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ROIHU- uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä 
yrityksiä Etelä-Savosta

• Hankkeessa luodaan pohjaa jatkuvalle ja pitkäjänteiselle yrittäjyyden tukemiseen tähtäävälle 
toiminnalle koko maakunnan alueella
• Yrittäjyysakatemiaa koskevat selvitykset ja alustavien suunnitelmien laadinta ovat osa hankkeen toteutusta

• Hankkeen toteutusaika 1.3.2018 – 30.4.2020

• Lisätietoja hankkeesta: www.xamk.fi/roihu

http://www.xamk.fi/roihu
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Ongelmia ja mahdollisuuksia, joihin yrittäjyysakatemia (työnimi) voisi tuoda ratkaisun 

1. Useissa selvityksissä on todettu, että nuorilla ja aikuisilla on kasvavaa mielenkiintoa yrittäjyyttä 

kohtaan. Rakenteet, joilla potentiaalisista yrittäjistä saadaan yrittäjiä, ovat osittain puutteellisia. 

 

2. Alueen elinkeinoelämän rakenne ja vetovoimaisuuden kasvu edellyttävät uusien yritysten 

perustamista. 

 

3. Oppilaitosten tehtävänä on lisätä opiskelijoiden yrittäjyysosaamista, mutta tästä huolimatta 

osaamisen konkretisoituminen uusien yritysten perustamiseksi ei ole tavoitteena. Tämä näkyy mm. 

siinä, että osaamisen arvioinnin jälkeen mielenkiinto opiskelijan tukemiseen vähenee.  

 

4. Koulut ja oppilaitokset toteuttavat yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyden edistämistyötä lähinnä omia 

tarpeitaan eli opetussuunnitelmien toteutusta palvellen, ei niinkään yrittäjyyttä miettivien 

opiskelijoiden tarpeista lähtöisin.  –Yrittäjyyspolku perusasteelta korkea-asteelle puuttuu. 

 

5. Yrittäjyysopettajille ja yritysneuvojille, kummeille ja mentoreille sekä valmennettaville tarvitaan 

yhteinen toiminta-kenttä, jossa alueen yrittäjyyden ekosysteemiä kehitetään toiminnallisesti. 

 

6. Yrittäjyyden edistäminen alueella toteutuu pitkälti eri organisaatioiden vetäminä erillisinä 

(osaamisen) kehittämisprojekteina, jolloin hyvin usein käy niin, että projektin päätyttyä toiminta 

hiipuu. 

 

7. Yrittäjyyttä miettiville opiskelija-asiakkaille ei ole tarjolla huippuunsa viritettyä, 

verkostoyhteistyössä toteutettua tukipalvelua, liian paljon jää yksittäisten koulujen/oppilaitosten, 

opettajien tai yritysneuvojien varaan. 

 

8. Kannustimet osallistua liikeidea- ym. yrittäjyyttä edistäviin kilpailuihin ja tapahtumiin ovat 

puutteellisia. Yhtenä esimerkkinä tästä on mm. se, että alueella ei järjestetä vuosittaisia 

liikeideakilpailuja. 

 

9. Yrittäjyyteen liittyvien tulosten esilletuonti on puutteellista tai hajanaista. –Tulokset eivät juuri 

kannusta toiminnan kehittämiseen eikä kokeilemaan yrittäjyyttä.  

 

10. Valtava määrä erilaisia ideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia jää toteutumatta, kun niitä ei voida 

systemaattisesti tuoda esille, testata, yhdistellä, kokeilla ja jatkojalostaa yhteistyössä eri alojen 

asiantuntijoiden ja liike-elämän kanssa. 

 

11. Tiimiyrittäjyys on sattumanvaraista. Edellytykset kasvuyritykselle pohjautuvat suuresti 

asiakastarpeisiin ja markkinatilanteeseen, liikeideaan, osaamiseen ja käytettävissä oleviin 

resursseihin. Tiimiyrittäjyys tuo helpotusta ennen kaikkea osaamisvajeeseen ja resurssipulaan, 

yhdessä toimien mahdollisuudet yrityksen kasvulle ovat merkittävästi paremmat kuin 

yksinyrittämisessä. 

 

12. Monilla alueen yrityksistä on tarpeita, jotka edellyttävät alihankintaa tai palvelujen ostoa. Voisiko 

sellaisia tuotteita tai palveluita varten, joita ei paikkakunnalta saa, tuottamiseen perustaa uusia 

kannattavia yrityksiä? 


	Etelä-Savon Yrittäjyysakatemia osaksi ekosysteemiä 30082019
	Tarpeet Yrittäjyysakatemialle 30082019

