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Työllistämisen esteenä olevat epä-
kohdat on ratkaistava yhteisvoimin.
Harry Harkimo vaatii vastuunjakoa 
sopimiskieltojen purkamisessa. s.2
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Talousalue nousee 
kiertotalouden siivin

Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala iloitsee Raahen asemasta yhtenä Suomen teollistuneimmista kaupungeista. 

Raahen seutukunnan ke-
hittämiskeskuksen joh-
taja Pasi Pitkäsen ja Raa-
hen kaupunginjohtaja  

Ari Nurkkalan ilmeet kertovat pal-
jon. Raahen seutukunnalla menee 
nyt lujaa, mutta menköön. Raahes-
sa ja sen naapurikunnissa paiskitut 
tuhannet työtunnit kantavat hedel-
mää. Seuraavalla viisivuotisperio-
dilla alueen väkiluku sekä yritysten 
liikevaihto ja henkilöstömäärä nou-
sevat kohisten.

– Raahen seutu on ollut pitkään 
Pohjois-Pohjanmaan merkittävin 
teollisuuskeskittymä. Suuret teol-

lisuusyritykset toimivat kasvum-
me vetureina. Seuraavan viiden 
vuoden aikana suuret perusteolli-
suusyritykset SSAB Europe Oy, Lai-
van kultakaivosta pyörittävä Nordic 
Gold Oy ja Fennovoima Oy:n Hanhi-
kiven voimalaitos rekrytoivat noin 
1000 työntekijää. Yritysten kasva-
essa myös teollisuuden alihankki-
joiden ja alueen palvelusektorin 
työntekijätarve kasvaa. Toivotam-
mekin uudet yritykset tervetulleik-
si, Nurkkala iloitsee. 

Pitkänen ja Nurkkala opastavat 
alueesta kiinnostuneita yrityksiä ot-
tamaan yhteyttä Raahen seutukun-

nan kehittämiskeskukseen. Tarjolla 
on apua muun muassa toimitilojen 
hankkimiseen, verkostoitumiseen, 
rahoituskysymyksiin sekä yritystoi-
minnan kehittämiseen. 

 
Energiaa 90 tuulivoimalasta 
Nousun tärkeä taustavaikuttaja on 
alueen kaupunkien ja yritysten vah-
va panostus kiertotalouteen ja uu-
siutuvaan energiaan. Muun muas-
sa alueen suurin yritys SSAB moder-
nisoi tuotantoaan entistäkin ympä-
ristöystävällisemmäksi. Hyvä esi-
merkki kiertotalouden innovatii-
visesta hyödyntämisestä on Ferro-

van Oy, jonka tavoitteena on avata 
uusi tuotantolaitos Raaheen vuon-
na 2021. Yritys alkaa jalostaa SSA-
B:n terästuotannon kuonasta fer-
rovanadiinia muun muassa teräk-
sen, alumiinin, titaaniseoksien ja 
akkujen raaka-aineeksi. 

Ferrovanadiini ei kuitenkaan ole 
ainoa SSAB:n tuotannossa syntyvä 
hukkaresurssivirta, joka pystytään 
tehokkaasti hyödyntämään. 

– Käytämme SSAB:n tuotannossa 
syntyvän hukkalämmön kaukoläm-
pönä. Tästä syystä meillä on maan 
neljänneksi edullisin kaukolämpö.

Seutukunta on satsannut voi-
makkaasti myös tuulivoimaan. 
Vuosina 2004–2017 Raaheen, Py-
häjoelle ja Siikajoelle on kohonnut 
90 tuulivoimalaa. Niiden koko-
naisteho on 280 MW:ia ja sähkön-
tuotanto viime vuonna noin 660 
GWh:ia. Tuotannolla pystyttäisiin 
kattamaan esimerkiksi noin 34 pro-
senttia Vantaan kaupungin vuotui-
sesta sähkön tarpeesta. Viime syk-
synä valmistui 24 voimalaa, joten 
kuluvana vuonna energiantuotan-
to lisääntyy. Lähivuosina voimaloi-
ta rakennetaan vielä runsaasti lisää.

– Raahen kaupunki on sitoutu-
nut strategiassaan kestävän ke-
hityksen periaatteisiin. Haluam-
me vähentää merkittävästi ilmas-
topäästöjä lisäämällä uusiutuvan 
energian käyttöä ja parantamalla 
energiatehokkuutta. Raahella on 
vetämässä hakemus hiilineutraa-
liksi kunnaksi eli Hinku-kunnak-
si. Se edellyttää, että kaupunki si-
toutuu tavoittelemaan 80 prosentin 
hiilidioksidipäästövähennystä vuo-
teen 2030 mennessä vuoden 2007 
tasosta, Pitkänen kertoo.

Merkittäviä satsauksia
Nurkkalan mukaan 25 000 asuk-
kaan Raahe on valmistautunut uu-
sien yritysten ja asukkaiden tuloon. 
Kaupunkiin rakennetaan vilkkaasti 
asuintaloja ja omakotitontteja tulee 
jakoon parin sadan vuosivauhtia. 
Yritystontteja ja valmiita yritystilo-
jakin on hyvin saatavissa. Rakenta-
misen ja kaavoittamisen ohella ke-
hitetään luonnollisesti myös alueen 
infraa. Sama vilkas kaavoitustyö ja 
infran kehittäminen on käynnissä 
myös seudun muissa kunnissa. Seu-
dulla onkin hyvä valikoima erilaisia 
asumisvaihtoehtoja sekä erityyppi-
siä yritysalueita.
– Logistiikan näkökulmasta tilanne 
on hyvä. Raahesta on rautatieyhtey- 
det Ouluun sekä Seinäjoen kautta 
Helsinkiin. Satamamme on Kokko-
lan jälkeen Perämeren kaaren suu-
rin ja se on elintärkeä alueen teol-
lisuus- ja logistiikkayrityksille. Sa-
tamaan valmistui juuri 3 miljoo-
nan euron Ro-ro-ramppi. Suunni-
telmissa on myös sataman syven-
täminen ja laituripaikkojen lisäämi-
nen, Nurkkala toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan  
toiseksi suurin talousalue, 
Raahen seutukunta, elää 
todellista nousukautta.  
Uusiutuvan energian ja 
kiertotalouden voimakas 
hyödyntäminen siivittä-
vät talouskeskittymän  
merkittävää kasvua. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva jaakko mylly
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PAIKALLISESTA SOPIMISESTA on puhut-
tu julkisuudessa niin pitkään, että sanapari 
kuulostaa jo kliseeltä. Siitä huolimatta työn-
antajat kamppailevat edelleen sellaisten so-
pimiskieltojen kanssa, jotka rajoittavat yri-
tysten mahdollisuuksia työllistää.

SUOMEN 90 000  työnantajayrityksessä 
työn tekemisen ehtoja säädellään järkky-
mättömällä järjestel-
mällä, joka ei jousta yri-
tysten tarpeiden mukai-
sesti. Järjestelmässä on 
kaksi suurta epäkohtaa.
Ensiksi, työehtosopi-
musten määräykset 
ja lain säädökset eivät 
mahdollista työpaik-
kakohtaista sopimis-
ta työn tekemisen eh-
doista. Toki erilaisia so-
pimuksia solmitaan eri-
tyisesti pienissä yrityk-
sissä, mutta riitatilan-
teessa ne purkautuvat 
työnantajan tappioksi. 
Toiseksi, liittoon kuulumatonta työnanta-
jayritystä kohdellaan eri tavoin kuin järjes-
täytynyttä työnantajaa. Sopimiskiellot ovat 
toisille yrittäjille tiukemmat kuin toisille.

EN OLE TYYTYVÄINEN paikallisen sopimi-
sen nykytilaan. Uskon, että monet yrittäjät 
jakavat mielipiteeni. Jotta yritys voisi kas-
vaa, on yrittäjän voitava työllistää. Miksi siis 
näitä työllistämisen esteenä olevia epäkoh-
tia ei sitten ole saatu ratkaistua? Syy on se, 
että kukaan ei uskalla ottaa vastuuta. Poliit-

tiset päättäjät syyttävät palkansaajajärjestö-
jä työehtojen joustamattomuudesta. Nämä 
taas vastaavat, että paikallinen sopiminen 
on jo nykyisellään mahdollista. Asia ei kui-
tenkaan ole näin yksinkertainen. 

ON TOT TA ,  että joidenkin alojen työeh-
tosopimukset jättävät työpaikoille entistä 
enemmän neuvotteluvaraa. Työehtosopi-

muksiin ei silti ole kymme-
niin vuosiin saatu aikaan 
kirjausta, joka mahdollis-
taisi muun kuin TESin mu-
kaisen sopimisen. Vaikka 
näihin palkansaajapuolen 
työehtoihin lisättäisiinkin 
joustoja, joutuisivat järjes-
täytymättömät työnantajat 
eriarvoiseen asemaan en-
tistä tiukemmin. Kuitenkin 
noin 50 000 yritystä loisivat 
suuren määrän työpaikkoja, 
jos työsopimuslaista, vuo-
silomalaista, työaikalaista ja 
opintovapaalaista poistettai-
siin sopimisen kiellot. Näitä 

kieltoja eivät voi purkaa työmarkkinajärjes-
töt, vaan ainoastaan lakien säätäjät.

KOKO TYÖEHTO-  ja yleissitovuusjärjestel-
mä kaipaa perinpohjaista perkaamista. Työ-
ehtosopimuksista poikkeavista järjestelyis-
tä on voitava päättää yritysten sisällä työn-
antajien ja palkansaajien kesken. Yritysten 
kasvu ja sen tukeminen on koko Suomen 
etu. Paikallisen sopimisen vapauttamiseen 
on osallistuttava kaikkien - sekä työnantaja- 
että työntekijäjärjestöjen että hallituksen.

 
Kohti sopimisen vapautta

Harry Harkimo
Liike Nyt puheenjohtaja
Kansanedustaja

Puheenvuoro 

07 JÄRVENPÄÄN 
KAUPUNKI 
Kasvavassa kaupungissa 
puhalletaan yhteen hiileen 

”Tähtäämme 
siihen, että työhön  
sitoutuneet tekijät 
löytyisivät läheltä.”
Järvenpään yrityspalvelupäällikkö 
Susanna Aramo

“
Tavoittelemme 
80 % hiilidioksidi-
päästövähennystä 
vuoteen 2030  
mennessä. 
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Kainuussa sijaitsevilla 
yrityksillä kulkee lujaa. 
Niin lujaa, että kasvava 
työvoimapula on tosiasia.
Työpaikkoja on tarjolla 
runsaasti eri aloilta – 
asiantuntijoita ja osaajia 
kaivataan koodareista 
kokkeihin. 

teksti pekka moliis 
kuva jesse karjalainen

P eliyhtiö Critical Forcen 
henkilöstöpäällikkö Leili 
Mård on yksi niistä huip-
puluokan ammattilaisis-

ta, joka on muuttanut työn peräs-
sä Kajaaniin, Kainuun maakuntaan. 
Elämä ihmisen kokoisessa kaupun-
gissa maistuu. 

– Tämä on pieni, intiimi kaupun-
ki, jossa on vielä sitä vanhan ajan 
nostalgista kylähenkeä. Kainuu on 
tarpeeksi pieni, jotta keskustan voi 
kävellä halutessaan päästä päähän, 

Rekrytupa on työntekijöiden ja työnantajien kohtauspaikka, kertovat RekryKainuu-hankkeen projektipäällikkö Kari Kinnunen sekä projektikoordinaattori Salla-Maija Hakola. 

ja vastaavasti taas tarpeeksi suuri 
siihen, että täältä löytyy monipuo-
liset kulttuuri- ja liikuntapalvelut. 
Jos Kajaanin palvelut eivät riitä, 
niin täältä pääsee lentämään mi-
hin tahansa, Mård toteaa. 

Tällä hetkellä 75 henkilöä työl-
listävä Critical Force on tuore kai-
nuulainen menestystarina. Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun pelialan 
koulutus on synnyttänyt kaupun-
kiin pelialan keskittymän, joka tar-
vitsee jatkuvasti uusia osaajia.

– Etsimme peleihin erikoistunei-
ta ja kokemusta omaavia koodarei-
ta. Junioritason osaajia  löydämme 
Kajaanin oppilaitoksista, mutta se-
nioreita tarvitsemme lisää muualta.

Kansainvälisiä yhteyksiä 
Mårdin työnantaja on malliesi-
merkki kainuulaiset juuret omaa-
vasta yrityksestä, joka toimii eri 
puolilla maailmaa. Sama tilanne on 
myös kainuulaisilla metalli- ja elek- 
troniikka-alan yrityksillä. Työmaita 
löytyy Uruguaysta Siperiaan. 

– Jos Chilen suunnasta katsotaan 
karttaa, niin Helsinki on yhtä syr-
jässä kuin Kajaani, Mård naurahtaa.

Vahvasti kehittynyt peliala ei ole 
ainoa ala, jolla kaivataan uusia huip-
puosaajia Kainuuseen. Sote-puolen 
lääkäripula on suuri, mutta pulaa 
on myös monista muista sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisista. 
Osaajille on tarvetta myös metalli- 
ja kaivosteollisuudessa.

Helppoa elämää
Elektroniikkateollisuudella on vah-
vat perinteet alueella ja kansainväli-
siä haasteita on tarjolla uusille osaa-
jille. Matkailusesongin aikaan ra-
vintoloiden keittiöt huutavat osaa-
via käsiä. Jonkun täytyy myös opet-
taa elämisen taitoja lapsille.

– Asumisen helppous on mei-
dän valtti. Lasten koulut ja harras-
tukset ovat kävelymatkan päässä, 
asunnot edullisia ja elämä turval-
lista. Puolessa tunnissa ehdit töihin 
Terrafamelle, Transtechille, Vuo-
kattiin tai Paltamoon, RekryKai-
nuu-hankkeen projektipäällikkö  
Kari Kinnunen kertoo. 
Kinnusen vetämä RekryKainuu on 
kaksivuotinen ESR-rahoitteinen 
hanke, jota hallinnoivat Kainuun 
Liitto ja Kainuun Etu Oy. Luonto 

on yksi parhaista valttikorteista, 
kun esitellään maakunnan lukui-
sia mahdollisuuksia työelämän uu-
sia haasteita etsiville. 

– Vuodenajasta riippuen työ-
päivän jälkeen voit lähteä suoraan 
kotiovelta marjametsään tai talvi-
aikaan hiihtäen purkamaan painei-
ta. Valtion maiden vapaa metsäs-
tysoikeus oman kunnan alueella 
on myös iso juttu metsästystä har-
rastavalle, Kinnunen huomauttaa.

Etelä-Suomen asuntomarkki-
noilla tuttua puolen miljoonan eu-
ron hintaista omakotitaloa ei edes 
joka kunnasta löydy.

– Järven rannalla oleva talo ei ole 
täällä mikään toteutumaton unel-
ma, vaan ihan täyttä realismia ta-
vallisellekin palkansaajalle. Ja Ka-
jaanin ruuhka kestää aamuisin vain 
10 minuuttia, Kinnunen vakuuttaa. 

RekryKainuu  
etsii osaajia 
n RekryKainuu-hanke  
käynnistettiin työvoimapu-
lan lievittämiseksi Kainuun 
Liiton ja Kainuun Etu Oy:n 
toimesta.

n  Hanke edistää osaavien 
työntekijöiden hakua muun 
muassa yrityksien kanssa 
yhteistyössä toteutettavien 
rekrytapahtumien kautta.

nOsaajia etsitään niin  
Kainuusta kuin maakunnan  
rajojen ulkopuoleltakin.

Menestystarinat odottavat
tulevaisuuden tekijöitäSomeron maaseutukaupungissa vallitsee tekemisen meininki. Sijainti rahti- 

liikenteen keskiössä sekä yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri houkuttelevat yhä  
uusia yrityksiä. teksti teija aaltonen kuva mikko pääkkönen

S omero on maaseutukau-
punki, jolla on logistises-
ti loistava sijainti keskel-
lä ruuhka-Suomea. Kun 

harpin kärki sijoitetaan kaupungin 
kohdalle, sadan kilometrin säteel-
le mahtuvat Turku, Tampere ja Hel-
sinki. Se takaa hyvät yhteistyö- ja 
asiakkuusverkostot yrittäjähenki-
selle kaupungille, kertoo Someron 
kaupunginjohtaja Sami Suikkanen.

Energinen ja yritteliäs ilmapiiri 
näkyy katukuvassa ympäri vuoden. 
Somero on vilkas asiointipaikkakun-
ta, jolla on vahvat omat markkinat. 
Noin 9000 asukkaan kaupungissa 
on 750 yritystä, joista palvelualan 
yritykset kattavat 65 prosenttia. 

– Meillä vallitsee itsetekemisen ja 
yhdessä pärjäämisen perinne, jota 
kaupunki tukee. Luomme suotui-
sat olosuhteet elinvoimaisuudelle, 
yritysten kilpailukyvylle, työllisyy-
delle sekä laadukkaille palveluille. 

Lupaukset eivät ole pelkkää  
sanahelinää. Monialainen elinkei-
noelämän työryhmä perustettiin 
kuuntelemaan yrittäjien tarpeita. 
Se ei ole lautakunta, vaan yrittäjä-
vetoinen asiantuntijaryhmä, jolle 

kaupungintalon kynnys on matala.
– Yritystontteja tarjoamme salli-

valla ja ripeästi etenevällä lupakäy-
tännöllä sekä työllistämis- ja raken-
tamisperusteisilla hinnoilla. Kun 
yritys sitoutuu luomaan työpaikko-
ja, luvassa on kymmeniä prosent-
teja alennusta. Olemme ostaneet 
runsaasti tonttimaata. Uusimpana 
mainittakoon Helsingintien varteen 
nouseva Ruunalan yritysalue, joka 
valmistuu tulevan syksyn aikana.

Suuria satsauksia
Luovat ideat jalkautuvat Somerol-
la nopeasti käytäntöön. Jos esimer-
kiksi suuren yrityksen kiinteistöis-
tä vapautuu tilaa, sinne voi sijoit-
tua kaikki osapuolia hyödyttävää 
toimintaa, kuten suunnittelijoita, 
alihankkijoita tai partnereita.

– Olemme tehneet paljon töitä 
varmistaaksemme, että paikkakun-
nalle asettuvat yritykset viihtyisi-
vät myös jatkossa. Työvoiman pysy-
vyys on merkittävä etu. Työllisyy-
den hoitoa helpottaa myös tiivis yh-
teistyö ja T&K -hankkeet oppilaitos-
ten kanssa. Tulevaisuuden tekijöi-
tä kasvaa jokaisella luokka-asteel-

la: Pikkuyrittäjät, Yrityskylä-hanke, 
Duunivarjostus ja lukiolaisten bis-
nesralli kuuluvat ohjelmaan.

Monipuoliset palvelut 
Somero on osoittautunut vetovoi-
maiseksi. Muuttosuunta on nouse-
va, eläminen ja asuminen on edul-
lista ja 16,5 miljoonan panostus Kii-
ruun koulukeskukseen takaa reilus-
ti tilaa myös uusille oppilaille. Kam-
pusalue on kaupunkilaisten kohtaa-
mispaikka, jossa sijaitsevat moni-
toimi- ja uimahalli, kirjasto sekä 
kulttuuria tarjoileva Kiiruun talo.

Ekologisiin hankkeisiin suhtau-
dutaan luontevasti. Uusiutuvan 
energian käyttötavoite on nykyään 
oleellinen osa jokaisen kunnan il-
mastopolitiikkaa. Valonian kans-
sa viritetyn laajan yhteistyön pää-
määränä on aurinkopaneelien yh-
teishankinta somerolaisille yrityk-
sille vuoden 2019 kesään mennessä.

Kesällä Somero puhkeaa täyteen 
kukkaan ja sen väkiluku tuplaan-
tuu. Somerniemen kesätori, ainut-
laatuiset Häntälän notkot sekä Hii-
denlinna seikkailupuistoineen ovat 
tunnetusti suosikkikohteita.

Kilpailukyky kasvaa
suotuisissa olosuhteissa  

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo Someron panostavan kaupun-
kiin asettuvien sekä jo alueelle sijoittuneiden yritysten viihtyvyyteen.

Toimitusjohtaja Timo Koivumäen mukaan verkottumista pitäisi käyttää 
rohkeammin niin liiketoiminnan johtamisessa kuin markkinoinnissakin.

K ansainvälistyminen, 
kasvu ja sukupolven- 
vaihdos ovat syitä hank-
kia konsulttiapua. Näin 

hyödytään sellaisesta osaamisesta, 
jota yrityksellä itsellään ei ole tai ei 
ole mahdollisuutta ylläpitää.

– Organisaatiossa saatetaan ko-
kea, että painiskellaan ainutker-
taisten ongelmien kanssa. Kokenut 
konsultti käyttää muista konsultoi-
mistaan yrityksistä kertynyttä ko-
kemusta ja voi näin löytää ratkaisun 
akuuttiin ongelmaan. Meidän kovin 
kilpailukykymme on siinä, että ky-
kenemme näkemään monimutkai-
siakin riippuvuussuhteita,  kertoo 
Integria Consulting Oy:n toimitus-
johtaja Timo Koivumäki. 

Ihmiset tekevät päätökset 
Liikkeenjohdon konsultti yhdistää 
uusimman osaamisen ja pitkän ko-
kemuksen eri organisaatioista.

– Palvelumme ydin on auttaa toi-
minnan suunnittelussa ja johtami-
sessa. Voimme osallistua hallitus-
työskentelyyn ja olla myös vähem-
mistöosakkaana. Näin sitoudutaan 
pidemmällä aikajänteellä esimer-

Kokenut konsultti  
tuo uusia näkemyksiä

kiksi kassavirran kehittämiseen.
Konsultointi lähtee liikkeelle ny-

kytilanteen analysoinnista. Johdolla 
ei aina ole käsitystä siitä, minkä ta-
kia markkinoilla ylipäätään ollaan. 

– Kun on määritelty asema mark-
kinoilla, voidaan ryhtyä lunasta-
maan markkinalupausta. 

Koivumäki ei pidä käsitteestä 
B2B-markkinat, sillä hänen mu-
kaansa yritysmarkkinoillakin ih-
miset tekevät aina päätökset. Kun 
ollaan tekemisissä ihmisten kans-
sa, on uuden käytöksen istuttami-
nen vanhaan toimintatapaan tukeu-
tuvaan organisaatioon haastavaa.

Hallitustyöskentelyn lisäksi In-
tegria tarjoaa myös vuokrajohtajia, 
jotka voivat olla avuksi muutosti-
lanteessa, kun organisaatio tarvit-
see uuden toimintatavan.

Toimintaa täytyy mitata 
Integrian asiakaskunta muodostuu 
pk-yritysten lisäksi kunnista ja nii-
den liikelaitoksista. Kaikilla on sa-
ma ongelma: missä ovat markkinat 
ja miten toimintaa pitäisi mitata. 

Integria on vuosien mittaan 
muun muassa osallistunut yritys-

ten laadunhallintajärjestelmien 
kuvaamiseen ja laatimiseen. Työs-
sä on selvinnyt, että organisaation 
pitää tuotteistaa kaikki palvelunsa 
ja joskus jopa luopua osasta. 

– Toimintamalli ei poikkea sen 
mukaan, tuleeko rahoitus julkises-
ta lähteestä vai muualta. Julkisen-
kin palvelun pitää olla tehokkaasti 
tuotettua – ja sitä se voi olla.

Toiminnan tehokkuuden ja laa-
dun hallinnassa on voitava osoittaa, 
että yrityksessä on käytössä selkeä 
mittauskulttuuri. Useimmat kan-
sainväliset yritykset edellyttävät 
tällaista alihankkijoiltaan: toimin-
nan mittaaminen on välttämätön 
osa, jotta yritys ylipäätään pääsee  
mukaan tekemään tarjouksia.

– Tuomme esiin mahdollisuu-
den hyödyntää toiminnanohjaus-
järjestelmää. Ennen kaikkea siksi, 
että sen käyttöönotossa yritys jou-
tuu käymään toimintansa läpi ko-
konaisvaltaisesti ja ottaa käyttöön 
systemaattisen mittauskulttuurin.

PK-yrityksillä ja julkisella sek-
torilla on Koivumäen mukaan vie-
lä paljon työtä digitaalisuuden eri 
puolten käyttöönotossa. 

Nykyisestä noususuhdanteesta huolimatta useilla yrityksillä on rahoitus tiukassa 
eikä myynti oikein vedä. Organisaation ulkopuolinen asiantuntija voi tuoda uusia 
näkökulmia toimintaan. teksti antti j. lagus kuva joona raevuori
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Järvenpään vetovoima
on kovassa kasvussa. 
Asuntotuotanto jatkuu 
vahvana, mikä puoles-
taan virkistää entisestään 
alueen jo ennalta vireää 
yritystoimintaa ja kutsuu 
uusia yrittäjiä alueelle. 

teksti jaana kosunen  
kuvat petri kauppi ja 
sanna rasku

Y rityspalvelupäällikkö 
Susanna Aramo ym-
märtää hyvin Järven-
pään vetovoiman. Ara-

mo kertoo, että toimiva kokonai-
suus syntyy, kun kattavan palvelu-
tarjonnan lisäksi myös asumisen se-
kä vapaa-ajan viettomahdollisuu-
det ovat kunnossa. 

– Täällä on luontoa, paljon eri-
laisia harrastusmahdollisuuksia, 
kulttuuria ja monipuolisesti eri-
laisia palveluita – kuin Suomi pie-

Keski-Uudenmaan ytimessä sijaitseva Järvenpää tarjoaa elinvoimaiseen kaupunkiin sijoittuville yrityksille monipuolisia tontti- ja tilaratkaisuja keskeisiltä sijainneilta. 

noiskoossa. Pelkkä hyvä työpaikka 
ei riitä vakuuttamaan uusia asuk-
kaita alueelle muutosta, tarvitaan 
myös mielekästä vapaa-ajan elämää 
sekä laadukkaita asuinalueita. Ha-
luamme, että Järvenpäässä on fii-
listä, Aramo summaa.

Uusia yritystontteja 
Asukasluvultaan jatkuvasti kasva-
va kaupunki on luonnollisesti kiin-
nostava kohde myös toimitiloja et-
siville yrityksille. Kaupunki ylläpi-
tää Onnistumisenpaikka.fi-nimistä 
verkkosivustoa, josta löytyvät kau-
pungin kaikki myynnissä olevat yri-
tystontit, jotka ovat jo kaavoitettu.

Uudet yritysalueet kiinnostavat 
kovasti yrittäjiä. Kysyntää on välillä 
enemmän kuin tarjontaa, mikä on 
Aramon mukaan positiivista. 

–Tavoitteenamme on löytää tont-
tiratkaisu, joka sopii yrittäjälle ja is-
tuu kaupunkikuvaan.

Kaupungissa toimii tällä hetkel-
lä noin 2500 yrittäjää. Alueen suu-
rimmat yritykset työllistävät jopa 
useamman sadan työntekijän, mut-
ta eniten on yrityksiä, joissa työn-
tekijöitä on alle kymmenestä hen-

kilöstä muutamaan kymmeneen.
Keskeinen sijainti erinomais-

ten liikenneyhteyksien varrella on 
Aramon mukaan Järvenpään suu-
rin vahvuus. Kulkuyhteydet toi-
mivat niin pääkaupunkiseudul-
le kuin muuallekin Suomeen var-
mistaen paitsi työvoiman saatavuu-
den myös tuotteiden liikkuvuuden.

Vahvuudeksi voi laskea myös Jär-
venpään hyvän maineen yritysmaa-
ilmassa. Ketterässä kaupungissa pa-
nostetaan aktiivisesti vahvaan yrit-
täjäyhteistyöhön sekä sujuvaan ja 
nopeaan reagointiin. 

– Lisäksi alueemme yrittäjät ovat 
aktiivista ja yhteen hiileen puhalta-
vaa porukkaa, joten myös vertaistu-
kea sekä kaikille yhteistä tekemistä 
on tarjolla, Aramo kertoo. 

Apua rekrytointiin 
Osaavan työvoiman rekrytoiminen 
on monen yrityksen suurin haas-
te. Järvenpäässä työn ja sen teki-
jän yhdistämiseen on panostet-
tu paljon; Keski-Uudenmaan lähi-
kuntien kanssa yhteiskäytössä ole-
valla Duuniportaali-sivustolla työ ja 
sen tekijä kohtaavat toisensa. 

– Duuniportaaliin työnhakija voi 
ilmoittaa millaista työtä hakee ja 
työnantaja puolestaan kertoa mil-
laista työtä tarjoaa ja mitä ominai-
suuksia toivoo hakijalta. Duunipor-
taalin kautta voi löytyä todellinen 
osaaja – se oikea helmi. 

Kaupunki käy tiivistä keskus-
telua alueen oppilaitosten kanssa 

siitä, miten koulutuslinjojen avul-
la löydettäisiin osaavia ja alaansa 
erikoistuneita työntekijöitä alueel-
la toimiviin yrityksiin.

– Tähtäämme siihen, että yrityk-
sille löytyisi mahdollisimman lähel-
tä osaavaa ja sitoutunutta työvoi-
maa, Aramo kertoo. 

Kasvavassa kaupungissa
puhalletaan yhteen hiileen 

n  Kaupungin ylläpitämältä 
Onnistumisenpaikka.fi- 
sivustolta löytyvät kaupun-
gin omistamat, myynnissä  
olevat yritystontit. 

n  Keski-Uudenmaan kuntien 
yhteisen Duuniportaali  
-sivuston kautta työntekijä  
ja työnantaja kohtaavat. 

n  Uuden Svengin yritysalu-
een myynti alkaa tulevana 
syksynä 2018.

Tilaa yrittää

“

Yrittäjyys on pienessä kunnassa tärkeä arvo. Startup-kunnaksi  
julistautuneella Pyhtäällä vallitsee ennakkoluuloton ja yritys- 
ystävällinen tekemisen ilmapiiri.  

teksti eija anttila kuva tuuli koivisto

Tulevaisuuden 
kunta tekee toisin

P yhtään kunta aikoo olla voittajien 
joukossa kilpailussa asukkaista ja 
yrityksistä. Kunnassa uskotaan, 
että vähemmän on enemmän. 

–Se mitä tehdään, tehdään hyvin, kun-
nanjohtaja Olli Nuuttila täsmentää.

Vähemmän on enemmän tarkoittaa Pyh-
täällä myös sitä, että kunnan rooli palvelu-
jen tuottajana on pienempi kuin monessa 
muussa Suomen kunnassa. Palvelujen tuot-
tajiksi on etsitty jo pitkään tehokkaimpia ja 
laadukkaimpia toimijoita. Se on vähentänyt 
kunnan itse tuottamia palveluja, mutta sa-
malla tuonut asukkaille 
enemmän lisäarvoa.

YLE:n tekemän selvi-
tyksen mukaan Pyhtää 
onkin Suomen ulkoiste-
tuin kunta. Kunta hoi-
taa itse ainoastaan pe-
ruskoulun, rakennus-
valvonnan ja puolet var-
haiskasvatuksesta. Nuut-
tilan mukaan ulkoistami-
nen ei ole ideologista, 
vaan se perustellaan ai-
na asukaslähtöisyydellä.  

Vuonna 2015 Pyhtään sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siirtyivät terveydenhuolto- 
ja hoivapalveluyritys Attendolle. Edellise-
nä vuonna kunnan tuottamien sote-palve-
lujen kustannusindeksi oli 100. Tänä päivä-
nä  indeksi on edelleen vasta 99.

Iloinen tekemisen ilmapiiri
Nuuttilan mukaan tulevaisuuden kunnan 
rooli on ennen kaikkea olla verkostomana-
geri. Kunnan johtamassa verkostossa yri-
tykset ovat elinvoiman kannalta ratkaise-
vassa asemassa. 

– Jos ei ole ihmisiä, ei ole elinvoimaa. Ih-
misiä ei ole, jos ei ole työtä, palveluja ja huvi-
tuksia. Työtä, palveluja ja huvituksia ei ole, 
ellei ole yrityksiä, Nuuttila luettelee. 

Jos kilpailussa ihmisistä ja yrityksistä ha-

luaa menestyä, on erotuttava ja tehtävä asiat 
toisin. Pyhtää julistautui alkuvuodesta 2018 
startup-kunnaksi. Monia startup-kunnalle 
ominaisia piirteitä on jo tunnistettavissa.  
–Yrittämisen edellytyksiin on viime vuosina 
kiinnitetty paljon huomiota ja ripeästä toi-
minnastamme on tullut kiitosta. Pyhtääläis-
ten kannalta on tärkeää, että olemme paras 
kunta yrittää ja elää. 

Pyhtäällä 670 vuoden historia ei ole taak-
ka, päinvastoin. Nuuttilan mukaan se on 
itsetunnon ja identiteetin kasvualusta se-
kä perspektiivi, joka auttaa näkemään tu-

levaisuuteen. 
Startup-yritysten ta-

voin kunta haluaa olla 
joustava ja  notkea. Tar-
peetonta byrokratiaa py-
ritään välttämään ja van-
hat toimintatavat uskal-
letaan kyseenalaistaa. Se 
tarkoittaa epäonnistumi-
sista viisastumista, mutta 
myös sitä, että Pyhtäällä 
on rento ja iloinen teke-
misen  ilmapiiri. 

– Jollei kunta olisi ollut 
joustava, notkea ja ennakkoluuloton, se ei 
olisi ulkoistanut sote-palvelujaan, tekniik-
kapalvelujaan eikä mitään muutakaan. Ha-
luamme, että yritystoiminnan edellytykset 
ovat parasta A-luokkaa.

Tavoitteet saavutetaan yhdessä 
Yrittäjyys on yksi neljästä kunnan toimin-
taa ohjaavista arvoista. Muut kolme ovat 
läheisyys, luovuus ja rohkeus.
–Me tarvitsemme työhön mukaan paitsi 
kunnan henkilöstön, myös luottamushen-
kilöt, kunnan asukkaat sekä yrittäjät.

Tavoitteiden saavuttamisessa ensimmäi-
nen ehto on, että Pyhtää tunnetaan. Toisek-
si kunnan pitää tarjota asukkaille helppoa 
arkea ja paras mahdollinen ympäristö elää. 
Mutta kasvua ei synny ilman panostuksia. 

Olli Nuuttilan johtamassa Pyhtään kunnassa ollaan ennakkoluulottomia, joustavia ja 
notkeita. Yrittäjän tarpeisiin pyritään vastaamaan heti.

U seimpien suomalaisten haavee-
na on viettää päivänsä järven 
rannalla. Tästä ylellisyydestä 
pääsevät nauttimaan HT Lase-

rin Keuruun tehtaan 140 työntekijää. Yritys 
valmistaa Keurusselän rantaan sijoittuvissa 
10 000 neliön tiloissa teräsrakenteita ja jär-
jestelmäkokonaisuuksia muun muassa met-
sä- ja kaivosteollisuuden koneisiin, merite-
ollisuuteen sekä huonekaluihin. 

Perheyrityksen toiminnan kivijalkoja ovat 
aina olleet laadukkaan palvelun lisäksi tek-
nologia, henkilöstö ja pitkäaikaiset kumppa-
nuussuhteet asiakkaiden kanssa. Yritys on 
satsannut merkittävästi koneistus- ja hitsau-
sautomaation kehittämiseen, mutta myös 
työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyy-
teen. HT Laser järjestää esimerkiksi työnte-
kijöiden perhepäiviä ja suomen kielen kurs-
seja ulkomailta tuleville työntekijöille. 

– Keuruu tarjoaa työntekijöillemme tur-
vallisen ja viihtyisän elinympäristön. Kau-
punki tekee myös töitä yritysten elinvoi-
maisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi 
työvoiman saatavuuteen on satsattu ja toi-
mimme Keulink Kiinteistöt Oy:n omistamis-
sa tiloissa, HT Laser Oy:n toimitusjohtaja  
Matti Seppälä kiittelee.

Kaalinviljelyä sukupolvesta toiseen  
Luonnon äärellä sijaitsevat myös toisen me-
nestyneen perheyrityksen Vaissi Oy:n teh-
taat, joissa valmistetaan herkullisia kaalikää-
ryleitä, kaalilaatikkoa sekä jauhelihatuottei-
ta. Tehtaat sijaitsevat Vaissin suvun mailla 
Keuruun Haapamäen Riihonkylällä. Siellä 
Vaissit ovat viljelleet 1820-luvulta lähtien. 

Suvun teollinen historia sai alkunsa 
70-luvulla. Tuolloin Vaissi Oy:n nykyisen 
toimitusjohtajan Maria Hanhon kaalinvilje-
lijänä toiminut isoisä alkoi keittämään kaa-
linlehtiä myytäväksi. Hanhon isä keksi ai-
nutlaatuisen menetelmän kaalin kypsen-
nykseen ja jatkoi isoisän käynnistämää toi-
mintaa. Hanho ja hänen veljensä Juho Vaissi 
ovat olleet mukana yritystoiminnassa pie-
nestä pitäen. Nykyään vuosituhannen vaih-

teessa rakennettu tehdas käyttää vuosittain 
2,3 miljoonaa kiloa kaalia kääryleiden val-
mistukseen. Iso osa Suomessa myytävistä 
kaalikääryleistä on Vaissin valmistamia.

Yritys on toiminut aina Keuruun Haapa-
mäellä, eikä muutto ole käynyt mielessä.
Keuruu tarjoaa hyvät puitteet niin siviili-
elämälle kuin yritystoiminnallekin.

– Keuruu on elinvoimainen ja kehittyvä 
kaupunki, jossa on panostettu kouluihin ja 
lasten päivähoitoon sekä yritysten elinolo-
suhteisiin. Kehittämisyhtiö Keulink Oy on 
esimerkiksi auttanut meitä investointitukien 
hakemisessa, kun olemme tehneet laajen-
nuksia tehtaillemme, Hanho summaa.

Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n toimitus-
johtaja Jukka Kentalan mielestä nykytek-
nologialla voitaisiin katkaista jatkuva kau-
pungistuminen. Esimerkiksi viestintätekno-
logia on jo niin kehittynyttä, että töitä voi-
taisiin tehdä Ruuhka-Suomen sijaan vaik-
kapa Keuruulta käsin. 

Siellä missä ihmiset viihtyvät, yrityksetkin menestyvät. Hyvät 
palvelut, uniikki luonto ja vireä ilmapiiri vetävät puoleensa niin 
asukkaita kuin yrityksiäkin. 
teksti tuomas i. lehtonen kuva mikko kuparinen

Yritys kukoistaa 
luonnon keskellä

Vaissin toimitusjohtaja Maria Hanho,HT Laserin toimitusjohtaja Matti Seppälä ja Keulinkin 
toimitusjohtaja Jukka Kentala lipputtavat luonnonkauniin Keuruun puolesta. 

Keuruun 
menestyjät
n  HT Laser Oy on teolliseen leik-
kaamiseen ja järjestelmätoimituksiin 
erikoistunut perheyritys. Kahdeksan 
toimipistettä Suomessa ja yksi Puo-
lassa työllistävät noin 400 henkilöä. 
Liikevaihto noin 60 milj. euroa. 

n Vaissi Oy on kaalituotteiden val-
mistukseen erikoistunut perheyritys. 
Henkilöstöä on vakituisesti 45 ja se-
sonkina 80 työntekijää. Yrityksellä on  
kaksi tehdasta Keuruun Haapamäellä.  
Liikevaihto noin 6,5 milj. euroa.

Ulkoistaminen  
ei ole ideologista, 
vaan se perustel-
laan aina asiakas-
lähtöisyydellä.

Järvenpään yrityspalvelupäällikkö 
Susanna Aramo. 
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“

“

R-kioskin franchising-yrittäjänä saa sekä suuren organisaation 
edut että mahdollisuuden vaikuttaa paikallisesti paljonkin omaan  
menestykseensä. Yrittäjän apuna on vahva tukiverkosto.  

teksti suvi huttunen kuva aleksi palmqvist

Vahva tukiverkosto 
yrittäjän apuna 

R -kioski helpottaa tavallista arkea 
ja piristää päivää siellä missä ih-
miset liikkuvat, toimitusjohtaja 
Teemu Rissanen tiivistää. 

R-kioskin toimintaa ohjaavat vahvasti sen 
arvot. Yksi tärkeistä arvoista on se, että asia- 
kas on aina ylin johtaja. Asiakaspalvelu onkin 
tärkein R-kauppiaan menestyksen edellytys 
ja jopa vaatimus. Kuten  
Aino Virtanen, Helsingin 
Viiskulman R-kauppias  
toteaa, asenne ratkai-
see. Jos aidosti viihtyy  
asiakkaiden kanssa,sopii 
R-kauppiaaksi. Kioski- 
yrittäjien ikähaitari ja 
taustat ovat erittäin laa-
jat ja yrittäjistä löytyy 
niin uranvaihtajia kuin 
juuri koulusta valmis-
tuneitakin.

R-kauppiaaksi lähteminen on helppoa 
verrattuna muuhun yrittäjyyteen, sillä talou-
dellinen panostus on pieni, jokainen saa pe-
rusteellisen koulutuksen ja tukiorganisaatio 
auttaa aina sekä tarjoaa kauppiaille menes-
tymisen edellytykset. Franchising-mallis-
sa kauppias saa testatun konseptin, valmiin 
brändin, kauppapaikan sekä kaikki tukipal-
velut markkinoinnista taloushallintoon. 

– Franchising-yrittäjyydessä kynnys yrit-
täjyyteen on aivan eri luokkaa kuin tavalli-
sesti. Kauppias pystyy keskittymään oman 
tiiminsä vetämiseen, myyntityöhön ja kios-
kin pyörittämiseen, Rissanen sanoo.

Ketju uudistuu jatkuvasti 
R-kioskit ovat helposti saavutettavissa ja 
asiointi on sujuvaa. Vaikka kioskeilta löy-
tyvät edelleen tutut ja perinteiset pelit, leh-
det ja makeiset, on ketju uudistunut viime 
vuosina entistä voimakkaammin välipalojen 
ja palvelujen suuntaan. Etenkin delituotteet 
ja kahvi myyvät hyvin. R-kioski onkin Suo-
men suurin take away -kahvin ketju.

Palvelupuolella uutta ovat esimerkiksi 
auton vuokraus- ja laskunmaksupalvelut, 
jotka helpottavat monen asiakkaan arkea.

– R-kioskilla asiointi on nopeaa ja aina 
saa henkilökohtaista palvelua. Monet asiak- 
kaat ovat kiireisiä ja käyvät vain nopeasti 
piipahtamassa, mutta etenkin pienemmil-
lä paikkakunnilla R-kioski voi olla olohuo-

ne, jossa katsotaan illan 
jalkapallo-ottelu ja juo-
daan monta kuppia kah-
via, Rissanen kuvailee.

Laaja valikoima pal-
veluja ja tuotteita vaatii 
R-kioskiyrittäjiltä ja hen-
kilökunnalta valtavasti 
osaamista. 

– Jos jonkun kuulee 
 sanovan, että R-kioskilla 
on helppo olla töissä, niin 
hän on todella väärässä. 

Kaikki täällä työskentelevät ovat ihan su-
perihmisiä, Virtanen vakuuttaa.

Aiempaa kokemusta ei tarvita 
25-vuotias Virtanen päätyi R-kauppiaaksi 
sähköpostiin tulleen työpaikkailmoituksen 
kautta. Hän ei ollut koskaan ajatellut pääty-
vänsä yrittäjäksi R-kioskille, vaikka yrittä-
jyys houkuttelikin. Nähtyään ilmoituksen 
kauppiashausta, hän päätti hakea.

Parasta yrittäjyydessä on Virtasen mie-
lestä se, että oman kioskinsa asioihin, työ-
päiviin sekä myyntiin pystyy vaikuttamaan 
paljon ja tiiminsä voi valita itse. Kioskin tu-
lokseen voi vaikuttaa muun muassa suun-
nittelemalla etukäteen myyntejä, asettamal-
la selkeät tavoitteet sekä sopivalla lisämyyn-
nillä. Kauppiaan päivät kuluvat pääasiassa 
kassan takana ja muu tulee tehtyä ohessa. 

– Yrittäjähenkisyyttä tässä pitää olla. R-ki-
oskiyrittäjyys sopii sellaiselle, joka nauttii 
asiakaspalvelusta ja jaksaa tehdä kovasti töi-
tä. Kioskikokemusta ei kuitenkaan tarvita, 
työn oppii kyllä, Virtanen kannustaa.

Deli- ja välipalatuotteiden kasvuprosentti on Viiskulman Ärrällä jopa 30-40 prosenttia, 
kertovat kauppias Aino Virtanen ja R-kioskin toimitusjohtaja Teemu Rissanen.

S ote-uudistus saattaa pelastaa uutta 
työtä etsivän sairaanhoitajan, en-
nakoivat valtakunnallisen Alina 
-ketjun ketjujohtaja Satu Jäntti sekä 

 rekrytointipäällikkö Terhi Castrén. 
Alina on valtakunnallinen, sairaanhoi-

tajavetoinen kotihoitopalveluja tuottava 
franchising-ketju. Tällä hetkellä franchi-
sing-mallilla toimivia Alinoita on suurim-
missa kaupungeissa Kirkkonummelta Rova-
niemelle, mutta esimerkiksi pääkaupunki-
seudulle sopisi mainiosti vaikka kymmenen 
uutta hoitoalan 10–15 ammattilaisen tiimiä. 

– Nykyiseen työhön turhautuminen on 
pelkästään plussaa, sillä se on varma takuu 
ammattitaidosta, Jäntti ja Castrén vannovat.

Alina-ketju lupaa toimintaansa aloitta-
valle yrittäjälle kaiken mahdollisen tuen ja 
ohjauksen koko yrityksen elinajan.  

– Sairaanhoitaja voi luoda Alinassa itsel-
leen mieleisensä työyhteisön ja oman tii-
min. Oman työyhteisön rakentaminen luo 
alustan, jossa yrittäjä pystyy hyödyntämään  
ammattitaitoansa ja esimiesvalmiuttansa 
täydellä teholla. 
 
Näköpiirissä huimaa kasvua 
Juuri nyt on otollinen aika Alina-yrittäjyy-
delle, sillä soten arvioidaan kasvattavan yk-
sityisten sairaanhoito- ja kotipalveluiden 
kysyntää peräti 200 prosenttia. Tällaista 
kasvua ei ole ollut näköpiirissä vielä ikinä 
aikaisemmin. Hoiva-asiakkaista on jo nyt 
ylitarjontaa myös sen takia, että työeläke- 
asiakkaille yksityinen kotihoito on jopa nel-
jänneksen edullisempi vaihtoehto verrattu-
na kunnan tarjoamaan hoitoon.

Asiakkaalle saattaa merkitä paljon myös 
se, ettei ovesta tule aina uusi tuntematon 
hoitaja, vaan tuttu ja turvallinen Alina. Hoi-
tajalle itselleen se tarkoittaa sitä, että omaa 
työtään voi hallita ja myös hillitä. 

– Alinassa ei tule vastaan tilannetta, 

jossa yhtäkkiä ohjataan kuusi potilasta 
sijoitettavaksi ylipaikoille ennen vuoron 
päättymistä, Castrén sanoo. 

Oikea asenne ratkaisee 
Laatusertifioidulla Alinalla on hyvä maine. 
Yritys on saanut alkunsa asiakkaiden toiveis-
ta, joiden mukaan ensimmäisen Alinan pe-
rustaja, Terttu Blomberg, lähti 25 vuotta sit-
ten uudistamaan omaa sairaanhoitajan työ-
tään. Asiakaslähtöisyys toimii aina. Tänään 
Kuopiossa on kaksi ja muualla maassa lähes 
30 Alina-yritystä. Alinan ketjuhallinto etsii 
jatkuvasti franchising-tiimiinsä motivoitu-
neita sairaanhoitajia, joille hoitotyön perin-
teiset arvot ovat yhä rakkaat.  

– Varsinkin pääkaupunkiseudulla on rajat-
tomasti tilaa uusille taitaville tekijöille, Jänt-
ti kutsuu neuvottelemaan uudesta urasta. 

Ensimmäinen askel Alina-yrittäjäksi on 
ottaa yhteys Alina-tiimiin yrityksen verkko- 
sivuston kautta ja keskustella siitä, minkälai-
nen yhteistyö palvelisi parhaiten sekä haki-
jaa että koko verkostoa. Alinainen arvostaa 
laatua, jota vaalitaan yhtenäisen Alina-kon-
septin mukaisen työtavan avulla. 

– Hakemuksen voi täyttää kätevästi verk-
kosivujen kautta. Hakija kutsutaan haastat-
teluun, jossa selvitetään tarkemmin yhteis-
työn edellytyksiä sekä franchising-yrittäjyyt-
tä. Hyvän paineen- ja stressinsietokyvyn li-
säksi alinalainen pyrkii edistämään yrittäjä-
henkisen asenteen avulla taloudellisuutta ja 
tuloksellisuutta, Jäntti ja Castrén kertovat. 

Alina-yrittäjällä ei tarvitse olla aiempaa 
yrittäjäkokemusta. Tärkeintä on sairaanhoi-
tajakoulutus sekä oikea asenne. Sopimus-
vaiheen jälkeen hakija on valmis käynnis-
tämään uuden Alina-yrityksen yhteistyössä 
Alina-keskuksen asiantuntijoiden kanssa, si-
toutuen kasvattamaan työnantajayrityksen. 

Hoivapalveluiden ja kotisairaanhoidon kysyntä on kasvussa. 
Alina-yrittäjiksi etsitään sairaanhoitajia, jotka haluavat antaa  
ammattitaitonsa asiakastyöhön ja oman tiimin johtamiseen. 
teksti riitta eskola kuva alina

Sairaanhoitaja  
voi rakentaa oman  
työyhteisönsä

Alina-ketju etsii jatkuvasti uusia sairaanhoitajia yrittäjiksi franchising-tiimiinsä. 

Vimpelin Lakeaharjulta aukeaa upea näkymä Euroopan suurimmalle kraatterijärvelle, Lappajärvelle. Geologisesti arvokas Lakeaharju on kraatterin kohonnutta reunaa. 

Franchising- 
yrittäjyydessä 
kynnys ryhtyä 
toimintaan on  
matalampi. 

Uusia yrittäjiä 
sekä palveluita  
tarvitaan. Meiltä 
saa tuen lisäksi 
oikeat puitteet.

Suuren kraatterijärven  
rannalla sijaitsevassa 
Vimpelissä on Suomen 
toiseksi korkein teollis- 
tumisaste väkilukuun 
suhteutettuna. Yrittäjien 
ja koko yhteisön arkea  
ohjaa vahva yhteishenki. 

teksti outi rantala 
kuva vimpeli

L appajärven itärannan 
suuret teollisuusyrityk-
set luovat juuri nyt uusia 
työpaikkoja. Vimpelissä ja 

naapurikunnassa Alajärvellä on sa-
toja yrityksiä, jotka tarvitsevat am-
mattilaisia koko ajan lisää. Pieni ja 
ainutlaatuinen Vimpelin kunta toi-
voo lisää asukkaita täyttämään kas-
vavat työvoimatarpeet.

Vimpelissä on kaunis luonto ja 
turvallinen elinympäristö. Kuntaan  
rakastuu kuitenkin vahvan yhtei-
söllisyyden vuoksi. 

Kuvittele, jos ympärivuotinen 
koti sijaitsisi järven tai joen ran-
nalla, jossa voisi raskaan työviikon 

päätteeksi pulahtaa vilpoiseen ve-
teen oman rantasaunan löylyistä. 
Kunnassa on tarjolla kolmisensataa 
omakotitalotonttia ja myös edullisia 
remonttikohteita asunnonetsijälle.

Vimpeli tarjoaa tontteja edulli-
simmillaan saada eurolla ja jo noin 
10 000 eurolla voi saada hyvän ko-
koisen jokivarsitontin. Lisäksi kun-
nalla on käynnissä kampanja, jossa 
rakennettavan omakotitalon liitty-
mät saa ilmaiseksi. Kunnan omista-
mista kiinteistöistä voisi löytyä so-
pivia kokonaisuuksia majoitustoi-
mintaa harjoittaville yrityksillekin.

Vimpeli on hyvä asuinpaikka 
silloinkin, jos työpaikka sijaitsee 
muualla. Etäisyydet ovat kohtuul-
liset ja naapurissa on Alajärvi sekä 
tunnin ajomatkan sisällä esimerkik-
si Seinäjoki, Tuuri ja Ähtäri.

Paluumuuttajat arvostavat tur-
vallista ympäristöä ja yhteisölli-
syyttä, jonka noin 3 000 asukkaan 
kotikunta pystyy tarjoamaan. Vim-
pelistä lähdetään usein opiskelu-
paikan perässä, mutta osa kunnas-
ta muuttaneista tulee takaisin, kun 
perheen perustaminen alkaa olla 
ajankohtainen asia. 

Vimpeli tarjoaa tonttien ja työ-
paikkojen lisäksi hyvät peruspalve-
lut. Erityisesti paikkakunnan päivä-

hoitoa ja kouluja arvostetaan asuk-
kaiden keskuudessa, sillä ryhmä-
koot ovat pieniä ja yhteisöllisyys nä-
kyy myös lasten ja nuorten arjessa.

Matkailutoimijoita kaivataan
Vimpelin teollisuusmäen yrityskes-
kittymästä lähtee rakennustuote-
teollisuuden tuotteita ympäri maa-
ilmaa. Naapurikunnan puolella si-
jaitsevan alumiiniklusterin kanssa 
tehdään tiivistä yhteistyötä. Työtä 
riittää tulevillekin vuosille paljon. 

Vimpelillä on logistisesti erin-
omainen sijainti. Logistiikka on-
kin eräs tärkeä kriteeri yrityksille, 
jotka toimivat alueella.

Suuryritysten imussa moni pie-
nempikin yritys menestyy. Kunta 
tukee yritysten toimintaedellytyk-
siä muun muassa tarjoamalla sopi-

via tiloja ja tontteja. Kunnan ja yri-
tysten välinen keskustelu on mo-
nipuolista ja yhteistä kehittämis-
halua löytyy, sillä kunta haluaa ol-
la asioiden mahdollistaja, ei varsi-
nainen toimija. Vimpeli esittääkin 
kutsun kaikille yrityksille, yrittäjille 
ja yrittäjähenkisille toimijoille tul-
la toteuttamaan liikeideaansa kun-
taan. Kunta kaipaa muun muassa 
huoltamo-, majoitus-, matkailu- ja 
ICT-yrittäjiä ja yrityksiä.

Esimerkiksi entisen Järviseudun 
sairaalan ja Rauhakartanon pappi-
lan tiloja tai Vieresniemen järven-
rantapalstaa voisi muokata monen-
laiseen käyttöön, kuten majoitus-
palveluihin, hoiva-alan toimintaan 
tai vaikka ICT-alan yritykselle.

Entisen sairaalan tiloissa voisi ol-
la myös etätyömahdollisuuden tar-
joava toimistohotelli. Kunnan tavoi-
te onkin nyt yhdessä eri toimijoi-
den kanssa kehittää sairaala-alueel-
le uutta käyttötarkoitusta.
 
Huipputason yhdistykset 
Vimpelissä on vireä yrittäjäyhdis-
tys, jonka Suomen Yrittäjät palkit-
si äskettäin aktiivisuudestaan vuo-
den paikallisyhdistyksenä.

– Tuomme oman osuutemme yh-
teisöön. Teemme paljon yhteistyö-

tä Vimpelin Vedon kanssa järjestä-
mällä tempauksia ja tapahtumia. 
Vimpelin Yrittäjien puheenjohtaja 
Susanna Korkiatupa kertoo.

Korkiatupan mukaan yhteisölli-
syys tekee Vimpelistä erityisen – se 
on hyvä paikka yrittää ja elää. 

– Meillä yrittäjät eivät kadehdi 
toisensa menestystä, vaan aina au-
tetaan toista ja kokeneemmat anta-
vat neuvoja uusille yrittäjille. 

Kunnan ei tarvitse järjestää kaik-
kea omin resurssein, vaan sen teh-
tävä on luoda edellytyksiä yritystoi-
minnalle muun muassa matkailu- 
tai vapaa-ajan toiminnoissa. 

– Vesiurheiluun liittyvälle yri-
tystoiminnalle olisi hyvät puitteet. 
Voisi olla sup-lautailua, melontaa 
ja muuta aktiviteettia. Myös alueen  
riistamaastot ovat erinomaiset. 

Pesäpallomatkailussakin on po-
tentiaalia. Vimpelin Veto on vuosia 
keikkunut miesten superpesiksen 
kärkijoukkueena. Ansaittu menes-
tys houkuttelee laajempaa  yleisöä. 

– Saarikenttä on nähtävyys si-
nänsä, mutta pesäpallovieraille 
sekä vilkkaalle ohikulkuliikenteel-
le saisi olla tarjolla monenlaista 
oheistoimintaa, siksi uusia yrittä-
jiä ja palveluja tarvitaan. Meiltä saa 
tuen lisäksi oikeat puitteet.

Yhteisön voimalla huipulle 

WWW.ALINAHOIVATIIMI.FI
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Pohjoisen elämykset ja arktinen luonto ovat uljaim-
millaan talvella. Korvia on hyvä lähteä lepuuttamaan 
myös kesällä – samalla voi nauttia luonnon antimista 
hillaa poimien tai kalastaen. 

teksti outi rantala 
kuvat teemu kuisma ja ranuan kunta 

Arktista 
vetovoimaa

R anuan kunta kehittää 
aluetta matkailun ja elin- 
keinoelämän tarpeiden 
lisäksi vetovoimaisena 

asuinpaikkana. Eläinpuisto ja mo-
net sen oheen kehitetyt palvelut 
ovat toimineet jo vuosien ajan  
kehitystyön kulmakivenä.

– Haasteita yritystoimintaan luo-
vat erilaiset asiakkuudet eri vuo-
denaikoina. Asiakkailla on myös 
toisistaan poikkeavia odotuksia, 
Ranuan seudun matkailun toimi-
tusjohtaja Tommi Hinno pohtii.

Ranua kiinnostaa ulkomailta 
tulevia matkailijoita erityisesti tal-
vella. Hinnon mukaan eläinpuiston 
arktiset eläimet ovat juuri talviai-
kaan aktiivisimmillaan. Jääkarhut 
ovat ehdoton vetonaula.

– Talvella kannattaisi suomalais-
tenkin tulla Ranualle, kun eläimet 
ovat komeissa talviturkeissaan. 
Suomessa on totuttu käymään 
eläinpuistoissa vain kesällä short-
seissa jäätelöä syöden.

Ranua on noin tunnin ajomatkan 
päässä Rovaniemeltä ja Kemistä se-
kä parin tunnin ajomatkan päässä 
Oulusta ja Kuusamosta. Eläinpuis-
to on tehnyt historiansa parhaan tu-
loksen viimeisellä tilikaudella. Ko-
ko alueella käy vuosittain noin 350 
000 lomailijaa, joista eläinpuistossa 
vieraili jopa 171 000 kävijää.

– Ranua on keskellä ei mitään ja 
samalla monen keskellä. Eläinpuis-

tossa on useita päiväkävijöitäkin, 
jotka ovat tulleet esimerkiksi las-
kettelemaan Rukan rinteisiin. 

Viihtyisää majoitusta löytyy esi-
merkiksi eläinpuiston läheisestä 
Gulo gulo -lomakylästä.

– Gulo gulo on latinaa ja tarkoit-
taa ahmaa. Eläinpuistosta puolen 
kilometrin päässä sijaitsevan lo-
makylän mökit on nimetty arktis-
ten eläinten mukaan ja teema tois-
tuu valaistuksessa.

Kattava alihankkijaverkosto
Matkailijoilla on erilaisia tarpeita ja 
odotuksia lomansa vietolta. Jolle-
kin revontulet ja yöpyminen iglus-
sa tarjoavat elämyksen, kun toinen 
tahtoo vauhdikkaalle ajelulle erä-
maaluontoon koiravaljakolla.

– Alueelta löytyy kattava ali-
hankkijaverkosto, johon kuuluvat 
esimerkiksi ohjelmapalveluyritys, 
husky-yrittäjä, lumimaa-yrittäjä, 
hevostila, porotila ja käsityöyrittäjä.

Ensi talvena avattava Arctic Fox 
Igloos -iglukylä on rakenteilla Ra-
nuanjärven rannalle noin kahdek-
san kilometrin päähän suositusta 
eläinpuistosta. Kylän nimi juontaa 
juurensa vanhasta uskomuksesta.
Tarinan mukaan yötaivaan revon-
tulet syntyvät siitä, kun arktinen 
tulikettu juoksee taivaalla ja huis-
kaisee hännällään tunturin kyljes-
tä kipinöitä pohjoiselle taivaalle. 

Ranuan seudun matkailussa ym-

päristöarvot ovat aina olleet kor-
kealla. Eläinpuisto on jo perustet-
taessa vuonna 1983 suunniteltu 
pidemmän aikavälin käyttöön ja 
eläinten hyvinvointia ajatellen.

– Kulkureitit on suunniteltu jo 
alun alkaen siten, että eläimiä kat-
sotaan yläpuolelta, mikä on niil-
le vähemmän stressaavaa. Eläin-

puistoa on päivitetty vuosien var-
rella useaan kertaan, Hinno kertoo.

Eläinpuistosta löytyvä ympäris-
tötaideteos muistuttaa siitä, miten 
pienillä teoilla voi olla suurikin vai-
kutus maapallon kuntoon.

– Keskellä puistoa sijaitsevaan ki-
virakkaan rakennetun teoksen nimi 
on Seven Steps to Save the Ocean. 

Teoksessa on seitsemän kannanot-
toa luonnon puolesta kolmella kielel-
lä: suomeksi, englanniksi ja kiinaksi.

Puhdas luonto ja valjastamat-
tomat vesistöt vetävät metsästyk-
sen ja kalastuksen harrastajia. Ke-
sällä Ranualla podetaan myös hilla-
hulluutta, kun sadat hillanpoimijat 
kansoittavat suot.

Seven steps to Save the Ocean -ympäristötaideteos on rakennettu vaikuttavalle kivirakalle, joka on mui-
noin ollut meren rantaa, kertoo Ranuan seudun matkailun toimitusjohtaja Tommi Hinno. 

Osaamista ja ahkeruutta arvostava kunta tarjoaa hyvät edellytykset yritysten menestymiselle.

R A N UA houkuttelee myös pysy-
vään asumiseen. Noin 4 000 asuk-
kaan kuntaan voisi tulla muun 
muassa paluumuuttajia, jos työ-
paikkoja saataisiin lisää.

– Alueen kehittämissuunnitelma 
tehtiin viisi vuotta sitten ja maan-
käytön suunnittelu aloitettiin jo 
vuonna 2006. Olemme kaavoi-
tuksen puolesta valmiita niin uu-
siin yrityksiin kuin asukkaisiinkin, 
Ranuan kunnan teknisen osaston 
päällikkö Risto Niemelä kertoo.

Uusia yritystontteja kaavoitetaan 
kovaa vauhtia keskustaan Ranuan-
järven rannalle. Vapaa-ajan asutus-
ta on puolestaan lähellä sijaitsevan 
Simojärven rannalla.

Elinkeinotoimintaa on myös 

muilla aloilla kuin matkailussa. 
Verkkokaupan myötä alueella toi-
mii voimakkaasti kasvavia yrityksiä 
muun muassa huonekalukaupan ja 
pienkonekaupan aloilla.

– Erityistä on se, että nuoria yrit-
täjiä on saatu Ranualle. Logistiikka 
toimii ja sijainti on pohjoisesta nä-
kövinkkelistä erinomainen: Ruotsi, 
Norja ja Venäjä ovat lähellä.

Ranua tarjoaa toimintaansa aloit-
tavalle yrittäjälle lukuisia hyödyl-
lisiä palveluita, kuten uravalmen-
nusta sekä koulutusta yritystoimin-
nan ensimmäisiin askeliin. Käytös-
sä on myös yritystulkki, jonka avul-
la  perustamisen suunnittelupolku 
etenee johdonmukaisesti, perus-
teellisesti ja riskeihin varautuen. 

Yrittäjä ei jää yksin – työvoimaa, 
tontteja ja tukipalveluita 

Metsä Groupin biotuotetehdas Äänekoskella on metsäteollisuuden historian laajin investointihanke Suomessa ja pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Äänekoskella on rautai-
nen tavoite; kaupunki 
aikoo kasvaa maailman 
johtavaksi biotalous- 
keskittymäksi. Tuulta  
purjeisiin antaa keväällä  
alkanut Plänet B -hanke.

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva metsä group

Äänekosken elinvoima-
johtaja Sari Åkerlund 
on innoissaan. Parina 
viime vuonna vajaan 20 

000 asukkaan kaupungin elinvoi-
maisuus on kohentunut vauhdilla. 
Nyt kaupungissa on päätetty, että 
tuuli on myötäinen myös jatkossa. 

– Käynnistimme keväällä Plä-
net B -hankkeen, jonka merkittä-
vänä  tavoitteena on rakentaa Ää-
nekoskesta maailman johtava bio-
talouskeskittymä. Aiomme luoda 
alueelle erityisesti uusia bio- ja kier-
totalouden mahdollisuuksia. Tällä 

vastaamme myös hallituksen biota-
lousstrategiaan, Åkerlund kertoo.

Ensikuulemalta Äänekosken ta-
voite kuulostaa yltiöpäiseltä. Kun 
tilanteeseen tutustuu tarkemmin, 
tavoitteen saavuttaminen ei tunnu-
kaan enää niin utopistiselta. Biota-
louden kehityksen keskeinen veturi 
on Metsä Groupin uusi biotuoteteh-
das, joka on tänä kesänä saavutta-
nut täyden 1,3 miljoonan selluton-
nin tuotantokapasiteettinsa.

Energia-ja ympäristötehokas teh-
das tuottaa sähköä 1,8 terawattitun-
tia vuodessa, mikä vastaa 2,5 pro-
senttia koko Suomen sähköntuotan-
nosta. Lisäksi tehdas tuottaa paljon 
muita biotuotteita, kuten mäntyöl-
jyä, tärpättiä, tuotekaasua, rikkihap-
poa ja biokaasua.

Äänekoskella on jo tusina teol-
lista yritystä, jotka hyödyntävät 
raaka-aineenaan puuta tai tuotan-
non sivuvirroista saatavaa energi-
aa. Tällaisia ovat esimerkiksi Ku-
rikka Timber ja CP Kelco. Ensiksi 
mainittu on yksi Euroopan suurim-
mista mekaanisen puunjalostuk-
sen jatkojalostajista ja jälkimmäi-
nen maailman suurin karboksime-

tyyliselluloosan (CMC) valmistaja.  
CMC:tä käytetään esimerkiksi ham-
mastahnan sidosaineena. Huomiot-
ta ei kannata jättää, että kaikki Au-
ra-juusto valmistetaan Äänekoskel-
la. Åkerlund laskee biotaloussek-
torin yritykseksi myös traktori-
valmistaja Valtran, jonka tuotteita 
hyödynnetään myös biotaloudessa.

Toimiva infrastruktuuri
Plänet B:n tarkoituksena on hou-
kutella kaupunkiin uusia yrityk-
siä, jotka voisivat hyödyntää liike-
toiminnassaan biotalouden mate-
riaalivirtoja, kehittää ympäristöys-
tävällistä teknologiaa sekä edis-
tää alueen  maa-, metsä- ja vesi- 

taloutta. Kaupungin ja yritysten ke-
hittyessä myös logistiikan, kunnos-
sapidon sekä asiantuntija- ja mat-
kailupalveluiden tarve kasvaa. Plä-
net B:hen onkin osoittanut kiinnos-
tuksensa jo yli 80 yritystä.

–Infrastruktuurinsa ja keskeisen 
sijaintinsa puolesta Äänekoski sopii 
tällaiseen hankkeeseen erinomai-
sesti. Maan tavaraliikenteen selkä-
ranka, Nelostie, kulkee aivan kau-
pungin vieressä ja lentokentälle on 
vain 20 minuutin matka.

Liikenteen solmukohta 
Keskeinen sijainti on vaikuttanut 
myös siihen, että Äänekosken Hir-
vaskankaalle on rakentumassa huo-
linta- ja logistiikkakeskus. Hirvas-
kangas on jo nyt merkittävä liiken-
teen solmukohta, mutta sen mer-
kitys tulee kasvamaan entisestään 
Äänekosken biotalouskeskittymän 
kehittyessä. Suunnitteilla oleva lo-
gistiikka- ja huolintakeskus on läh-
tenyt liikkeelle alan yritysten omas-
ta aloitteesta ja kiinnostuksesta.

– Sijoittuminen Äänekoskelle 
kiinnostaa. Tällä hetkellä yritys-
tontteja on kaavoitettu esimerkik-

si Nelostien ja biotuotetehtaan lä-
heisyyteen. On ilahduttavaa, että 
yritykset ovat itsekin huomanneet 
tässä mahdollisuuden liittyä osak-
si merkittävän biotalouskeskitty-
män arvoketjua, Åkerlund kiittelee.
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Megaluokan biotuotetehdas 
on vasta alkusoittoa  

Sijaintinsa vuoksi Äänekoski on 
merkittävä liikenteen solmukohta.

HELSINKI 
4h

KUOPIO 
2h

OULU 
4h

ÄÄNEKOSKI

JYVÄSKYLÄ
0,5h

VAASA  
3h

“
Tehdas tuottaa 
vuosittain 2,5 
prosenttia koko 
Suomen sähkön- 
tuotannosta. 
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- AVOIMET YRITTÄJÄPAIKAT -

KIINTEISTÖMAAILMA on Suo-
men suurin kiinteistönvälitysketju 
kauppamäärillä mitattuna. Yli 100 
asuntomyymälää, noin 700 am-
mattilaista – tervetuloa joukkoon!

Ota yhteyttä:
Kirsi Tenhunen, puh. 044 745 5866
kirsi.tenhunen@kiinteistomaailma.fi
www.kiinteistomaailma.fi

Suomen arvostetuin kahvilaketju 
rekrytoi uusia yrittäjiä kasvavaan
coffee shop -perheeseen.

Ota yhteyttä:
Petri Parviainen, puh. 050 307 8400
petri.parviainen@robertscoffee.com
www.robertscoffee.com

HUONEPAKOPELI etsii ketju-
yrittäjiä Suomen suurimpiin 
kaupunkeihin. Ota testattu 
konsepti haltuun ja kehitä 
edelleen – avaimet ovat sinulla! 

Ota yhteyttä:
Juha-Mikael Malinen, 
puh. 040 055 7101
juha@huonepakopeli.fi
www.huonepakopeli.fi/etsimme

Ketju.fi tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisten ketjujen tarjoamiin yrittäjyysmahdollisuuksiin. Saat lisätietoja ketju-
jen tarjoamista mahdollisuuksista ja voit selata niitä www.ketju.fi – verkkosivuilla mm. toimialan, alueen tai investointitason mukaan. 

Voit tilata sivustolta Ketju.fi:n Uutiskirjeen tai jättää tietosi Paikkavahtiin, jotta saat ensimmäisten joukossa tiedon uusista ketjuista ja avoimis-
ta yrittäjäpaikoista. Ketju.fi esittelee myös kansainvälisiä ketjuja, jotka ovat juuri tällä hetkellä tulossa Suomen markkinoille ja hakevat yrittäjää, 
masteryrittäjää, maaedustajaa tai muuta yhteistyökumppania. Ketju.fi -palvelun kautta sinun on helppo lähestyä Sinua kiinnostavia ketjuja ja 

voit myös tarvittaessa pyytää lisätietoja Ketju.fi:n asiakaspalvelusta. 

Klikkaa siis www.ketju.fi ja tutustu mahdollisuuksiin. Uusi urasi voi olla vain klikkauksen päässä.

  Avoimet yrittäjäpaikat:

Haaveena oma yritys?
Nyt tarjolla  100  avointa yrittäjäpaikkaa!

TALENOM on vuonna 1972 
perustettu tilitoimistoalan 
moniosaaja. Liity iloiseen 
franchisingjoukkoomme!

Ota yhteyttä:
Jouni Härkönen, puh. 045 149 5994
jouni.harkonen@talenom.fi
www.talenom.fi

Jos sinulla on myynninnälkää ja 
saat virtaa asiakaspalvelusta, tule 
ÄRRÄLLE kauppiaaksi! Meillä on 
helppo aloittaa yrittäjänä
- et tarvitse suurta alkupääomaa.

Ota yhteyttä:
rekrytointi@r-kioski.fi tai
puh. 020 554 4098
www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

RE/MAX on maailman suurin
kiinteistönvälitysketju, joka toimii
100 maassa,  ja jonka vahvuutena
on alalla poikkeuksellinen, 
yrittäjähenkinen konsepti.
 
Ota yhteyttä:
Pasi Aalto, puh. 020 753 4000
pasi.aalto@remax.fi
liityremaxiin.fi

PANCHO VILLA on fast casual -ravintola, joka tarjoaa reilua ruokaa
koko perheelle, meksikolaisella twistillä viihtyisän tunnelmallisessa
ympäristössä. Ravintoloissamme on A-oikeudet. 

Kaupungista riippuen kyseessä on valmis liikepaikka tai ketju auttaa
uutta yrittäjää hyvän liikepaikan löytämisessä ja rakentaa ravintolan
avaimet käteen -periaatteella. Pancho Villa -ketju tarjoaa yrittäjälle 
ja koko henkilökunnalle kattavan perehdytyksen sekä tuen toiminnan 
aloituksessa. Pyydä rohkeasti lisätietoja yrittäjyydestämme!

Ota yhteyttä:
Päivi Lääkkö, puh. 050 374 1001
paivi.laakko@ketju.fi
www.panchovilla.fi/yrittajaksi

Toteuta kahvilaunelmasi! 
Arnoldsilla tarjotaan vain taatusti 
tuoreita, ensiluokkaisia tuotteita. 
Ketjumme on tutkitusti vuodesta 
toiseen maamme suosituin.

Ota yhteyttä:
Jussi Laurila, puh. 0400 698 833
(puhelut arkisin 10-16)
jussi@arnolds.fi
www.arnolds.fi

SENIOR SHOP – Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa muodikkaille 
ja tyylitietoisille senioreille. Katso 
yrittäjäpaikat sivuiltamme.

Ota yhteyttä:
Harri Lintula, puh. 050 505 5069
info@seniorshop.fi
www.seniorshop.fi

SUOMEN YRITYSKAUPAT on 
Suomen suurin ja tunnetuin 
pk-yritysten omistajavaihdoksiin 
erikoistunut asiantuntijaketju.

Ota yhteyttä:
Juha Rantanen, puh. 050 544 5081
juha.rantanen@yrityskaupat.net
www.yrityskaupat.net

SCANDIA RENT on yrittäjävetoi-
nen, suuri kotimainen auto-
vuokrausalan erikoisliike, jossa 
paikallisyrittäjät operoivat omalla 
kalustollaan hyödyntäen ketjun 
tuomia etuja.

Ota yhteyttä:
Timo Raimovaara, puh. 050 547 4007
info@scandiarent.fi
www.scandiarent.fi

KOTIMAAILMAN kodinomaiset kalustetut huoneistot tarjoavat
laadukkaan vaihtoehdon hotellimajoitukselle kaupunkien keskus-
tassa ympäri Suomen. 

Haemme nyt kasvuhakuista yrittäjää erityisesti Helsinkiin, Espoo-
seen ja Vantaalle. Majoitusalan kokemus ei ole välttämätön. Suurin 
osa työstä tapahtuu toimistoaikana ja verkossa, joten yrittäjyys Koti-
maailmassa sopii erittäin hyvin perheelliselle ja esim. pariskunnalle. 
Katso sivuiltamme kaikki avoimet yrittäjäpaikat ja kysy lisää!

Ota yhteyttä:
Päivi Lääkkö, puh. 050 374 1001
paivi.laakko@ketju.fi
www.kotimaailma.com

Haemme taksialan yrittäjiä 
MENEVÄ -ketjuun tarjoamaan 
kattavat taksipalvelut koko 
Suomen alueella. Taksiala on 
mahdollisuus myös muiden alojen 
palveluyrityksille!

Ota yhteyttä:
Tuomo Halminen, puh. 050 520 8706
tuomo@meneva.fi
www.meneva.fi

SPECSAVERS Optikko -ketjun 
toiminta perustuu yrittäjyyteen.  
Liikkeissä toimii optikko- ja retail-
yrittäjiä. Saat vahvan ketjun tuen 
menestyäksesi yrittäjänä. 
Liity joukkoomme!

Ota yhteyttä:
Marianne Lumme, puh. 050 366 7281
marianne.lumme@specsavers.com
www.specsavers.fi

GIGANTTI on kodinkoneisiin ja 
–elektroniikkaan keskittynyt ketju,
jolla on tällä hetkellä 19 kauppias-
vetoista myymälää. Voisiko 
seuraava myymälä olla sinun?

Ota yhteyttä:
Ville Vähäkoski
ville.vahakoski@gigantti.fi
www.gigantti.fi

Elämäsi eläimellisin tilaisuus! 
Aloita uusi ura lemmikkieläin-
liikkeen kauppiaana FAUNATAR-
ketjussa. Etsimme yrittäjiä hyville 
kauppapaikoille, oletko yksi 
heistä?

Ota yhteyttä:
Johanna Valo, johanna.valo@faunatar.fi
www.faunatar.fi/kauppiaaksi

EXPENSE REDUCTION 
ANALYSTS
tuottaa yrityksille kustannusten-
hallintapalveluja ja hakee 
joukkoonsa asiantuntijapalvelu-
myynnin ammattilaisia!

Ota yhteyttä:
Pekka Perttunen, puh. 040 058 4684
pperttunen@expensereduction.com
www.expensereduction.com

Menestystä jo 25 vuotta!             
Valmis yritys asiakkaineen, hyvät 
ansiot, itsenäinen työ. 
90% yrittäjistämme suosittelee 
LAATUTAKUU-yrittäjyyttä.

Lue lisää: parempityö.fi

Ota yhteyttä:
Marja Kaario, 050 466 8828
marja.kaario@laatutakuu.fi


