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Helsinkiin toukokuussa

Kansikuva: Etu-Töölön lukiolaiset kurkista-
vat yrittäjyyden maailmaan mahdollisuuksi-
en silmälaseilla. Pienyrityskeskus on tehnyt 
useita vuosia yhteistyötä Etu-Töölön lukion 
kanssa järjestämällä yrittäjyysaiheisia opin-
tokokonaisuuksia.

Yrittäjyyden  ja pk-yritystoiminnan tutkijat,   

asiantuntijat ja yrittäjät verkostoituvat  

NCSB eli Nordic Conference on Small  

Business Research -konferenssissa  

Helsingissä 23.–25.5.2012. 

Konferenssia isännöi Aalto-yliopiston kauppakorkea-
koulun Pienyrityskeskus yhteistyökumppaniverkos-
tonsa kanssa. Konferenssin teema – Entrepreneurship 

– Creative Design or Destruction? – kysyy, onko yrittäjyy-
dessä kyse luovasta suunnittelusta vai luovasta tuhosta. 

Konferenssipapereissa pohditaan mm. yrittäjyyden 
ja hyvinvointivaltion yhteyttä sekä patenttien roo-
lia innovaatiotoiminnan edistäjinä tai ehkäisijöinä. 
Konferenssin yhteydessä järjestetään Startti- ja kas-
vuyritysfoorumi, missä kuullaan yrittäjätarinoita aloit-
tavilta tai aikaisen kasvun vaiheessa olevilta nuorilta 
yrittäjiltä. 

Lisätiedot  ncsb2012.aalto.fi
Pienyrityskeskus, professori Markku Virtanen, 
markku.virtanen@aalto.fi  
040 754 5539

Uusia näkökulmia 
  yrittäjyyteen

Viimeaikainen keskustelu on korostanut 
ansiokkaasti kasvuyrittäjyyttä ja kasvu-
yrityksiä maamme talouden positiivisen 
uudistumisen aikaansaamisessa. On esitet-
ty lukuja, että tarvitaan kymmeniä tuhansia 

uusia kasvuyrityksiä ja lisäksi sukupolvenvaihdokset 
edellyttävät lähes 100.000 uuden yrittäjän löytymis-
tä. Ollaan luvuista mitä mieltä tahansa, niin haasteet 
yrittäjyyden vahvistamiselle ja pienyritysten monipuo-
liselle kehitykselle ovat keskeisiä tulevaisuutemme kul-
makiviä. Numeroiden suuruus kertoo samalla selkeästi, 
että vain kasvuyrityksiin ja kasvuyrittäjyyteen panosta-
minen ei Suomen kaltaisessa maassa riitä vaan meillä on 
myös oltava monipuoliset välineet edistämään yrittäjyy-
den leviämistä yhä uusille aloille. 

Uusien näkökulmien löytyminen edellyttää tut-
kimuksen ja käytännön yrittäjyystoiminnan tii-
vistä vuorovaikutusta. Pienyrityskeskuksen oman 
henkilöstön tekemät ja tekeillä olevat väitöskirjat ovat 
selkeä osoitus tavastamme kehittää tätä vuorovaikutus-
ta.  Pienyrityskeskus isännöi toukokuussa kansainvälis-
tä yrittäjyyskonferenssia NCSB Helsingissä, joka kokoaa 
eri puolilta maailmaa yrittäjyyden tutkijat, kouluttajat ja 
yrittäjät  keskustelemaan ja arvioimaan tulevaisuudes-
sa tarvittavia painotuksia sekä näkökulmia yrittäjyyden 
ja yhteiskunnan kehityksen kannalta. Mielenkiinnolla 
odotamme mm. pohdintoja kasvun ja kannattavuuden 
suhteesta haettaessa kestäviä menestysyrityksiä sekä 
verkostojen merkityksestä yrittäjille. Tällaisia foorume-
ja me Suomessa nyt tarvitsemme ja toivomme mahdol-
lisimman monen löytävän tiensä kauppakorkeakoululle 
toukokuun 23.–25. päivinä. 

Liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden yhdistämi-
nen yhä useammille aloille onkin se kehitysmalli, joka 
tulee huomioida vahvasti kasvuyrittäjyyskeskustelun 
rinnalla. Tänä päivänä isoksi menestystarinaksi nous-
sut luovien alojen yrittäjyys ei ollut tutkijoiden kiinnos-
tuksen kohteena juuri ollenkaan vielä 1990-luvulla  ja 
sama koskee ekologisuudesta ammentavan liike-
toiminnan merkitystä. Nyt näiden alojen lii-
ketoiminnan ja yrittäjyyden kehitys elää 
vahvaa vaihetta sekä siihen liittyvä tut-
kimus on noussut vahvaan rooliin. 
Luovien alojen rinnalle kehityskoh-
teeksi on nousemassa luomuyrit-
täjyys ja siihen liittyvien uusien 
liiketoimintamallien kehittäminen. 
Pienyrityskeskus on yhteistyössä 
Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutin kanssa aloittanut tähän liitty-
vän pilottihankkeen lähtökohtanaan 
alan vahvan kasvun turvaaminen ja 
edistäminen.

Uusi näkökulma yrittäjyyteen on myös yhteiskun-
nallinen yrittäjyys, joka erityisesti hakee malleja saa-
da ns. kolmas sektori vahvemmin ottamaan vastuuta 
julkisten palvelujen tuottamisesta liiketoiminnallisin 
periaattein. Tämän alueen kehityksessä nähdään iso-
ja mahdollisuuksia ja Pienyrityskeskus haluaa tukea ko. 
toimijoita paremmin hallitsemaan palvelutuotantoon 
liittyvän liiketoiminnallisen osaamisen.

Yrittäjyyden uutena alueena Suomessa olemme nos-
taneet esiin senioriyrittäjyyden. Seniorien työurien ja 
asiantuntijuuden ylläpitämistä tulee vahvistaa paranta-
malla ikääntyvien ja lähellä eläköitymistä olevien mah-
dollisuuksia toteuttaa itseään uudella uralla yrittäjinä 
ja palveluja tarjoten oman asiantuntijuuden puitteissa. 
Nämä uudet ilmiöt edellyttävät kokeiluja ja mallien tes-
taamista ja se on ollut Pienyrityskeskukselle luontaista 
eli ryhtyä ennakkoluulottomasti edistämään ja kokei-
lemaan yrittäjyyden uusia näkökulmia. Näin ollaan 
luomassa edellytyksiä maamme pitkäjänteiselle kehit-
tymiselle yhä yrittäjämäisemmin toimivaksi.

Kasvuun liittyy aina selkeästi kansainvälistyminen 
ja kansainvälisten verkostojen tehokas hyödyntäminen. 
Pienyrityskeskus on yrittäjyyden ja liiketoiminnan kas-
vun edistämiselle valinnut selkeäksi suunnaksi Itäme-
ren alueen ja sieltä haemme suomalaisyritysten kasvulle 
eväitä niin yritysyhteistyön kuin markkinamahdolli-
suuksien kannalta. Pienyrityskeskus on samalla löytänyt 
erinomaisen verkoston yliopisto- ja tutkimusyksiköistä 
tukemaan Itämeri -yhteistyötä yrittäjyyden alueella. 

Iso rooli yritysten menestyksessä on kuitenkin into-
himo yrittämiseen ja uuden löytämiseen. Tämän lehden 
esimerkkiyrittäjät kertovat kuinka koko toiminta on pe-
rustunut ja perustuu heidän omakohtaiseen intohimoon 
uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tukeu-
tuen osaamiseen ja havaittuun tarpeeseen.  Me Pienyri-
tyskeskuksessa uskomme tuon yrittäjyyden intohimon 
voimaan ja toivomme, että hyödynnätte tässä lehdes-
sä esitellyt mahdollisuudet oman osaamispohjan vah-

vistamiseen ja siten voimme yhdessä turvata 
yrittäjyyden monipuolisen ja monialaisen 

kehittymisen.
 

P E N T T I  M U S TA L A M P I

johtaja
Aalto-yliopiston 
Pienyrityskeskus

pentti.mustalampi@aalto.fi     
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Yrittäjyyskasvatus tekee 
    läpimurtoa kouluihin 

YKOONTI-hanke on onnistunut keräämään mielettömästi 
tietoa yrittäjyyskasvatushankkeista. Jatkossa olisi 
tärkeää päästä tutkimaan tarkemmin aineiston monia 
osa-alueita, Tarja Römer-Paakkanen sanoo.

            •  arvioitiin kaikkiaan
     154 hanketta, joista syväl-
   lisempi analyysi tehtiin 
  30 hankkeesta
• tutkimukseen on osallis-
 tunut 471 henkilöä ja lisäk-
 si haastateltu 72 henkilöä
• mukana oli hankkeita 
 eri puolilta maata
• valtakunnallinen Opetus-
 hallituksen Yrittäjyyskas-
 vatuksella ja -osaamisel-
 la muutosvoimaa -kehit-
 tämisohjelman hanke
• alkoi syyskuussa 2010
 ja jatkuu lokakuun
 loppuun 2012
      •  päätösseminaari 
             20.-21.9.2012
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YKOONTI tuloksia esiteltiin 
ensimmäisen kerran laajalle 
yleisölle YKTT –päivien yhteydessä 
Lappeenrannassa lokakuussa 
2011, kuvassa projektipäällikkö, 
koulutusjohtaja Anne Gustafsson-
Pesonen ja tutkija Pertti Kiuru.

Römer-Paakkanen on opettanut vuodesta 
2004 yrittäjyyttä HAAGA-HELIA ammatti-
korkeakoulussa, missä yrittäjyys sisältyy lii-
ketalouden opintosuunnitelmaan ja opintoja 
tarjotaan myös muissa koulutusohjelmissa 

opiskeleville. Hän on myös ohjannut Jyväskylän yliopis-
tolle väitöskirjoja tekeviä opettajia.

”Emme halua pyörittää erillistä yrittäjyyslinjaa niille, 
joista tulee joka tapauksessa yrittäjiä. Pikemminkin ha-
luamme säteilyttää kaikille opiskelijoille yrittäjyyttä, mi-
kä on vaikeampi asia toteuttaa.”

Oppilaitoksessa on jo vuosia ollut aktiivista esihauto-
mo- ja yrityshautomotoimintaa ja opiskelijat ovat osuus-
kuntia. 

”Tälläkin hetkellä meillä on eri kampuksilla omat esi-
hautomotilat ja kaikkia opiskelijoita palveleva Start-up 
school -projekti, joka järjestää muun muassa yrittäjyys-
leirejä. Esihautomot ja Start-up School ovat matalan kyn-
nyksen toimintamalleja, joita voi toteuttaa oppiainerajat 
ylittäen.”

Koulussa opittu yrittäjämäisyys voi jopa vauhdittaa 
opiskelijan valmistumista. 

 ”Tavoitteellisesti toimiva tarttuu asioihin ja saa päät-
tötyönsäkin ajallaan valmiiksi.”

Yrittäjyys on kuulunut Römer-Paakkasen perheen ar-
keen 28 vuotta. Kauppiasmies lopetti K-kauppansa 90-lu-
vun lamassa, mutta perheyritys on jatkanut toimintaansa 
sieltä lähtien kaupan alalla.   

”Yrittäjyyteen ei kannata lähteä soitellen sotaan -tyy-
liin. Erilaiset yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistelmät voi-
sivat olla paras vaihtoehto suurimmalle osalle ihmisiä.”

Opiskelijoillekin hän muistuttaa käytännönläheisestä 
tavasta kokeilla yrittäjyyttä.

”Ei heti tarvitse miettiä tehtaan rakentamista, yrittää 
voi muun ohella ja katsoa mihin se vie. Kunhan tekee asi-
oita tietoisesti ja muistaa, miten peruutusvaihteen saa 
päälle. Nyt kun kasvuyrittäjyydestä puhutaan paljon, pi-
täisi hyväksyä myös pienet askeleet ja kasvutavoitteet. 
Yrittäjyydessä on paljon välimuotoja ja ihmisen tavoit-
teetkin muuttuvat.” 

YKOONTI arvioi hankkeita
Yrittäjyyskasvatushankkeiden hankkeiden arviointityö-
tä on valtakunnallisesti tehty syksystä 2010 alkaen. Tu-
lokset alkavat näkyä ja niiden voi sanoa olevan varsin 
mairittelevia, kuvaa koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pe-
sonen. YKOONTI tutkii vuosina 2000–2010 toteutettuja,  

”Oppilaitoksissa kaivataan yrittäjämäistä 

toimintatapaa, joka aktivoi opiskelijoita ja tukee 

heitä tarttumaan asioihin tavoitteellisesti”, 

yrittäjyyden dosentti Tarja Römer-Paakkanen sanoo. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia yrittäjyyskasva-
tushankkeita. Arvioitujen hankkeiden ESR rahoituksen 
yhteissumma oli 18,5 miljoonaa euroa.

”Yrittäjyyskasvatushankkeita tehdään todella paljon 
kaikilla tasoilla ja alueilla. On tärkeää käydä hankkeita 
järjestelmällisesti läpi. Usein jäljelle jää vain käytänteitä 
kohtalaisen suppealle alueelle. Hankkeet kaipaavat lisää 
näkyvyyttä ja laajempaa yhteistyötä” kuvaa Römer-Paak-
kanen

”Yrittäjyyskasvatukseen liittyy liki infoähkyä. Tekeillä 
on paljon ja on monia osa-alueita, joita kannattaisi tutkia 
lisää. Tutkijaverkostoissa jaamme ilosanomaa, ja lisää ih-
misiä mahtuu hyvin mukaan.”

YKOONTI -hankkeessa tavoitteena on moninäkökul-
maisuus.

”Mukana on toimijoita niin monilta eri puolilta ja mo-
ninaisista hankkeista, että väkisinkin erilaisia näkökul-
mia tulee esille koko ajan.”

”Tutkijan täytyy tehdä monia asioita yhtä aikaa, uskot-
tava siihen mitä tekee ja osattava myydä tutkimusideansa. 
Hän tekee tiimityötä, jakaa asioita ja ohjauskin tapahtuu 
tiimissä.”

Yrittäjyyskasvatuksen professori Jaana Seikkula-Lei-
no muistuttaa, että yrittäjyyskasvatuksen arviointi on pe-
rinteisesti mielletty vaikeaksi.

”YKOONTI on suunnannäyttäjä paitsi yrittäjyyskasva-
tuksen sisällölliseen kehitykseen myös siihen, miten yrit-
täjyyskasvatukseen voi ja tulee liittää arviointia.”

Hänen mielestään hanke on onnistunut, kun toiminta 
juurtuu organisaatioon. 

”Uutta hanketta käynnistettäessä tulisi pohtia tarken-
netummin sitä, mitä toimintamme on, kun hanke päättyy. 
Miten tavoitteet etenevät eteenpäin, kun hanke päättyy? 
Olen itse huomannut, että tätä asiaa ei ole välttämättä riit-
tävästi pohdittu jo hankkeen aikana.”

Yrittäjyyskasvatus juurtuu 
oppilaitoksiin  

Hankkeen projektipäällikkö, koulu-
tusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen 
tekee itsekin parhaillaan yrittäjyyskas-
vatuksesta väitöskirjaa. Hän on ollut 
vaikuttunut eri hankkeiden tuloksista.

”Yrittäjyyskasvatus on nyt selkeäs-
ti vahvemmin osa oppilaitosten opetus-
suunnitelmia, on syntynyt uusia koulu 

–yritys–yhteiskunta verkostoja, löytynyt 
välineitä luovaan ongelmanratkaisuun ja uu-
det pedagogiset mallinnukset ovat avautuneet 
toimijoille ja jalkautuneet oppilaitoksiin.”

”Opettajataustaiset vastaajat kokivat, että he antavat 
nyt enemmän tilaa oppilaiden aloitteellisuudelle, luotta-
vat enemmän ja sallivat jopa epäonnistumisia. Epäonnis-
tuminenhan kuuluu osana yrittäjyyden oppimiseen.”

Myös alueellisia eroja näkyi siinä, mitä yrittäjyyskas-
vatushankkeilla tavoiteltiin.

”Itäsuomalaiset painottivat enemmän kovia tavoittei-
ta eli puhtaasti oman yrityksen perustamiseen tähtääviä 
toimia ja kokivat, että yrittäjyyden sanomaa pystytään le-
vittämään. Länsisuomalaiset hankkeet taas painottuivat 
enemmän yrittäjyyspedagogiikkaan ja uudenlaiseen op-
pimiseen.”

Ohjausryhmään kuuluvat: 
• Veli-Matti Lamppu, Suomen 
 yrittäjät, ohjausryhmän pj
• Tea Rasi, Educode, opettajien täyden- 
 nyskoulutus, ohjausryhmän vara pj
• Pasi Hieta, Oulun yliopiston 
 normaalikoulu
• Paula Kyrö, Aalto-yliopisto
• Jussi Pihkala, OKM
• Tarja Römer-Paakkanen, 
 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
 ja Jyväskylän yliopisto
• Jaana Seikkula-Leino, 
 Turun yliopisto ja Lappeenrannan
  teknillinen yliopisto
• Minna Taivassalo-Salkosuo, OPH
• Virpi Utriainen, Nuori Yrittäjyys 
 ja YES keskus
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Maalariopiskelijoiden opettaja Mi-
ka Kuuva on itsekin Esedun kasvat-
ti. Työskenneltyään 17 vuotta raskaan 
kaluston parissa hän halusi opastaa 
nuoria alalle.

”Tällä asteella olemme vielä elämän kanssa tekemi-
sissä, opetellaan työssä olemista, asioista sopimista ja 
kasvetaan pikku hiljaa. Täällä opiskelijat oppivat pois 
peruskoulumaisuudesta, tajuavat opiskelevansa itsel-
leen ja oppivat huolehtimaan omista asioistaan.”

Kuuva lähti opettajille tarkoitettuun Pienyrityskes-
kuksen Innosta yrittäjyyteen -valmennukseen saadak-
seen opettajan pedagogisiin opintoihin puuttuvat viisi 
opintopistettä.  

”Olin itse tehnyt yrittäjämäisesti vieraalla töitä. Tun-
tui, että yrittäjyys puskee täällä oppiaineissa läpi lii-
ankin kanssa, vaikkei nuorista vielä ole perustamaan 
yritystä heti valmistumisen jälkeen. Mielestäni opiskeli-
jan on kuitenkin työskenneltävä yrittäjämäisesti, jos ha-
luaa saada jotain maalattua. Tällä alalla ei pysty olemaan 
töissä, jos ei tajua, miten eurot pyörivät.”

Oivallukset tallennetaan kotisivulle
Opintoihin kuuluneessa kehitystehtävässä Mika Kuu-
va pohti keinoja, joilla hän voisi kannustaa opiskelijoita 
ottamaan vastuuta omasta elämästään ja tekemisistä-
än. Vaikkei hän itse ole innostunut tietokoneen käyttäjä, 

hän tajusi, että on mentävä sinne, mis-
sä nuoret ovat.

”Keksin, että on yritettävä ruokkia 
sisäistä yrittäjyyttä sähköisen median 

avulla. Opiskelijoilla on omat sivustot, joilla he kertovat 
itsestään, opiskelustaan ja näyttävät tekstien ja kuvien 
avulla, mitä ovat tehneet ja osaavat. Yleensä jos opiskeli-
joilta kysyy, mitä he ovat oppineet, vastaus on, että ei mi-
tään. Nyt opettajakin näkee edistymisen.”

Opiskelijat ovat innostuneet jakamaan sivuja keske-
nään ja opettajat pääsevät seuraamaan edistymistä.

Automaalariopinnot kestävät kolme vuotta, eikä sinä 
aikana jokainen ehdi kokeilla kaikkea. Myös toimeksian-
not ovat erilaisia. Kuuva kannustaakin jakamaan koke-
muksia. 

”Sanon, että kertokaa asiat niin kuin ne itse näette. 
Jos oivallatte jotain, kertokaa mikä meni huonosti ja mi-
kä hienosti ja miten ensi kerralla aiotte tehdä. Opiskeli-
jat kertovat mielellään ja näyttävät muille sivustojaan.”

Yrittäjyyskasvatus sa-
nalle Kuuva ei lämpene, hän 
puhuisi mieluummin yrittä-
vyydestä ja sisäisestä yrittä-
jyydestä.

”Tässä vaiheessa ei vie-
lä voi opettaa opiskelijoille 
yrityksen perustamista, kun 
heillä ei ole työkokemusta.  

Automaalarit nappasivat
        sähköisestä mediasta 
    työkalun

Etelä-Savon ammattiopiston, 

Esedun, valmistumassa olevat 

automaalarit tallentavat omaa 

osaamistaan nettisivuille, 

jakavat tietojaan ja saavat 

nettisivustosta keinon vakuuttaa 

myös työnantajat.

Olen kyllä kertonut hyvästä bisnekses-
tä. Sisäinen yrittäjyys on sitä, että toimii 
yrityksessä sen edun mukaisesti. Jokainen 
automaalarin valinta vaikuttaa siihen, miten euro pyörii 
kannattavasti yrityksessä.”

Kuuva joutui itsekin oivaltamaan uusiksi yrittäjyys-
kasvatuksen idean. 

”Taistelin pitkään vastaan ennen kuin tajusin, että 
yrittäjyys on tuotava tänne siinä muodossa kuin tämä 
ala tarvitsee. Ulkoapäin sitä ei voi keksiä.”

Kuuva toivoo, että jatkossa yrittäjämäistä asennetta 
voisi opiskella oppiainerajat rikkoen. 

”Tukevia aineita on paljon. Englannin tunneilla voisi 
harjoitella, miten automaalari ottaa asiakkaan vastaan. 
Järkeistämisen paikkoja löytyy, mutta se vaatii opetta-
jilta venymistä ja lisätyötä.”

Yrittäjäksi kasvetaan rituaalien kautta
Yrittäjyyskasvatuksen opintoja Pienyrityskeskukses-
sa kehittävä rituaalipedagogiksi itseään nimittävä Outi 
Hägg väitteli viime kesänä. ”Yrittäjyysvalmennus ja yrit-
täjäidentiteetti” -nimisessä väitöskirjassaan hän koros-
taa, että yrittäjäidentiteetti kehittyy vaihe vaiheelta.

”Ihminen kaipaa paalun paikkoja, symboleja, riitte-
jä ja rituaaleja. Riittejä voivat olla kasvupolun konkreet-
tinen mallintaminen ja tavoitteiden julkistaminen tai 
muutoksen tuomien uusien roolien tunnistaminen ja 
niiden omaksuminen.”

”Mika Kuuvan oppilaineen toteuttamassa sivustossa 
on kyse juuri tästä eli rituaalisuudesta, oppimisen riitit-
tämisestä, julkistamisesta, näkyväksi tekemisestä, op-
pipolun paaluttamisesta ja merkkaamisesta symbolein. 
Mikan esimerkissä yritteliäisyys linkittyy osaksi am-
matti-identiteettiä, jonka pitäisi olla ammatillisen kou-
lutuksen yhtenä tavoitteena. Siinä on taskussa jo hienot 
eväät, kun opiskelija valmistuttuaan lähtee koulusta työ-
elämään.”

Hägg muistuttaa, että yrittäjyysvalmennuksissa on 
perinteisesti kehitetty liiketoimintaa, ei ihmistä. Näin 
yrittäjyyteen samaistuminen on jäänyt liian vähälle huo-
miolle.

Tarinallisuus on yksi keino vahvistaa yrittäjämäis-
tä identiteettiä.

”Rituaalisten vaiheiden, riittien ja symbolien koke-
misen merkitys tulee esille siinä, että ne herättävät val-
mennettavissa minä-identiteetin kehittymisprosessin. 
Tutkimusten perusteella tämän tulisikin olla yrittäjyys-
valmennusten tavoite.”

Outi Hägg vetää opettajille suunnattuja yrittäjyys-
kasvatuksen koulutuksia useilla eri paikkakunnilla. 

”Opettajat kokevat saavansa yrittäjyyskasvatuksesta 
itselleen työvälineen, jonka avulla he voivat viedä eteen-
päin yrittäjämäistä ajattelutapaa oppilaitoksissa.”

Automaalariksi emme ehdi kolmessa vuodessa opettaa, 
vaan opiskelu jatkuu koko elämän. Voimme kuitenkin 
herätellä opiskelijoita etsimään oikeita vastauksia 
ja jakamaan osaamistaan. Tässä opiskelijoiden omat 
verkkosivut ovat hyvä työkalu, Mika Kuuva sanoo.

On mentävä sinne, 
missä nuoret ovat.

Outi Häggin 
väitöskirja:

Yrittäjyysvalmennus 
ja yrittäjäidentiteetti 
Väitöskirja hyväksyt-

tiin Tampereen yli-
opistossa kesä-

kuussa 2011.
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Yrittäjyysgeenin perinyt Paulamäki pyörittää 
parhaillaan vähemmistöosakkaana kondito-
riatuotteisiin erikoistunutta yritystä, joka val-
mistaa kahviloille ja ravintoloille katteellisia 
tuotteita. Yritys käyttää raaka-aineinaan vain 

lisäaineettomia luomutuotteita, jotka ostetaan mahdol-
lisuuksien mukaan lähi- ja pientuottajilta.

”Minulla pyörii koko ajan monta rautaa tulessa ja 
päässä on luovia ideoita”, mediastakin monille tuttu 
Paulamäki sanoo.

Tällä hetkellä hän hauduttelee useita kehittämispro-
jekteja hääkakuista ulkomailla järjestettäviin erikoisti-
laisuuksiin. 

”Silloin kun tehdään kolmen Michelin-tähden tasoi-
sia jälkiruokia, se on kemiaa, fysiikkaa ja intuitiota.”

Kolmas Tie antaa aikaa haudutella
Paulamäki kiittelee omia tukiverkostojaan, mutta Pien-
yrityskeskuksen koordinoiman Kolmas Tie -projektin 
valmennus tarjoaa hänelle uudenlaisen mahdollisuu-
den kehittää liikeideoita.

”Täällä voin olla nobody ja kuulla soraääniä. Se on 
mahdollista, kun ihmiset eivät tunne minua ennestään. 
On hienoa esitellä ideoita ja kuulla mielipiteitä niistä. 
Tosin kritiikkiä saisi olla vieläkin enemmän. Kukaan ei 
halua luoda yritystä, josta ei sitten löydykään elantoa.”

Kolmas Tie -valmennuksesta mukaan on tarttunut 
myös uudenlaisia työkaluja. 

”Konkreettinen uusi juttu oli Janne Ruohiston idea 
parastamisesta eli siitä, että asiakkaat kehittelevät ide-
aasi tai tuotettasi eteenpäin kanssasi. Myös Juuso Mark-
kasen ajatukset tarvekartoituksesta ovat hyviä eli jos et 
tee tarvekartoitusta yritysidean haudutteluvaiheessa, 
joudut tekemään sen sitten, kun maksat itsellesi palk-
kaa.”

Kolmas Tie on synnyttänyt uusia ideoita ja yhdistä-
nyt vanhoja uudella tavalla.   

”Teen parhaillaan markkinaselvitystä useista tuot-
teista, aion kehittää muutamia vielä lisää ja ottaa niistä 
parhaat tuotantoon.”

Valmennusryhmän ihmiset ovat tuoneet lisäpuhtia 
kehittelyyn.

”Porukalta saa ideoita ja he pystyvät antamaan ver-
taistukea. Vaikka olemme eri aloilta, yhteistä löytyy ja se 
on rikkaus. Itse olen kakuntekijä ja mietin, miten kakuil-
la voisi tehdä miljoonia. Siihen tarvitsen avuksi agenttia 
tai manageria buukkaamaan keikkoja ulkomaille.”

Paulamäki hauduttelee ideoitaan Vantaan Leijassa 
kokoontuvassa ryhmässä yhteensä kymmenen kuukau-
den ajan. 

”Pitkä kesto on siitä hyvä, että sen aikana ideat ehti-
vät kypsyä.”

Hän kannustaa muitakin mukaan vastaaviin val-
mennuksiin.

”Näihin valmennuksiin voi tulla kylmiltään, kunhan 
on hinku tehdä töitä itselleen.”

Verkostot auttavat jaksamaan
Kolmas Tie -hankkeen projektijohtaja Raija Leskinen 
väitteli vuosi sitten verkostoitumisen merkityksestä yk-
sinyrittäjille. Suomessa on 260 000 yrittäjää, joista 65 
prosenttia on yksinyrittäjiä. 

Itsekin yrittäjänä toiminut Leskinen huomasi väi-
töskirjaansa tehdessään, miten verkostoituminen 
auttaa yksinyrittäjiä jaksamaan. Kolmas Tie luokin yrit-
täjille edellytyksiä verkostoitua ja kehittää liikeideoita 
yhdessä.

”Hyvään, toisiaan kunnioittavaan dialogiin perus-
tuvat käytännöt kannustavat yrittäjiä myös ideointiin, 
luovuuteen, yhteistyöhön ja uusien palvelujen kehit-
tämiseen. Luottamukseen perustuvien verkostojen 
varassa yrittäjä voi myös löytää uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia”, Leskinen vakuuttaa.

Samalla omat yrittäjäominaisuudet alkavat hahmot-
tua.

”Yrittäjyyttä pohtivan on hyvä pysähtyä 
miettimään, kuka olen, mitä tiedän ja ketä 
tunnen.”

Uutta hankkeessa on, että mukaan läh-
tevät osallistujat säilyttävät työntekijästatuksensa. 
Valmennuksissa he saavat ohjausta, neuvontaa ja mah-
dollisuuden verkostoitua. 

Kolmatta Tietä toteuttaa laaja yhteistyöverkosto 
pääkaupunkiseudulla. 

”Etsimme hyviä käytäntöjä yrittäjänä toimi-
miseen, sillä alkuvaiheessa yrittäjä voi joutua 
sukkuloimaan yrittäjyyden, palkkatyön ja työt-
tömyysjaksojen välillä”, Raija Leskinen kertoo.

Seuraavat ryhmät alkavat syksyllä
Hankkeen osatoteuttajien – YritysHelsin-
ki, YritysEspoo ja YritysVantaa – ryh-
missä on 20 osallistujaa kussakin 
kaupungissa. Seuraavat ryhmät 
käynnistyvät ensi syksynä.

”Hankkeen valmen-
nuksesta ei rakenneta 
lineaarisesti etenevää kou-
lutusohjelmaa, vaan ryh-
mien tarpeita vastaavaa 
valmennusta.  

Ulkopuolisten asian-
tuntijoiden valmennuk-
sen ohella yritysneuvojat 
antavat henkilökohtaista 
ohjausta. Lisäksi osallistujil-
ta edellytetään motivoitumista 
ja itsenäistä työskentelyä oman 
yrittäjyyspolun löytämisessä ja ra-
kentamisessa. Etsimme yhdessä hyviä 
käytäntöjä yrittäjänä toimimiseen, jolloin ai-
nakin aluksi voi joutua sukkuloimaan yrittäjyyden, palk-
katyön ja työttömyysjaksojen välillä.”

Hankkeen osatoteuttajat antavat käyttöön oman 
asiantuntemuksensa ja eri paikkakunnilla voidaan ke-
hitellä omanäköisiä toteutuksia osallistujien omat läh-
tökohdat huomioiden.

Kaipaan kritiikkiä
     ideoitani kohtaan

                  •  osatoteuttajia ovat 
             InnoOmnia/ Espoon seudun 
 koulutuskuntayhtymä yhteistyössä   
 Yritys-Espoon kanssa, Yritys-Helsinki 
 ja Vantaan Uusyrityskeskus
• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun
  Pienyrityskeskus koordinoi
• rahoitus tulee työ- ja elinkeinominis-
 teriön hallinnonalaan kuuluvasta 
 valtakunnallisesta ESR-hankeohjel-
 masta ”Työorganisaatioiden, työssä 
 olevan työvoiman ja yritysten kehittä-
 minen sekä yrittäjyyden lisääminen”
• osarahoittajia ovat Helsingin ja Van-
 taan kaupungit, InnoOmnia Espoosta 
 ja Pienyrityskeskus
 Lisätiedot: projektijohtaja 
 Raija Leskinen,
       raija.leskinen@aalto.fi 
             puh. 040 353 8169

”Olen kauppias, myyn mitä vain ja haluan olla 
maailman paras siinä”, sanoo kondiittorimestari 

Eero Paulamäki, joka on raivannut 
ruuhkavuosiensa kiireiden keskeltä aikaa 

osallistua Kolmas Tie -valmennukseen.
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Hinku tehdä 
töitä itselleen.

       Raija Leskisen 
    väitöskirja:
A Longitudinal Case 
Study of an Entrepre-
neurial Networking 
Process.
Väitöskirja hyväksyt-
tiin Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulus-
       sa keväällä 2011.

Kolmas Tie -ryhmän 
ihmiset esittävät 
kysymyksiä, joita omat 
kaverit eivät osaisi kysyä, 
kondiittorimestari 
Eero Paulamäki kertoo 
Vantaan Leijassa.
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PosiVire Oy on sosiaalinen yritys, joka toimii 
tukemalla heikossa työmarkkina-asemas-
sa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyö-
kykyisten työllistymistä tarjoamalla heille 
työmahdollisuuksia osakkaiden omissa toi-

mintayksiköissä. Yrityksen työntekijöistä kaikki ovat 
heikossa työmarkkina-asemassa ja heistä kolmannes 
on maahanmuuttajia. 

PosiVire Oy saa työntekijänsä työvoimatoimiston 
välityksellä. Näitä ihmisiä kiinnostaa työnteko, vaikka 
he ovat usein osatyökykyisiä, heillä on kohonnut syrjäy-
tymisriski ja itsetuntoa kolhineita kokemuksia työelä-
mästä. 

PosiVire halusi selvittää, mitä tapahtuu kun he työl-
listyvät, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia syntyy ja 
minkälaisia kokemuksia työkohteissa on näistä työnte-
kijöistä. 

”Tiedetään, että työttömät sairastavat paljon, mutta 
mitä tapahtuu, kun he työllistyvät.” 

Työ antaa omanarvontuntoa
Pienyrityskeskuksen tutkijat haastattelivat 28 Posi-
Vireen työntekijää, mikä oli yli 60 prosenttia kaikis-
ta työntekijöistä. Heillä oli takanaan erilaisia työuria, 
työttömyysjaksoja, myös työkyvyttömyysjaksoja ja nii-

hin liittynyttä alentunutta työkykyä.
”Työterveyshuoltomme näkee, et-

tä työllä on positiivisia vaikutuksia ih-
misten terveyteen.  Ihmiset kokevat 
olevansa terveitä, ja heillä on tavallis-

ta vähemmän sairauspoissaoloja. Meillä sairaslomapäi-
viä on tilastojen mukaan alle kaksi prosenttia.”

PosiVire Oy:n työntekijät työskentelevät omistajien 
työpisteissä tehden puhdistukseen, vaate- ja ruokahuol-
toon, keittiötyöhön, hoivatyöhön, vanhustenhoitoon, 
lastenhoitoon, vammaispalveluun ja ATK-tehtäviin liit-

tyviä töitä. 
”Työntekijöillä on selvityksen mu-

kaan aito, syvältä tuleva kiitollisuus 
siitä, että heihin on uskottu, luo-

tettu ja on annettu tilaisuus. 
Päällimmäisenä on tunne, et-

tä minulla on elämä, kun on 
töitä. Monen mielestä tämä 
on maailman paras työpaik-
ka. Perustehtävämme on 
kuitenkin saatella ihmisiä 

eteenpäin avoimille työmark-
kinoille tai opiskelemaan.”

Työntekijät viihtyvät ja 
kokevat, että työnjohtaja käy 

säännöllisesti kohteessa, oppisopi-
musasioista puhuttiin, töitä oli sopivas-

ti ja perehdytys sujui. Tärkeää oli päästä samaan 
rytmiin työssäkäyvien kanssa. Myös raha- ja terveysti-
lanne koheni monilla. 

Jokaisella on 
    oikeus työhön

Kolme vuotta sitten 

perustettu PosiVire Oy 

työllistää ihmisiä, joilla 

on vielä työkykyä jäljellä. 

Pienyrityskeskus selvitti, 

minkälaisia vaikutuksia 

yrityksellä on ollut. 

Yhteiskunta voittaa verotuloja
Yhteiskunnan vinkkelistä työllistäminen on tuottavaa 
toimintaa. Tutkijat laskivat, että jos 50 työntekijän jouk-
ko olisi työttömänä, yhteiskunta maksaisi heille työttö-
myyskorvauksina ja työmarkkinatukena noin 300 000 
euroa, ja he maksaisivat siitä veroja 20 000 euroa. 

Kun heihin investoidaan palkkatukena ja Helsin-
ki-lisänä 351 000 euroa, jo ensimmäisenä vuonna lähes 
puolet investoinnista saadaan takaisin lisääntyneinä ve-
rotuloina. 

 ”Kun ihminen työllistyy viideksi vuodeksi, yhteis-
kunta saa yli 60 % tuoton sijoitukselleen. Luvut ovat 
huimia. Herääkin kysymys, mikseivät päättäjät ole he-
ränneet tähän.” 

Potentiaalia työvoimaa riittäisi. Nuorten, yli 50-vuo-
tiaiden, maahanmuuttajien, romanien ja vajaatyökykyis-
ten työttömyysaste on korkeampi kuin muiden. 

”Pienin järjestelyin ihmiset pääsisivät töihin, vaikka 
heidän työkykynsä on alentunut. Haasteena on, miten 
jokainen voisi olla työssä siellä, missä voi tuottaa par-
haiten.”

Selvityksessä mukana olleista vain viisi arvioi tar-
vitsevansa pysyvän vamman tai osatyökykyisyyden ta-
kia työllistymistukea työllistyäkseen PosiViren jälkeen. 

Viihtyvyys lisääntyy työkohteissa
PosiViren työntekijöille annetaan hyvää palautetta työ-
kohteissa. Työntekijöistä pidetään, he ovat sitoutuneita, 
iloisia, halukkaita oppimaan uutta ja pysyvät työssä pit-
kään. Työ sujuu, kun alussa tehdään sisäänajoa ja selvi-
tetään käytännön asiat ja työt. 

”Työpaikoilta on poistunut paljon ihmisiä, joiden teh-
tävät eivät ole hävinneet. He tekivät asioita, joilla luotiin 
hyvää ilmapiiriä. Nyt meidän työntekijämme tekevät 
niitä, avustavia tehtäviä ja vapauttavat korkeasti koulu-
tetut ammattilaiset tekemään omia töitään.”

Työhyvinvointia lisääviä, avustavia tehtäviä on pii-
lossa kaikilla työpaikoilla.

”Yrityksissä ihmiset kiroilevat kopiohuoneissa, kun 
paperit tai musteet ovat lopussa. Kun hoiva-alalla ei 
enää ole hoitoapulaisia, muistisairaiden saattaminen 
imee koulutettujen hoitajien työpanosta. Työhyvinvoin-
ti paranee, kun ihmiset voivat tehdä sitä, mihin he ovat 
kouluttautuneet. Yleinen viihtyvyys on pienestä kiinni.”

Yhteiskuntavastuu on monissa yrityksissä yksi kes-
keisistä arvoista. Eklund odottaa jonkun suomalaisyri-
tyksen brändäävän itsensä osatyökykyisiä työllistämällä.

”Heistä saa takuuvarmoja työntekijöitä. Nyt kun työ-
väestö vähenee ja ikääntyy meillä ei saisi olla varaa syr-
jäyttää ketään”, myös pörssiyrityksessä ja vaativissa 
terveys- ja sosiaalialan asiantuntija- ja johtotehtävissä 
pitkään työskennellyt Eklund muistuttaa. 

Pienyrityskeskuksen tekemästä vaikuttavuussel-
vityksestä PosiVire Oy sai objektiivista tietoa kehittä-
misen pohjaksi. Suurin oivallus toimitusjohtajalle oli 
tutkijoiden tapa laskea työllistämisen tuotto.

”Kun taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan IRR:n eli 
investointien näkökulmasta, nähdään, mitä yhteiskunta 
voittaa, kun ihminen sijoittuu töihin.”

        Pienyrityskeskuksen 
    tutkimuspalvelut:
• asiakaslähtöinen soveltava tutkimus
• arviointitutkimus ja toiminnan  
 arviointi
• tutkimusavusteinen konsultointi 
• koulutuksiin integroidut tutkimus-
 ja konsultointiosiot

 Lisätietoja: 
 tutkimusjohtaja Jari Handelberg, 
 jari.handelberg@aalto.fi 
       tutkija Jari Karjalainen, 
            jari.karjalainen@aalto.fi

Minulla on elämä, 
kun on töitä. 
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”Olemme keskittyneet tekemään 
omaa juttuamme. Meillä on 
tekninen kilpailuetu, sillä peli- ja 
grafiikkamoottorit olemme tehneet itse. 
Pelaajat arvostavat myös peliemme 
ulkoasun korkealle”, Lauri Hyvärinen 
kertoo. 

Pelifirma Frozenbytestä
                  kasvaa gaselli

Kaveriporukan intohimo pelien kehittelyyn 
kasvatti Frozenbytestä kymmenessä vuo-
dessa pelialan keskisarjalaisen, joka täyt-
tää pian gaselliyrityksen tunnusmerkit. 
Neljä ensimmäistä vuotta olivat kuitenkin 

”sumussa vaeltamista”.
Yhtiön uusista hulppeista tiloista Helsingin Kuusi-

saaresta löytyy niin oma keittäjä kuin uima-allaskin. Ta-
rina sai kuitenkin alkunsa klassisesti kellarista.

”Kesällä 2001 kannoimme kavereiden kanssa kämp-
pääni neljä konetta. Emme tienneet mitään pelien teos-
ta tai myynnistä. Syksyllä laitoimme kuitenkin jo nettiin 
tavaraa. Kun homma piti saada ammattimaisemmak-
si, perustimme osakeyhtiön ymmärtämättä mitään yrit-
täjäksi ryhtymisestä”, toimitusjohtaja Lauri Hyvärinen 
kuvaa.

Seuraava kesä kehiteltiin ensimmäisen pelin pro-
totyyppiä toimitusjohtajan äidin homeisessa kellarissa. 
Vuonna 2004 päästiin Pienyrityskeskuksen New Busi-
ness Center -yrityshautomoon (nykyisin Aalto Start-
Up Center), jossa etsi polkuaan myös sittemmin Angry 
Birds -pelin kehittänyt Relude Oy (nykyinen Rovio). 

”Tekes-rahoituksen hakuunkin saimme menemään 
vuoden. En edes tiennyt liikevaihdon määritelmää en-
nen vuotta 2005. Hautomossakin pysyimme omissa 
oloissamme.”

Tekes-rahoitusta varten enkelirahoituksen teki toi-
mitusjohtajan äiti, joka on edelleen suurin omistaja. En-
simmäistä peliä myytiin 2005 ensin Saksaan, sitten 
Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Australiaan. Liiketoimintaa 
opeteltiin kantapään kautta. 

”Meitä vie eteenpäin intohimo tehdä pelejä. Tavoite 
on kirkas, vaikkei alussa ollut harmainta hajua, miten 
sinne päästään. ”Kuolemanlaaksossa” olemme käyneet 
ainakin kymmenen kertaa.”

Toimitusjohtajan tulikoe oli vuoden 2008 alku, kun 
yritys teki ensimmäiseen peliinsä jatko-osaa ja toinen 
puoli tiimistä kehitti unelmiensa täyttymyspeliä, jolle ei 
löytynyt levittäjää. Kun peli kuopattiin, 24 ihmisen tii-
mistä lähti 11 osaajaa. Edessä oli myös kassakriisi. 

”Vanhimmat tekijät kuitenkin pysyivät talossa. Jou-
lukuussa Trinen esittelypätkä pyöri netissä, sai paljon 
näkyvyyttä ja kaikki olivat innoissaan. Siitä tuli uutta 
virtaa.”

Kasvu alkoi nettijakelusta 
Vetävä jakelukanava löytyi amerikkalaisyrityksen pyö-
rittämästä Steam-kanavasta, jolle suomalaisyritys oli 
ensimmäinen ulkopuolinen yhteistyökumppani. 

”Sitä kautta tulee nyt kaksikolmasosaa tuloistamme 
ja Trine 1 -peliä on myyty 1,1 miljoonaa.”

Oma oivallus oli niputtaa pelit paketiksi myyntiin 
humblebundle.com-palvelun kautta. 

”Siellä ostaja päättää, mitä haluaa maksaa paketeista. 
Yhdellä sentillä ostajia on noin 40 prosenttia, valtaosa 
maksaa reilusti enemmän, jopa useita satoja dollarei-
ta. Keskiarvo on viitisen dollaria. Käyttäjä myös päättää, 
paljonko menee pelifirmalle, sivustolle tai hyväntekeväi-
syyteen. Ensimmäistä bundlea meni 180 000, seuraavaa 
220 000.”

Yhteensä yhtiön neljää peliä on myyty tähän mennes-
sä yli kaksi miljoonaa kappaletta.  Jouluna markkinoil-
le tullutta Trine 2 -peliä odotetaan menevän kaupaksi 
noin 1-2 miljoonaa kappaletta. Yritys odottaa myös ke-
sällä myyntiin tulevan Splot-pelin myyvän hyvin. 

Ammattitaidosta pidetään kiinni
Peliala kasvaa räjähdysmäisesti. Päivittäin syntyy sato-
ja pelejä, sivustoja on tuhansia ja niillä käy satoja miljoo-
nia ihmisiä. Frozenbyte arvioi olevansa alussa iso kala 
pienessä lammikossa, joka kasvaa koko ajan. Tulossa 
olevasta pelistä tehdään myös mobiiliversiot.  

”Digitaalinen puoli kasvaa. Vaikka laatikkopelejä jul-
kaistaan enää ehkä sata vuodessa, haluamme pitää sen-
kin osaamisen vireissä. Mobiilimaailma on meille suuri 
tuntematon. ”

Markkinointi ja tuoteke-
hitys pidetään tiukasti omissa 
näpeissään. 

”Meillä on peleihimme kaikki oikeudet, olemme suo-
raan yhteydessä isoihin kanaviin ja hoidamme markki-
noinnin. Intohimomme on tehdä hyviä pelejä. Uskomme 
tähän ja sijoitamme tuotot pelien kehittämiseen.”

Palkkalistoilla on nyt 45 ihmistä, ja työntekijät omis-
tavat 75 prosenttia yrityksestä. Työntekijöiden hyvin-
voinnista ei tingitä. Oma keittäjä tuli taloon parisen 
vuotta sitten. 

”Tiinan tulo kasvatti työtehoa ja paransi ilmapiiriä. 
Me pelifirmat olemme oman aikamme boheemeja, em-
me bisnesohjuskeskeisiä.”

Gasellit selvisivät laman yli
Gaselliksi määritellään yritys, jonka liikevaihto on yli 
135 000 euroa, kasvunopeus yli 100 prosenttia neljän pe-
rättäisen tilikauden aikana ja kasvu on jatkuvaa. 

”Viimeiset kaksi vuotta olemme olleet gaselli, sitä en-
nen puolikas. Tänä vuonna liikevaihtomme on 3-5 mil-
joonan välillä. Kilpailu on kovaa ja laatuvaatimukset 
kasvavat. Me kasvamme yrityksenä peli kerrallaan. Tu-
levaisuus näyttää, löysimmekö ”viisastenkiven” vai on-
ko meillä käynyt tähän saakka vain tuuri.”

Pienyrityskeskus tutki nykyään Aalto Start-Up Cen-
terin nimellä toimivasta yrityshautomostaan lähtenei-
tä yrityksiä. Tulosten perusteella posthautomoyritykset 
kärsivät vuoden 2009 taantumasta vähemmän kuin sa-
mankokoiset yritykset keskimäärin. 

Nopeasti ja tasaisesti kasvavien gasellien määrä kui-
tenkin pieneni. Vanhempi tutkija Pertti Kiuru huomasi, 
että gasellien määrä väheni, koska vuosi 2009 oli yrityk-
sille erittäin vaikea ja sen vaikutukset näkyivät vielä seu-
raavana vuonna heikkona kasvuna. 

Selvityksessä oli mukana 112 yritystä, joiden yh-
teenlaskettu liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa. Kiurun 
mukaan gasellin määritelmä on myös niin tiukka, että 
yrityksiltä vie vähintään 3-4 vuotta saada takaisin ga-
sellistatuksensa. 

”Tulevaisuus näyttää kuitenkin varsin hyvältä, sil-
lä gasellien vasat ja keskosten määrät kasvavat selvästi. 
Posthautomoyritysten joukosta kasvaa uusi gasellisuku-
polvi.”

Meitä vie eteenpäin 
intohimo tehdä pelejä.
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Syksystä 2010 johtavana asiantuntijana työs-
kennellyt Palmberg vastaa Tekesin inno-
vaatioympäristöä palvelevan tutkimuksen 
kokonaisuudesta, johon kuuluu kerrallaan 
20-30 hanketta. Hänestä  Tekesin uusi lin-

jaus kuvastaa suomalaisen yhteiskunnan haasteita laa-
jemminkin. 

”Meillä ei enää ole yhtä selvää tukijalkaa, vaan kasvu 
tulee uusilta aloilta ja uusista lähteistä. Muun muassa 
palvelusektorin ja aineettoman pääoman merkitys ko-
rostuu.”

Palmberg löytää kasvuyrittäjyyttä eri toimialoilta, 
myös julkiselta puolelta. 

”Yrittäjyyttä on nyt ilmassa enemmän kuin ennen ja 
siihen on myös tarjolla rahoitusta. Kasvuyrittäjyyttä voi 
esiintyä missä vain, jopa kuluttajat voivat innovoida kas-
vuyrittäjyyttä.”

Myös viime vuodet pinnalla ollut innovaatio-käsite 
laajenee. 

”Arvon luonti on ehkä tarkempi käsite kuin innovaa-
tio, jonka ihmiset mieltävät usein teknologiaan liittyväk-
si. Arvoa luodaan niin uusilla tuotteilla, palveluilla kuin 
organisaatioilla ja muilla aineettomilla tekijöilläkin.”

Tekes perustaa juuri uutta kasvuyrittäjyyden tuke-
miseen liittyvää liiketoiminta-aluetta. 

”Kasvua voi tulla myös viiveellä, joten sitä kannattaa 
tukea monin eri tavoin. Tärkeää on luoda ekosysteemi 
yritysten ympärille. Tekes on siinä mukana julkisena ra-
hoittajana.”

Tekes on vuosien varrella hionut rahanjakoon liitty-
viä prosessejaan.  

”Rahaa saavat yritykset käyvät tiukan seulan läpi. 
Meillä suomalaisilla ja Tekesilläkin on innovaatiotoi-
minnan edistämisessä maailmalla kova maine ja meidät 
koetaan jopa esikuvina.”

Uusi yrittäjyysaalto on muuttanut myös bisneksen 
tekoa.  

”Uusi kielitaitoinen sukupolvi on muuttanut käsitys-
tä siitä, ettemme osaisi markkinoida maailmalla. Myös 
sijainnin merkitys pienenee. Jos ennen olimme syrjäs-
sä, nyt olemme hyvä eurooppalainen maabrändi, jonka 
aalloilla voi surffata jonkin aikaa.”

Tutkimustietoa yritysten kasvusta
Tekesissä kaivataan tarkempaa tutkimustietoa uudistu-
vasta asiakaskunnasta. 

”Mukaan tulee entistä enemmän nuoria yrittäjiä, joil-
la on erilainen arvopohja. Meidän on toimittava heidän 

   Tekes keskittyy selvemmin 
kasvaviin pk-yrityksiin

ehdoillaan ja tarvitsemme lisätietoja kasvuyrittäjyyden 
ajureista.”

Paljon huomiota saavat nopeasti kasvavat gasellit 
ovat hänestä ilmiönä kiinnostava, vaikka ne eivät ole-
kaan kansantalouden kannalta kovin oleellisia.

”Yritysten kasvuprosessin ymmärtäminen on tärke-
ää. Meidät yllätti se, että asiakaskunnassamme on ollut 
enemmän gaselleja kuin suomalaisyrityksissä keski-
määrin eli olemme onnistuneet löytämään ne ja rahoit-
tamaan niitä.”

Yliopistoista lähtevä yrittäjyys on myös tärkeää, 
mutta haastavaa.  

”Huipputieteestä lähtevää yrittäjyyttä on vielä vähän. 
Sen kehityssyklit ovat pitkiä ja kärsivällistä rahaa saat-
taa olla vaikea löytää. Jos tiedelähtöinen yrittäjyys on-
nistuu, sillä voidaan saada pitkäaikaista 
kilpailuetua vaikkapa softa-alaan ver-
rattuna.”

Aalto-yliopistossa kuhiseva yrittä-
jyysinnostus näyttää hänestä kuiten-
kin hyvin lupaavalta.

”Aika näyttää, miten sieltä tulee kasvuyrityksiä. 
Yleensä kasvuyritystä edeltää useita yrityksiä ja kokei-
luja ennen kuin lähdetään lentoon.”

Tutkimusyhteistyölle kysyntää
Tekes on kerännyt vuodesta 2002 seurantatutkimusai-
neistoa rahoittamistaan kasvuyrityksistä ja vuodesta 
2006 yritysten tilannetta on seurattu vuosittaisella 
kyselyllä. 

Koska Tekesillä ei itsellään ole tutkimus-
toimintaa, Pienyrityskeskuksen tutkijoil-
la on oma tärkeä roolinsa alihankkijoina, 
joilta ostetaan tutkimuspalveluja. Seu-
ranta-aineistoa työstetään nyt Pien-
yrityskeskuksen tutkijoiden kanssa. 
Tutkijoista Heikki Rannikko työs-
kentelee Tekesissä kaksi päivää 
kuukaudessa huhtikuusta alkaen. 

”Uusi strategiamme kirkastaa 
sitä, miten tämä aineisto kytkeytyy 
tarpeisiimme. Pienyrityskeskuksen 
tutkijat etsivät vastauksia muun muas-
sa siihen, miten nämä yritykset kasvavat 
verrattuna niihin, jotka eivät ole saaneet 
julkista tukea. Mitkä ovat kasvun ajureita ja 
minkälaisissa ekosysteemeissä toimitaan?”

Pitkäjänteisesti karttuvasta aineistosta on mah-
dollista tehdä myös pika-analyysejä. 

”Pika-analyyseillä voisimme saada tutkittua tietoa 
päätöksenteon pohjaksi.”

Laajempana tavoitteena on edistää tietopohjaista in-
novaatiopolitiikkaa.

”Tutkimuksen pitää auttaa ymmärtämään kasvuyri-
tysten dynamiikkaa. Siten voimme luoda tietopohjaa 
fiksulle päätöksenteolle. Pääsemme samalla lähempään 
kontaktiin tutkijoiden ja päättäjien kanssa.”

”Kasvuyrittäjyydestä 
voi kehittyä poliitikoille 
haastava kenttä.  
On tärkeää, että meillä on 
käytössämme tutkittua 
tietoa, kun joudumme 
tekemään valintoja”, 
Christopher Palmberg 
sanoo. 

”Tekes on uudistanut strategiaansa niin, 

että tärkein asiakasryhmämme ovat pienet ja 

keskisuuret yritykset, jotka hakevat kansain-

välistä kasvua”, Christopher Palmberg sanoo.

                Heikki Rannikon 
          väitöskirja:
         Early Development of New 
    Technology-Based Firms – A 
Longitudinal Analysis on New 
Technology-Based Firms´ Devel-
opment from Population Level 
and Firm Level Perspectives. 
Väitöskirja hyväksyttiin Hanke-
nissa maaliskuun puolivälissä. 

Tomi Heimosen väitöskirja: 
Characteristics of innovative, 
high growth and highly success-
ful SMEs
On menossa lähitulevaisuudes-
   sa esitarkastukseen. Työ koos-
       tuu yhteenvedosta ja 
             neljästä artikkeli-
                         julkaisusta.

Yrittäjyyttä on nyt 
ilmassa enemmän 
kuin ennen.
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Digitalisoituminen, Internet ja globalisaa-
tio haastavat graafisen alan perinteisen 
liiketoiminnan. Samaan aikaan DMP on 
kasvanut viime vuodet tasaisen varmas-
ti. Narinen uskoo alaan ja näkee sen vah-

vuudeksi 3 T:tä.
”Ala on taidetta eli laadukasta, kaunista tekemistä, 

tekniikkaa eli insinööripornoilua ja tulosta eli hienoa 
palautetta.”

Hän on mukana alan edunvalvonnassa Suomen eri-
koispainojen liiton hallituksessa. Nyt kun alalla on liikaa 
kapasiteettiä ja katteet ovat laskeneet jo viisi vuotta, jär-
jestöt etsivät eväitä uuteen nousuun Pienyrityskeskuk-
sen kanssa toteutettavasta GRAFiT-hankkeesta.

”Mielikuva alasta on nuhruinen ja vanhanaikainen. 
Investoinnit ovat jääneet pelkästään koneinvestointei-
hin. Ei uusi painokone itsessään tuo erikoisosaamista, 
sillä samoja laitteita on muillakin.” 

GRAFiTin aluksi Pienyrityskeskus selvitti alan 
pullonkaulat. Haasteita tuovat pienet markkinat, ris-
kinottohaluttomuus, IT-osaamisen puute, rahoitusmah-
dollisuudet sekä omistajien motivaation puute tai aukot 
liiketoimintaosaamisessa.

Tulosten pohjalta lähdettiin verkottamaan toimijoi-
ta, on järjestetty tapahtumia ja räätälöity painoyritys-
ten johdolle laaja valmennusohjelma. Jyrki Narinen oli 
suunnittelemassa valmennuksen sisältöä ja osallistui it-
sekin ensimmäiseen ryhmään. 

”Sen sijaan, että jokainen puolustaisi omaa asemaan-
sa, olemme miettineet yhdessä, miten asioita voisi hoi-
taa. Tavoitteena on viedä suomalaista graafista alaa 
globaaleille markkinoille. Mietimme, miten päihittää 
globaalit kilpailijat, kun hintatasomme on kalliimpi, 
mutta toisaalta toimitusaikamme nopeampi.”

Urheilua harrastavalle Nariselle on tuttua pohtia, 
miten omaa tasoa voi aina vain parantaa. 

”Sellaista tehtävää ei olekaan, jossa ei pysty paranta-
maan. Kun tekee aina vain parempaa, ei tule myöskään 
stressiä.”

Yliopistosta löytyy työkaluja
Narinen ehti vetää reproa, kouluttautua laatu- ja tuotta- 
vuustukihenkilöksi ja tehdä yritysmyyntiä ennen kuin 
hänestä tuli DMP:n toimitusjohtaja v. 2004. Samana  
vuonna yritys päätti olla kasvuyritys. 

Toimitusjohtaja uskoo, että palvelun on jätettävä jäl-
ki, joka säilyy pitkään, hinnoittelun on oltava globaalia 
ja uusista kanavista kannattaa etsiä uutta liiketoimintaa. 
Narinen on innostunut käyttämään ja etsimään mitta-
reita toiminnan arviointiin. 

Ilman intohimoa 
      ei synny uutta

”Kasvu on meille mittari, ei edellä ajava 

voima”, graafisen alan menestysyrityksiin 

kuuluvan DMP-Digital Media Partnersin 

toimitusjohtaja Jyrki Narinen sanoo.

”GRAFiT-hankkeesta löytyi muutama hyödyllinen 
mittari lisää, tuli vahvistusta sille, että menemme oike-
aan suuntaan ja sain sparrausta. Valmennus avasi silmiä 
huomaamaan, mistä elementeistä yrityksen menesty-
minen muodostuu ja miten kehitetään palvelua.”

Nyt on lähdössä liikkeelle GRAFiT-hankkeen poh-
jalta ELY-keskuksen tukema yrityskohtainen valmen-
nus, ”DMP Oppivana organisaationa.”

”Maailma muuttuu ja ihmisten osaamista on vietävä 
eteenpäin. Koulutukset auttavat meitä ymmärtämään, 
miten voi tulla kehittäjäksi. Kun men-
nään kohti maailman huippua, jokaisen 
työntekijän on oltava alansa huippu. Te-
kemisen pitäisi syntyä ilolla ja asenteella.” 

Vaihdantaa tapahtuu myös toisin 
päin. DMP on ollut mukana Aalto-yli-
opiston markkinoinnin ja johtamisen laitoksen Strat-
Mark-hankkeen tilaisuuksissa. 

”Myynnin johtamisen professori Petri Parvinen on 
toiminut graafisella alallakin herättäjänä. Hän on roh-
kea esiintyjä, ihan omaa luokkaansa, eikä jää paikoil-
leen.”

Kasvu vaatii paljon myyntiä
Myynti ja markkinointi ovat DMP:lle tärkeitä.

”Uskon konsultatiiviseen myyntiin eli meidän on ym-
märrettävä asiakkaitamme ja myynnin avulla ratkaista-
va heidän tarpeitaan. Erilaisista ratkaisuista on käytävä 
kertomassa asiakkaille. Hinnoittelun on muututtava, on 
myytävä lisäarvoa ja tehtävä lisäkauppaa.”

Yli 100 ihmistä työllistävä DMP uudisti 
myös oman ilmeensä ja antoi kasvot te-
kijöille. 

”Me valmistamme markkinoin-
tia. Meillä on aitoja käsityöläisiä, 
jotka vastaavat annettuihin lu-
pauksiin. Haluan, että osaa-
jamme kokevat enenevässä 
määrin ammattiylpeyttä te-
kemisestään.”

Nyt DMP on kolmen yri-
tyksen allianssi, johon kuu-
luvat DMP-Digital Partners 
Oy, Eriksen Oy ja DMP Diesel 
Oy. Tarina alkoi vuonna 1974 
Eriksen Oy:n offset-painotalosta 
ja maan ensimmäisestä täysin di-
gitaalisesti toimineesta reprotalo Di-
gitone Oy:stä vuonna 1993. DMP:llä on 
kahdeksan omistajaa eri yksiköiden avainpai-
koilla. Narinen aloitti 1999 Digitonen yritysmyynnissä.

”Kun juoksi asiakkaiden luona ja otti turpaansa, ta-
jusi, että kursseja ja koulutuksia on käytävä, että hom-
maa saa eteenpäin. Sen jälkeen olenkin kouluttautunut 
jatkuvasti.”

DMP-Digital Media Partnersin kalenterivuoden lii-
kevaihto kipusi viime vuonna jo yli 18 miljoonaan eu-
roon. 

”Lama-aikana kasvoimme yhdeksän prosentin vuosi-
vauhdilla, mutta sen eteen tehtiin kyllä paljon myyntiä.”

           GRAFiT = graafisen teolli-
       suuden osaamistarvekartoitus ja
   uudenlaisten verkostokoulutusten 
kehityshanke
• 1.4.2010–31.3.2013
• edistää osaamisen kehittämistä
• käynnistyi osaamisen kehittämis-
 tarpeiden kartoituksella 
• kolme Uudista ja menesty -johdon
 kehittämisohjelmaa
• yrityksille osaamisen kehittämis-
 suunnitelmia, joiden pohjalta 
 toteutetaan yhteishankintakoulu-
 tuksia yritysten henkilöstölle

Yhteystiedot: 
koulutuspäällikkö 
    Armiliisa Pakarinen, 
          puh. 040 834 4249,
                armiliisa.pakarinen
                        @aalto.fi
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Tekemisen pitäisi
syntyä ilolla ja 
asenteella.
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Pieksämäkeläisyrityksen tuotteena ovat au-
tomatisoidut varasto-, kuormanmuodostus- 
ja lastausjärjestelmät. Yritys on keskittynyt 
nopeasti liikkuvien kuluttajatuotteiden (fast 
moving consumer goods) teollisuuteen, jossa 

käsitellään standardilavoilla olevia tuotteita. Asiakkaat 
ovat usein suuria kansainvälisiä teollisuuden toimijoita. 

”Kilpailukykymme perustuu omiin järjestelmärat-
kaisuihin, jotka tietyissä olosuhteissa tarjoavat parhaan 
lisäarvon asiakkaille. Tällaisia ovat muun muassa ole-
massa olevan manuaalisen varaston automatisointi ja 
automatisoitu lastaus vakiokuormatilaan, kuten meri-
konttiin tai traileriin.”

Yrityksen liikevaihdosta vain viitisen prosenttia 
tulee kotimaasta. Tuotteita on toimitettu eri puolille 
maailmaa, mutta markkinoinnin ja myynnin painopis-
tealueet ovat olleet Eurooppa ja Venäjä. 

”Lähi-idän ja Aasian merkitys nousee, koska uusien 
investointien määrä on siellä kasvussa.”

Kotikaupungissa hoidetaan tuotesuunnittelu, tuote-
kehitys, myynti, markkinointi ja projektijohto. Valmis-
tuksesta vastaavat alihankkijat, ja noin puolet tehdään 
kotimaassa. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli noin 12 
miljoonaa euroa. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
käytetään noin 5-10 prosenttia liikevaihdosta.

Näytä asiakashyöty  
Kasvu-uralla oleva yritys tähtää ketteräksi maailman-
luokan toimijaksi. 

”Rakennamme ns. menetelmämuutosta, joka on glo-
baalistikin uusi asia. Kasvumahdollisuutemme ovat 
hyvin merkittävät. Pystymme tarjoamaan suurten mo-
nialajättien materiaalin käsittelyyn pienen pätkän kor-
keatasoista niche-osaamista.”

Insinööritaustainen Viinonen on opiskellut MBA-
tutkinnon ja kauppatieteitä yliopistossa. Toimitusjoh-
tajana hän näkee oman paikkansa asiakaspinnassa. 

”Tällä hetkellä yrityksen ykköshaasteena on kasvat-
taa laadukkaiden leadien määrää ja tehdä niistä uusia 
asiakkaita. Haluamme hyödyntää nettiä tehokkaasti ja 
tehdä sivustostamme kiinnostavan ja parhaassa tapauk-
sessa työkalun asiakkaille.”

           Verkon avulla tavoittaa 
  globaalit markkinat

”Meillä ei ole resursseja tavoittaa globaaleja markkinoita 

ovelta ovelle, messuilla tai lehti-ilmoituksin. Meille 

mahdollinen tapa löytää uusia asiakkaita on verkko”, 

Actiw Oy:n toimitusjohtaja Reijo Viinonen sanoo.

Yhtiö kehittää nettisivustoaan yhteistyössä Aalto-
yliopiston Pienyrityskeskuksen kanssa osana Asiakkuu-
det ja myynti yritysten kilpailukykytekijänä -hanketta. 

”Verkko auttaa meitä saamaan kontaktin potentiaa-
leihin asiakkaisiin, koukuttaa heidät ja saa heidät jät-
tämään viestin, jonka pohjalta voi syntyä asiakkuus. 
Sivuillamme pitäisi nähdä nopeasti, mitä hyötyä ja lisä-
arvoa järjestelmästämme on.”

Ammenna koulutusorganisaatioista
Viinonen tuli mukaan yhtiöön jo siinä vaiheessa, kun se 
syntyi Naaraharju Oy:n osittaisjakautumisessa. Toimi-
tusjohtaja haluaa hyödyntää koulutusorganisaatioiden 
osaamista yhtiön kehittämisessä.  

”Osaaminen koostuu teoriasta ja kyvystä soveltaa si-
tä käytäntöön. Menestymiseen tarvitaan lisäksi tahtoa, 
paljon työtä ja hiukkasen onnea.”

Viinonen kehottaa muitakin yrityksiä tunnistamaan 
omat osaamisvajeensa sekä kehittämistarpeensa ja ha-
kemaan osaamista koulutus- ja tutkimusorganisaatiois-
ta. 

Yhtiön hallituksessa istuu myynnin johtamisen pro-
fessori Petri Parvinen, jonka Viinonen löysi Pienyri-
tyskeskuksen järjestämästä 
tilaisuudesta.  

”Hän tuo uusia lähestymis-
tapoja ja osaamista sekä auttaa 
meitä kyseenalaistamaan teke-
mistämme. Maailmanluokas-
sa tekeminen edellyttää maailmanluokan valmennusta.”

Kansainvälistymisen haasteita ei hänen mielestään 
kuitenkaan pitäisi mystifioida. 

”Terve yhtiö, jolla on hyvät tuotteet, ei tarvitse mitään 
ihmeellistä maailmalle menoon. Kysymys on käytännös-
sä vain siitä, että myydään laajemmalle alueelle.”

Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa jatkuu.
”Suunnitelmissa on toteuttaa case-pohjainen tutki-

mus, missä selvitetään omien tuotteiden tuomat hyödyt 
ja siten arvioidaan potentiaalin markkinamme kokoa. 
Tarjoamme myös lopputöiden tekomahdollisuuksia, 
koska siten saamme luontevasti uutta tuoretta osaamis-
ta yritykseemme.”

Yhteistyö Pienyrityskeskuksen henkilöstön kanssa 
on sujunut hyvin. 

”He ovat aktiivisia, osaavia ihmisiä, joilla on myös 
nöyryyttä kuunnella asiakkaitaan.”

           Asiakkuudet ja 
        myyntityö yritysten 
     kilpailukykytekijänä -hanke:

• 1.1.2011 – 30.6.2013
• hyödyntää sähköistä myyntiä ja 
 sosiaalista mediaa yritysten myynnin
  ja markkinoinnin tuena
• edistää eteläsavolaisten yritysten
  myyntiosaamista, kasvua ja 
 liiketoimintaa
• järjestää kohdennettuja yritysval-
 mennuksia, seminaareja ja työpajoja
• hanketta rahoittavat Euroopan sosi-
 aalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus 
 ja alueen yritykset
• projektipäällikkö Tuula Kämäräinen,  
    puh. 040 7247 467, 
         tuula.kamarainen@aalto.fi, 
               www.myyntitaidot.fi

Toimitusjohtaja Reijo Viinonen ja markkinoinnin ja myynnin 
koordinaattori Riitta-Liisa Hämäläinen ovat huomanneet, että globaaleilla 
markkinoilla toimivan yrityksen nettisivujen on oltava oikea työkalu niin 
asiakkaille kuin yrityksen myynnin ja markkinoinnin avainhenkilöille. 

Menestymiseen 
tarvitaan tahtoa, 
työtä ja onnea.

Sinikka Mynttisen 
väitöskirja: 

Young people’s perceptions 
of the wood products in-

dustry: a relational view
Valmistunut Helsingin yli-
opiston metsäekonomian 

laitoksella 2009.
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 Senioriyrittäjyys
kumpuaa 
   kokemuksesta

”Nyt kun pysyvästä työstä on tullut har-
vinaista, työmarkkinoille etsitään 
joustavuutta yrittäjyyden kautta. 
Uutta työtä etsittäessä senioriyrit-
täjyydellä on oma paikkansa. Per-

heyrittäjyys edustaa tässä kentässä sekä pysyvyyttä 
että uudistumista”, Perheyritysten liiton toimitusjohta-
ja Matti Vanhanen muistuttaa. 

Työn määrä ei ole vakio eli eläköityvien tilalle ei pal-
kata samaa määrää uusia työntekijöitä. Epätyypilliset 
työsuhteet ovat jatkossa tyypillisiä, ja työvoimapulaa 
esiintyy monilla aloilla. 

”Toisaalta tuoreet tutkimukset osoittavat, että työ-
elämältä odotetaan turvallisuutta ja jatkuvuutta. Tähän 
tarpeeseen vanhemmat perheyritykset pystyvät usein 
vastaamaan.”

Vanhasen mukaan maamme kilpailukyky on kiin-
ni siitä, miten pystymme luomaan uutta työtä. Vuoteen 
2020 menneessä tarvitaan 200 000 uutta työpaikkaa yk-
sityiselle sektorille. 

Hän uskoo uusien työpaikkojen syntyvät samoil-
le aloille kuin Yhdysvalloissakin eli terveydenhuoltoon 
ja sosiaalipalveluihin sekä erilaisiin liike-elämän kai-
paamiin asiantuntijapalveluihin. Tärkeitä ovat myös 
rakentaminen, vähittäiskauppa, paikallishallinto sekä 
majoitus- ja vapaa-ajan palvelut. 

”Niillä aloilla senioreilla on parhaat edellytykset 
onnistua. Heillä on työssä hankittua kokemusta, luot-
tamuspääomaa ja ehkä vähän pääomaakin. Kokeneet 
ihmiset osaavat myös laskea, mitä yrittäjyyden pitäisi 
tuoda ja tuottaa.”

Lähivuosina tarjolle tulee myös ennätysmäärä val-
miita yrityksiä, sillä jopa 50 000 yrityksellä on edessään 
sukupolvenvaihdos.   

”Sukupolvenvaihdokseen tulevista yrityksistä eh-
kä neljännes lopettaa. Moni yritys etsii jatkajaa kaupan 
kautta. Jos hyvin käy, 40-55 prosenttia löytää jatkajan 
perheen sisältä. Lähivuosina on paljon tilaa uusille yri-
tyksille ja etenkin sellaisilla toimialoilla, joilla yrityksen 
perustaminen ei vaadi paljoa pääomaa.”

Senioreilla on periaatteessa matala kynnys lähteä 
yrittäjiksi. Kasvusta, yritysten menestymisestä ja uu-
sien yritysten perustamisesta keskusteltaessa olisi tär-
keää pitää esillä myös työllistävän pääoman merkitystä.

”Start up -yritysten merkityksestä käytävän keskus-
telun rinnalla olisi huomioitava myös olemassa oleva 
yrityskanta. Pitkään toimineessa ja työllistävässä yri-
tyksessä syntyy usein uutta liiketoimintaa, joka luo uu-
denlaista dynamiikkaa. Perheyrityksissä seniorit ja 
nuorempi polvi hyödyttävät toisiaan, ja senioriteetti on 
itsestään selvä osa yritystä.” 

Matti Vanhanen kannustaa senioriyrittäjyyteen, 
mutta muistuttelee myös riskeistä.     

”Tilastojen mukaan uusista yrityksistä puolet lopet-
taa viiden vuoden aikana ja 20 vuoden iän saavuttaa joka 
kymmenes yritys. Uudet työpaikat syntyvät aloille, jot-
ka eivät ole kovin pääomavaltaisia. Riskit kannattaa kui-
tenkin tiedostaa ja pitää hallinnassa. ”

Siirtymävaiheessa haudutellaan  
Yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrö Pienyri-
tyskeskuksesta vetää Työ- ja elinkeinoministeriön 
rahoittamaa tutkimushanketta, joka tutkii senioriyrit-

täjyyden yleisiä toimintaedellytyksiä. Hanke selvittää, 
miten lainsäädäntö kohtelee senioriyrittäjäksi ryhtyviä 
ja minkälainen merkitys sillä voi olla alueiden kehittä-
misen näkökulmasta. 

Itsekin pitkään yrittäjänä toiminut Kyrö näkee, et-
tä palkkatyöstä on yllättävän helppoa siirtyä yrittäjäk-
si. Siirtymävaiheen aikana voi vielä olla palkkatyössä ja 
hyödyntää esimerkiksi sapattivapaata oman idean poh-
timiseen ja yrittäjävalmiuksien hankintaan. Kolmas 
vaihe eli idean hyödyntäminen voi alkaa osin jo työuran 
aikana tai viimeistään eläkkeelle siirryttäessä.

”Siirtymävaihe liittyy yritysidean ja oman yrittäjyys-
polun etsimiseen ja löytämiseen. Samalla pohditaan, 
voiko työurasta siirtyä joustavasti yrittäjäksi. Vastaus 
on selkeä: voi. Lainsäädäntö antaa siihen hyvät edelly-
tykset.” 

Polku yrittäjyyteen löytyy usein 
neljää kautta: oma työnantaja saattaa 
lopettaa toiminnan tai haluaa jatkaa 
yhteistyötä yrityspohjalta toimek-
siantoina, ihminen pohjaa yrityksen-
sä omaan osaamiseensa tai harrastukseensa tai haluun 
toimia pienenä pääomasijoittajana.  

”Meillä on harvinaisen hyvä, työkykyiseksi itsensä 
tunteva joukko, joka edustaa kaikkia neljää senioriyrit-
täjyyden tyyppiä. Vireissä ja aikaansaavissa ihmisissä 
on potentiaalia.”

Kyrökin uskoo uusien työpaikkojen syntyvän eten-
kin ihmisille suunnattuihin palveluihin, jotka ovat 
luonteeltaan paikallisia. Hän korostaakin hankintakäy-
täntöjen merkitystä. 

”Ensimmäistä kertaa hallitusohjelma painottaa myös 
hankintakäytäntöjen alueellista tuottamista eli kunnis-
sa tulee oppia ostamaan lokaaleja, paikallisia palveluita. 
Jos emme itse tuota palveluja, kiepautamme rahat kan-
sainvälisten toimijoiden kautta ja se lisää tulevaisuu-
dessa palvelujen hintaa entisestään. Meidän pitää olla 
virkeitä ja kekseliäitä uusien palvelumallien kehittämi-
sessä ja tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa.”

Säädökset joustavat
Tutkimuksen perusteella senioriyrittäjyydessä on pal-
jon potentiaalia ja mahdollisuuksia. 

”Olisin kuvitellut, että lainsäädännössä olisi loukku-
ja senioriyrittäjiksi lähteville, mutta niin eläkelainsää-
däntö kuin työlainsäädäntökin ovat joustavia. Kysymys 
on lähinnä asenteista. Meidän pitäisi päästä siihen, että 
alamme ihailla ikää ja käyttää sitä niin kuin itse haluam-
me, ettei osaamispääomaa valu hukkaan.”

Jo eläkkeelle jääneen senioriyrittäjän kulurakenne 
on keveämpi, sillä yel-maksuja ei tarvitse enää maksaa. 
Verotuksesta löytyy tällä hetkellä yksi kahdensuuntai-
nen loukku.  

”Loukku liittyy ns. supervuosiin ja alkavan yrittäjän 
verokohteluun. Yrittäjäksi lähtiessäsi olet palkansaaja ja 
luovut superkertymistä. Yrittäjäksi ryhtyessäsi verotta-
ja voi jälkikäteen tulkita sinut kuitenkin palkansaajaksi, 
mistä taas voi olla ennakoimattomia veroseuraamuksia. 
Verottajan tulkinta ei perustu tässä tapauksessa vero-
lainsäädäntöön, vaan työlainsäädännön tulkintaan. Mie-
lestäni näistä tulkinnoista voitaisiin jo luopua ja antaa 
suosiolla yrittäjän määritellä oma verotuksellinen ase-
mansa. Ongelma on lisäksi tulkintojen vaihtelevuus eri 
puolilla maata.”

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen  
ja yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrö  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta 
näkevät senioriyrittäjyydessä keinoja taklata työvoimapulaa 
ja kestävyysvajetta.

Seniori-
yrittäjyyshanke
• osa Nuoren Yrityksen 
 Tuki NYT-hanketta
• vuoden 2013 loppuun
• Euroopan sosiaalirahaston
  ja Etelä-Savon ELY-keskuksen 
 rahoittama
• tukee tulevaa yrittäjää alku-
 vaiheen päätöksenteossa
• antaa tiedollisia ja taidollisia
  valmiuksia
• järjestää valmennusohjelmia
• luo verkostoja ja keskinäisiä
  yhteistyösuhteita 50 + 
 -ikäisille. 
Lisätietoja: Anne Innanen
puh. 040 836 7870
anne.innanen@aalto.fi

Vireissä ja aikaan-
saavissa ihmisissä 
on potentiaalia.
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”Ulkopuolinen sparraus on yrittäjälle 
tärkeää, että pysyy koko ajan hereil-
lä. Kehittämishankkeet antavat ide-
oita ja verkostoja”, Järvi-Suomen 
Herkun toimitusjohtaja Oiva Torni-

ainen sanoo. Yrityksen hiivattomat leivät tunnetaan ko-
ko Etelä-Suomessa. 
Hirvensalmelainen Oiva Torniainen oli 16-vuotias, kun 
hän otti vastuun maitotilasta. 

”Numerot kiinnostivat ja olisin halunnut opiskele-
maan kauppakorkeaan laskentatoimea.”

Sivuansioita hän hanki metsäkoneurakoitsijana, 
kunnes tuli valituksi liiton toimihenkilöksi Helsinkiin. 
Kolmen reissuvuoden jälkeen koko perhe muutti etelään.  

”Yrittäjien asioiden hoitamisesta tuli työni. Herrana 
Helsingissä meni kaikkiaan 12 vuotta. Viimeiset kaksi 
vuotta olin työssä yrittäjävakuutusyhtiössä, missä rat-
koin erimielisyyksiä eli yritin saada vakuutuksen irtisa-
noneita yrityksiä palaamaan.”

Aika opetti, että reklaamaatio voi vahvistaa asiakas-
suhdetta.

”Taitavalla reklamaation hoidolla hankitaan uusia 
asiakkaita. Hyvät kokemukset ovat asiakkaille niin har-
vinaisia, että he eivät malta olla kertomatta niistä eteen-

päin. Uuden asiakkaan hankkiminen on 
paljon kalliimpaa kuin vanhan pitämi-
nen.”

Paluu juurille tapahtui vuonna 1983. 
Vaimo perusti kenkäkaupan. Tilalle hankittiin eläimiä, 
lihakarjaa ja kaivinkoneita. Isäntä markkinoi sivutoi-
misesti myös teollisuuskemikaaleja. 

”Sitten tuli 90-luvun lama. Olin ollut yrittäjien osuus-
kunnan hallinnossa, omavelkainen takaus laukesi, eikä 
silloisilla tuloilla pystynyt hoitamaan velvoitteita. Per-
he hajosi.”

Hiivattomalla leivällä ei ole kilpailijoita
Rohkeus omaan tuotekehitykseen tuli pakon edessä. 

”Kun ulosottomies kirjaa omaisuutta, eikä rahaa ole, 
pitää pärjätä elämänuskolla ja opituilla taidoilla. Liian 
varakkaista ja laiskoista ei yrittäjiä tule. Mukavuuden-
halu pilaa yrittäjyyden.”

Hirvensalmi alkoi 1990-luvun alussa profiloitua 
herkkujen eli persoonallisten käsintehtyjen elintarvik-
keiden kunnaksi. Torniainen hoksasi, ettei kukaan val-
mista hiivatonta leipää. 

”Ensin ajattelin valmistaa alihankintana jollekin lei-
pomolle, mutta se ei leipomoja kiinnostanut.”

Löytyi vaimo, joka oli keittiöalan ammattilainen. Yh-
dessä leivottiin 60 neliön tuvassa omilla resepteillä. En-
simmäiset leivät menivät 18 vuotta sitten Helsinkiin 
Hakaniemen halliin.

”Alussa toivottiin myös imellettyä perunalaatikkoa, 
mämmiä, salaattikastikkeita ja vähälaktoosia karjalan-
piirakoitakin. Hyllyssä oli parisenkymmentä reseptiä.”

Torniainen laski tuotantokustannukset tarkkaan, 
hinnoitteli ja karsi turhat tuotteet.  

      Yrittäjällä on oltava 
saneeraajan asenne joka päivä

”Ostaja saattoi ihmetellä, että miten myyn kalliim-
malla kuin heillä on myyntihinta hyllyssä.  Vastasin, et-
tä minun kannattaa pitää jauhot kuivina, ellen pysty 
myymään tällä hinnalla. Kaikista tuli kuitenkin asiak-
kaita. Yrittäjän pitää osata hinnoitella niin, ettei tee tal-
kootyötä.”

Osakeyhtiönä pyörivä Järvi-Suomen Herkku val-
mistaa neljänä päivänä viikossa yhteensä noin 5000 
leipää. Leivät leivotaan päiväsaikaan, ja ne lähtevät myö-
hään illalla kohti kauppoja. Asiakkaita on tällä hetkellä 
satakunta, ja määrä kasvaa puskaradion varassa.

Nelisen vuotta sitten tehostettiin toimintaa raken-
tamalla navettaan 400 000 eurolla leipomo. Nyt 70-vuo-
tias toimitusjohtaja sanoo harrastavansa leipomon 
pomottamista.

”Työ ei ole pakkomielle, vaan teen sen osan, jonka kat-
son sopivaksi. Voin itse päättää, mitä teen ja mitä teetän.”

Hankkeista löytyy kehittämisvirtaa
Mieleistä on edelleen myös muiden yrittäjien töniminen 
eteenpäin. Torniainen on ollut vuosikausia mukana yli-
opistojen hankkeiden seurantaryhmissä yrittäjien edus-
tajana. 

”Yhdestä tutkimushankkeesta saimme tuotteille pa-
rasta ennen -päivämäärät ja samalla itsevarmuutta lisä-
aineettomaan leivontaan. Pystyimme siten helpommin 
vakuuttamaan leipomoinvestoinnin rahoittajat, kun laa-
tu ei ollut vain omien puheiden varassa.”

Tuki-hanke auttoi kehittämään omannäköisen tuo-
tesarjan, joka hyödyntää savolaisuutta. 

”Uutuudet ovat itsellekin tärkeitä. Hiipuva yritys ei 
uusia innovaatioita luo. Tuki-hankkeen aikana savolai-
suus löytyi tuotteiden nimiin ja tuotevalikoimaan kehi-
tettiin uutuuksia.”

Pienyrityskeskus on ollut Torniaiselle tuttu jo start-
tiraha-koulutuksen ajalta. Tuki-hankkeesta mieleen jäi-
vät myös yrittäjyyskasvatuksen professori Paula Kyrön 
ajatukset.

”Hänen puheenvuoronsa yrittäjän elämästä eivät ole 
mitään hymistelyä, vaan täyttä asiaa. Meitä yrittäjiä pi-
tää voida kritisoidakin, että osaamme korjata oikeita 
asioita, sillä yrittäjäjärjestökään ei oikein voi kritisoida 
omaa porukkaa.” 

Tuki-hanke tiivisti alueella toimivien elintarvike-
alan yrittäjien ja tutkijoiden verkostoja ja vuoropuhe-
lusta syntyi eväitä uuteen kasvuun.

”Pienyritysten pitää voida kasvaa. Meillä ei ole va-
raa ajautua yrityssaneeraukseen, vaan meillä on olta-
va saneeraajan asenne joka päivä. Kun muutoksia tekee 
vähän kerrallaan, välttyy isoilta korjausliikkeiltä. Ulko-
puolinen sparraus on siksi erittäin tärkeää.”

Toimitusjohtaja on nyt tyytyväinen yrityksen tilaan. 
Osakeyhtiö on nuoren polven nimissä. Tärkeä yhteistyö-
kumppani tuo omat tuotantotilansa leipomon naapuriin. 
Valtakunnallista brändiä on rakennettu, ja tuotekehi-
tyksessä vallitsee ”kylläisyyden aste”. Yliopistojen ve-
tämistä kehittämishankkeista hän kokee saaneensa 
kaipaamiaan ideoita ja verkostoja. 

”Etelä-Savossa on onnistuttu tuomaan yliopistota-
son tieto kansan pariin kansan kielellä.  Kun tietoa on, 
se kannattaa myös sanoa meille suoraan.”

”Olen kouliintunut vuosien varrella 
bisneselämän lautamieheksi”, 
hirvensalmelaisen Järvi-Suomen 
Herkku Oy:n toimitusjohtaja 
Oiva Torniainen sanoo.

Uutuudet ovat 
itsellekin tärkeitä.
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