-
sen ehdot ja Fennian rahoituskri-
teerit täyttävä.

– Soocilla oli kasvusuunnitelma 
ja tulevaisuuden strategia luotuina 
ennen koronaa, ja siihen suuntaan 
lähdettiin. Strategia kesti mullista-
van tilanteen, vaikka tietenkin sitä 
on jouduttu muokkaamaan aikaan 
paremmin sopivaksi. Mutta pohja 
on vahva, ja se kestää hankaluuk-
siakin, Sormunen toteaa.

Rainos kertoo, että niin Soocissa 
kuin asiakkaidenkin piirissä mieti-
tään, miten asioita voidaan tehdä 
pienemmin kustannuksin. 

 – Olemme vieneet tuotteemme 
tehokkuusajattelu edellä ravinto-
lamaailmaan. Toki oletus on, että 
tuotteen maku ja laatu ovat kunnos-
sa – huonoilla tuotteilla ei tuoda li-
säarvoa, Rainos avaa.

Sormunen kehuu Soocin innova-
tiivista tapaa lähestyä potentiaalisia 
asiakkaita sosiaalisen median kei-
noin, kuten suositun Liemibaari- 
podcastin välityksellä. 

– Pidän hienona juttuna, että vai-

keanakin aikana on lähdetty roh-
keasti rakentamaan asiakkuuksia 
tulevaisuutta ajatellen.

Kaiken perustana asiakas
Soocin ja Fennian kumppanuus al-
koi haastavana aikana, mutta osa-
puolet ovat tyytyväisiä tähänastisen 
kumppanuutensa toimivuuteen. 

– Jos ajatellaan, että olemme löy-
täneet toisemme vaikeana hetke-
nä, niin tulevaisuudessa Soocin  
toiminnan päästessä seuraavalle  
tasolle meillä on aivan eri mahdolli-
suudet laajentaa ja syventää kump-
panuuttamme, Sormunen kertoo.

Rainos on samaa mieltä. Hän on 
tyytyväinen myös Fennian aktii- 
viseen asiakaspalveluun. Yrityk- 
sen kannalta on tärkeää, että va- 
kuutukset ovat aina ajan tasalla ja  
pysyvät mukana toiminnan muu-
toksissa.

– Fennialla on hyvä ja aktiivi-
nen yhteydenpito. Minulla on vah-
va tunne, että he ovat aidosti kiin-
nostuneet meidän asioistamme ei-
vätkä vain lähetä laskua. Olen ollut 
positiivisesti yllättynyt, että yhtey-
denpito on ollut niin aktiivista. Se 
on tärkeä asia ja vahvistaa kontrol-
lin tunnettani, Rainos sanoo.

Sormunen korostaakin, että asia-
kaslähtöisyys ja hyvä asiakaskoke-
mus ovat toimintatapa, jota Fen-
nialla on noudatettu jo pitkään. 

– Haluamme olla asiakkaan tu-
kena ja mukana hänen tarinassaan,  
se on toimintamallimme. Paran-
namme kumppanuusajattelua ja 
kuuntelemme asiakkaitamme, jotta 
pysymme mukana heidän toimin-
nassaan ja voimme oikeasti tuottaa 
heille lisäarvoa, Sormunen toteaa.

Kastikepohjia valmistava Sooci Oy tavoittelee uusia asiakkuuksia kulut-
tajapuolelta. Vakuutusyhtiö Fennia tukee yritystä tässä tavoitteessa.
 

Sooci Oy toimii tehokkuusajattelu edellä ja se pyrkiikin minimoimaan ruokahävikin määrää jo tuotteidensa valmistusvaiheessa. Lienten valmistuksen 
yhteydessä syntyvä jäte otetaan hyötykäyttöön, ja siitä saadaan muun muassa kukkamultaa sekä biodieseliä. “

Filosofiamme 
on olla yrittäjän 
kumppanina  
vaikeassakin 
tilanteessa. 
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Taustatukea  
kotimaisille  
mikroyrittäjille

T ilastokeskuksen mukaan 
94 prosenttia suomalai-
sista yrityksistä työllis-
tää alle 10 työntekijää, 

eli ne ovat mikroyrityksiä. Näissä 
kaikista pienimmissä yrityksissä 
työskentelee neljännes suomalai-
sista työntekijöistä. Mikroyritysten 
rooli Suomen taloudelle on merkit-
tävä, ja sen uskotaan tulevaisuudes-
sa entisestään kasvavan. 

– Teollisuuden ulkoistukset, mik- 
royritysten verkostoihin perustu-
vat prosessit ja yrittäjäasenteen ko-
rostuminen ovat kasvavia trendejä. 
Nuorten innostus yrittäjyyteen on 
myös suurta. Naapurimaihin verrat-
tuna olemme kuitenkin yritysten 
perustamisaktiivisuudessa jäljessä. 
Suomessa perustetaan 4,3 osakeyh-
tiömuotoista yritystä tuhatta työ- 
ikäistä asukasta kohti, kun Ruotsis-

sa luku on 7,2 ja Virossa 24,6. Nyt 
tarvitaan mikroyritysten synty-
mistä edistäviä toimenpiteitä, Ou-
lun yliopiston Kerttu Saalasti Ins-
tituutin johtaja Matti Muhos avaa.

Asia on huomioitu myös Suomen 
valtion taholta. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö on antanut Oulun yli-
opistolle valtakunnallisen tehtä-
vän edistää mikroyrittäjyyden tut-
kimusta ja koulutusta. Tehtävä as-
tui voimaan tämän vuoden alussa. 

Valtakunnallisen mirkoyrittä-
jyyttä koskevan tehtävän antami-
nen Oulun yliopistolle oli luonte-
vaa. Yliopiston Kerttu Saalasti Ins-
tituutissa on tehty pitkään mikro-
yrityksiin ja niiden elinvoimaisuu-
teen, kasvuun ja vientiponniste-
luihin kohdistuvaa tutkimusta ja 
kehittämistä. Lisäksi yliopistossa 
on tänä vuonna aloitettu mittava 

hanke koulutusten tarjoamiseksi 
mikroyrittäjyyden alalla.

Instituuttiin kuuluva Mikroyrit-
täjyyskeskus MicroENTRE® koor-
dinoi valtakunnallista kasvuun ja 
vientiin tähtäävää yritysverkostoa 
ja pyörittää monia tutkimus- sekä 
kehityshankkeita. 

– Vuonna 2011 toimintansa aloit-
tanut MicroENTRE®n tutkimus-
ryhmämme on Suomessa ja myös 
kansainvälisestikin ainutlaatuinen. 
Tutkimusryhmä tuottaa tutkittuun 
tietoon perustuvaa osaamista mik- 
royritysten kasvun ja kansainvä-
listymisen edistämiseksi ja yrittä-
misen esteiden poistamiseksi. Tut-
kimusteemoina ovat muun muas-
sa mikroyritysten kasvu, vienti ja 
toimintaedellytykset. Työtä teh-
dään verkostotoiminnan ja erilais-
ten tutkimushankkeiden, kuten  

SoloENTRE ja yrittävä kulttuuri 
 -hankeen kautta, Muhos kertoo.

Konkreettisia vinkkejä
SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri on 
EAKR-rahoitteinen kolmivuotinen 
hanke, jossa kehitetään laaja-alai-
sesti mikroyrittäjyyden toimin-
taedellytyksiä. Hankkeessa työs-
kentelevän yliopistotutkija Kai  
Hännisen mukaan tavoitteena on 
kehittää mikroyrittäjille digitaali-
sia työkaluja sekä muuttuvan toi-
mintaympäristön tarpeet täyttävä, 
uudenlainen yrityspalvelukokonai-
suus. Hankkeessa tuotetaan myös 
tutkittua tietoa yrittäjyyden asen-
teista ja vaikutetaan niihin positii-
visen yrittäjyysviestinnän ja -tapah-
tumien kautta.

– Haluamme tarjota yrittäjille 
verkon kautta toimivia palveluita, 

jotka ovat kiireisten yrittäjien saa-
tavissa vuorokauden ympäri. Täl-
laisia ovat esimerkiksi tutkimus-
tietoon perustuvat kasvukyvyk-
kyyteen ja digivalmiuksiin liitty-
vät testit. Yritykset voivat käyt-
tää niitä maksutta kasvavayritys.fi 
 -verkkopalvelussa, jonka alustan 
toteutti Codemate Oy. Testit antavat 
yrittäjille konkreettisia vinkkejä ke-
hittämistoiminnan tueksi. Halutes-
saan yrittäjä voi keskustella testitu-
loksistaan yritysneuvojan tai tutki-
jan kanssa, Hänninen kertoo.

Hankkeessa kehitettiin testi 
myös koulutusorganisaatioille yrit-
tävän kulttuurin ja yrittäjyyskasva-
tuksen seurantaan ja johtamiseen. 
Palveluihin kertyvää tietoa voidaan 
jatkossa hyödyntää tutkimuksessa 
ja aluekehittämisen tukena. 

Koulutusta yrittäjyyteen
Mikroyrittäjyys näkyy vahvasti 
myös Oulun yliopiston koulutustar-
jonnassa. Koulutuspäällikkö Päivi 
Lohikosken mukaan tarjolla on mik- 
royritysten tarpeisiin sopivia täy-
dennyskoulutuskursseja ja avoimen 
yliopiston puolella järjestettävä 30 
opintopisteen laajuinen mikroyrit-
täjyyden perusopintokokonaisuus. 
Perusopinnot on mahdollista suo-
rittaa lyhimmillään lukuvuodessa.

Koulutukset ovat kaikille avoi-
mia, eivätkä ne edellytä aiempia 
akateemisia opintoja. Ne soveltu-
vat muun muassa yksinyrittäjille, 
yrittäjyyttä suunnitteleville, elin-
keinoelämän päättäjille sekä kai-
kille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

– Koulutuksemme ovat valta-
kunnallisia, sillä kaikki opinnot on 
mahdollista suorittaa verkko-opin-
toina työn ohessa, ajasta ja paikasta 
riippumattomasti. Koulutuksiimme 
osallistuneet voivat verkostoitua 
esimerkiksi ryhmätöiden kautta. 
Halutessaan koulutukset voi suo-
rittaa täysin itsenäisesti oman aika-
taulun mukaan, Lohikoski kertoo.

Käytännönläheisistä mikroyrit-
täjien täydennyskoulutuskursseis-
ta Lohikoski mainitsee esimerkkei-
nä Etätyön johtamisen, Vahva yrit-
täjä -, Yrittäjän IPR -oikeudet- sekä 
paikkatiedon ja avoimen datan hyö-
dyntämismahdollisuuksia käsitte-
levän kurssin.

Mikroyrittäjyyden perusopin-
not perustuvat viimeisimpään tut-
kimustietoon. Opinnoissa käsitel-
lään mikroyrittäjyyden perustei-
ta, ketterää johtamista, digitaalis-
ta myyntiä ja markkinointia, kas-
vun hallintaa sekä verkostojen ja 
toimintaympäristöjen muutoksia. 
Avoimen opiskelijoiden ohella Ou-
lun yliopiston kauppakorkeakoulun 
opiskelijat voivat suorittaa opinto-
kokonaisuuden sivuaineenaan. 

– Opintojen tarkoituksena on 
alentaa kynnystä yritysten perus-
tamisaktiivisuuteen ja auttaa mik- 
royrityksiä toimintansa kehittämi-
sessä, Lohikoski sanoo. 

Yrittäjät ovat osallistuneet kou-
lutussisältöjen suunnitteluun, ku-
ten opetusvideoiden ja podcastien 
tuottamiseen. Yrittäjä Heikki Saari 
on vieraillut yrittäjän osaamisen ke-
hittämistä koskevassa podcastissa.

– Koulutuksemme ovat yrittäjä-
lähtöisiä ja jatkuvasti uudistuvia, 
Lohikoski päättää.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos,  
yliopistotutkija Kai Hänninen ja yrittäjä Raimo Seikkala.

Oulun yliopistossa tehdään valtakunnallista palvelutyötä mikroyritysten  
eteen. Työn tuloksena on syntynyt muun muassa Suomen ensimmäinen  
mikroyrittäjyyden perusopintokokonaisuus, sähköisiä palveluja liiketoi- 
minnan arviointiin sekä maanlaajuinen yrityskumppaniverkosto. 
teksti tuomas i. lehtonen  kuvat ville suorsa & tuuli nikki

Livelähetys- ja striimaus- 
yrittäjä Heikki Saari ja 
Mikroyrittäjyyden verk-
ko-opinnoista vastaava 
koulutuspäällikkö Päivi 
Lohikoski Oulun  
yliopistosta.

Yrittäjä uskoo uuteen 
palvelukonseptiin
SoloENTRE-hankkeessa rakennetaan yhteistyössä 
mikroyrityksille uudenlaista palvelukokonaisuutta, 
joka sisältää sähköisiä palveluja kasvun hallintaan.

OULUSSA JA RAAHESSA toimi-
van IT-yritys ResComi Oy:n toi-
mitusjohtaja Raimo Seikkala on 
osallistunut Oulun yliopiston or-
ganisoiman Raahen yritysverkos-
ton toimintaan vuodesta 2015 läh-
tien. Tapaamiset ovat poikineet 
tuoreita ajatuksia ja laajemman 
yritysverkoston.

– Olen hakeutunut keskustelui-
hin etenkin muiden kasvuyritys-
ten kanssa. Hyvät 
verkostot omaa-
villa yrityksillä on 
kyky menestyä.

ResComin lii-
kevaihto on kas-
vanut korona-ai-
kana 80 prosentin 
vauhdilla vuoteen 
2019 verrattuna.

Yritysverkoston 
kautta Seikkala on 
tutustunut laajem- 
min Oulun yliopis- 
ton mikroyrittä 
jille suuntaamaan palvelutarjon-
taan. Hän kuluu myös SoloENTREn 
ohjausryhmään. 

Hankkeessa kehitetyt sähköiset 
palvelut tarjoavat yrittäjille mah-
dollisuuden arvioida ja testata 
kasvun edellytyksiä sekä kasvun 
ja digitalisaation nykytilaa. Testin 
lopuksi yrittäjä saa loppuraportin 
ja vinkkejä kasvukyvykkyyden ra-
kentamiseen, kasvun hallintaan ja 
digitalisaation edistämiseen. 

Seikkala uskoo vahvasti Oulun 
yliopiston mikroyrityksille suun-

tamaan kokonaisvaltaiseen kon-
septiin. Hän pitää tärkeänä, että 
tutkimus-, koulutus- ja palvelu-
toiminta sekä yritysverkostot ni-
voutuvat yhdeksi kokonaisuudek-
si. Tämä on Suomen mittakaavas-
sa poikkeuksellista.

– Toimintaohjelma antaa mik- 
royrityksille työkaluja oman liike-
toiminnan hahmottamiseen, ket-
terään toimintaan ja kasvuun. On 

hienoa, että mikro-
yrittäjyyden kou- 
lutukset ovat kaik-
kien saatavilla. Ne 
alentavat yrityk-
sen perustamisen 
kynnystä. 

Seikkala on it-
se tutustunu Solo- 
ENTREssä kehi-
tettyihin kasvu-
kyvykkyyden, di-
givalmiuden ja 
kasvunhallinnan 
testeihin niiden 

pilotointivaiheessa.
– Testien kysymykset on hyvin 

valittu ja ne auttavat muodosta-
maan selkeän kokonaiskuvan yri-
tystoiminnasta. Kasvukyvykkyy-
den työkalu osoittaa selvästi, mi-
hin yrityksen tulee panostaa. Työ-
kalu sopii myös starttaavalle yri-
tykselle, sillä se nostaa esille vah-
vuudet ja ajankohtaiset kehitys-
kohteet. Myös TE-toimistot voisi-
vat hyödyntää työkalulla kerättyä 
tutkimustietoa työvoimapalvelu-
jen kohdentamisessa. 

“
Sähköinen 
palvelu 
muodostaa 
laajan kuvan 
yrityksen 
toiminnasta.  
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