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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tarkoitus, tausta ja rajaukset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hanketoimenpiteiden vaikuttavuutta mik-
royrittäjille. Kyseessä on Rieska Leaderin rahoittama kaksivuotinen Yrittäjärinki-
pilottihanke. Hanke käynnistyi Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy:n (YTEK yritys-
palvelut) aloitteesta, kun pidettiin tärkeänä tehdä konkreettisia ja kohdennettuja toimia
alueen elinkeinoelämän hyväksi. Koordinaattorina hankkeessa toimii YTEK yrityspal-
velut, joka tarjoaa seudun yrityksille erilaista tukea yrittäjyyden aloittamiseen ja
liiketoiminnan kehittämiseen. Aineistona käytetään haastatteluilla ja kyselyillä
kerättäviä tapaustutkimuksia. Tulokset antavat yritysnäkökulmasta tutkittua tietoa
toimenpiteiden vaikuttavuudesta yritysten kannattavuuteen, työhyvinvointiin ja
yhteistyöhön. Tietoa saadaan piilevistä tarpeista, toimenpidetarjonnan ja kysynnän
kohtaamisesta, sekä vaikuttavuusarvioinnin mittareista. Tulosten odotetaan edistävän
julkisen hankerahoituksen tehokasta käyttöä yritysten kasvun ja seudullisen
hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä luo lähtökohtia myös vientitoimintaan
panostamiselle. Raportti toimii ulkopuolisena tutkimuksellisena väliarviona hankkeen
tuloksista ja vaikutuksista, sekä osittain ennakkoarviointina. Tutkimus tehtiin yhteis-
työssä YTEK yrityspalveluiden, JEDU:n ja Valmennuskumppani Oy:n kanssa. Työ pe-
rustuu aiheesta tehtyyn diplomityöhön ja kirjallisuuskatsaukseen.

1.2 Tutkimusympäristö

1.2.1 Oulun Eteläinen

Oulun Eteläinen alue kattaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien 14 kuntaa, jotka
muodostavat Nivala-Haapajärven-, Ylivieskan- ja Haapavesi-Siikalatvan seutukunnat
(Kuva 1). Alueet tekevät yhteistyötä aluekehittämisen, alueen edunvalvonnan ja elinkei-
nopalveluiden hyväksi. Yhdistävänä tekijänä ovat osaamisen ja saavutettavuuden kehit-
täminen eri muodoissaan. Tärkeimmät toimialat ovat metalli-, puutuote- ja rakennuste-
ollisuus, sekä kaivostoiminta henkilöstömäärällä ja liikevaihdolla tarkasteluna.
Alueella on 90 000 asukasta, ja y-tunnuksellisia toimijoita n. 10 000. Väestömäärän
odotetaan säilyvän samalla tasolla aina vuoteen 2030 asti.

Ylivieskan seutukunnassa on eniten yrityksiä, 2 267 kappaletta. Liikevaihto on alle
200 000 € suurimmassa osassa yrityksiä (74 %). Ulkomaille tuotteita vie 1.7 % yrityk-
sistä.  Suurin osa,  n.  95 % on alle 10 henkilön mikroyrityksiä,  joista jopa 93 % on alle
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viisi henkilöä työllistäviä. Alue on nuorekasta yrittäjyysaluetta. Valtakunnallisesti tar-
kasteluna yritykset ovat keskimääräistä pienempiä, mikä tekee seudusta mielenkiintoi-
sen tutkimusympäristön.

Oulun Eteläisen vuosien 2014–2020 osaamisstrategia vuosille on ”Osaamista, työtä ja
kasvua”. Yhtenä päätavoitteena on muodostaa alueelle menestyvien mikroyritysten kas-
vualusta, joka toimii valtakunnallisena pilottina muille harvaanasutuille alueille. Mik-
royrittäjyyden kasvua ja yrittämisen esteitä puretaan määrätietoisella tutkimuksella mm.
uudenlaisista liiketoimintamalleista ja kansainvälistymistoimenpiteistä. (Oulun Eteläi-
nen Strategia).

Kuva 1. Oulun Eteläiseen alueeseen kuuluvat kunnat ja niiden muodostamat kolme
seutukuntaa; Ylivieska, Nivala-Haapajärvi ja Siikalatva (muokattu teoksesta Jokela,
Niinikoski & Muhos 2014).

Toteutetut innovatiiviset pilotit mikroyritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen es-
teiden purkamiseksi ovat tehneet seutua tunnetuksi. Kehittämisen kohteeksi vuosille
2014-2020 on valittu osaamisalat;

· rakentaminen (rakennustuoteteollisuus)
· koneet, metalli ja erityistuotanto
· palveluliiketoiminta ja – yrittäjyys (hyvinvointi, erikoiskauppa ja matkailu)
· kaivokset ja maaperä
· maa- ja metsätalous
· hiukkasfysiikka (CUPP-tutkimuskeskus)
· Cleantech, bionenergia ja talous

1.2.2 Rieska-Leader

Rieska-Leaderin, maaseudun kehittämisyhdistyksen toiminta-alueella asuu n. 50 000
ihmistä seitsemässä kunnassa. Kuusi kuntaa; Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi,
Sievi ja Oulainen sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, ja Kannus Keski-Pohjanmaalla.
Alue on luokiteltu teollistuneeksi maaseuduksi, missä alkutuotannon ja erityisesti maa-
talousyrittäjyyden osuus on merkittävää. Julkinen ja yksityinen palvelusektori sekä ja-
lostus ovat pääasialliset työllistäjät. Visiona vuodelle 2020 on ”Iloisten, innostuneiden ja
innovatiivisten ihmisten maaseutu”. Näkemyksen mukaan vuonna 2020 alueella on alu-
een omiin resursseihin perustuvaa vahvaa ja monialaista pienyrittäjyyttä. Leader on
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tuolloin vakiinnuttanut asemansa innostavana ja joustavana toimintatapana seudun
pienyritysten ja yhteisöjen kehittämiseksi. Toimintaa ohjaavat painopisteet ovat yrittä-
jyyden-, elinkeinojen- ja yhteisöllisyyden tukeminen, uudet palvelutuotannon mallit
sekä seudun houkuttelevuuden voimistaminen. Lähtökohtana toiminnalle ovat Leader-
periaatteet, eli alhaalta ylös-periaate, innovatiivisuus ja kokeilutoiminta, verkostoitumi-
nen, alueperustaisuus, paikallinen kumppanuus ja hallinnon kolmikantaperiaate. Toi-
minta-alue ulottuu kahden, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueel-
le. Työnjaosta tehdyn sopimuksen mukaan ELY-keskusten vastuulla ovat isommat yri-
tykset ja seutukuntaa suurempien kehittämishankkeiden rahoitus. Leader-rahoitus koh-
distuu enimmäkseen aloittaviin sekä 1-2 henkilötyövuoden yrityksiin. Lisäksi tuetaan
myös paikallisia ja pilottimuotoisia hankkeita. (Rieska-Leader strategia 2014–2020).

1.2.3 Ylivieskan kaupunki

Pinta-alaltaan 573 km2 laajuisen Ylivieskan kaupungissa on asukkaita reilut 15 000.
Väestöstä suurin osa, 61.1 %, on 15–64 –vuotiaita. Tätä ikäryhmää nuorempia ja van-
hempia on 21.4 % ja 17.5 %. Ylivieskan seutukunta sisältää Ylivieskan lisäksi Kalajoen
ja Oulaisten kaupungit, sekä Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat. Seutukunnan
asukkaista reilu kolmannes on alle 25-vuotiaita. Oulun seudun ohella Ylivieska on Eu-
roopan nuorin seutukunta (Rieska-Leader strategia 2014–2020). Ylivieska on 100 000
asukasta kattavan markkina-alueen palvelukeskus, jossa toimii päivittäistavarakauppo-
jen ohella laaja kirjo erikoisliikkeitä. Erityisen tunnettu kaupunki on autokauppakeskuk-
sena. Työpaikoista palvelutyöpaikkojen osuus on 73 %, jalostuksen 22.2 %, loppujen
ollessa maa- ja metsätaloudessa. Teollisuudenaloista merkittävimpiä ovat metalliteolli-
suus sekä elektroniikan mekaniikka- ja mekaaninen puuteollisuus. Keskeinen sijainti
mahdollistaa yhteydet eri suuntaan rauta-, lento- tai maanteitse. Seutukunnan alueella
toimii useita eri asteen oppilaitoksia. (Ylivieskan kaupungin kotisivut).

1.2.4 Yrittäjärinki-hankkeen tausta ja tavoitteet

Yrittäjärinki on Rieska Leaderin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea yksin- ja
pienyrittäjien tuottavuutta panostamalla yrittäjien työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan
muiden yrittäjien kanssa. Yrityskasvun ja viennin edellytyksenä on hyvinvoiva yritys,
jossa ajanhallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa on su-
juvaa.  Toiminta-alueella on seitsemän kuntaa. Hankkeen koordinaattorina on Ylivies-
kan teknologiakylä YTEK Oy. Yhteistyötahoina toimivat JEDU, JOKKY osuuskunta,
Innoveturi seudulliset yrityspalvelut, Ylivieskan yrittäjät ry sekä Oulun Eteläisen insti-
tuutissa toimiva MicroEntre-tutkimusryhmä. Hanke toteuttaa osaltaan Oulun Eteläisen
strategiaa, jossa tavoitteena on mikroyritysten kasvualustan pilotoiminen.

Jo hankerahoitushakemuksen kirjoitusvaiheessa kartoitettiin seudun yrittäjien näke-
myksiä yrittäjien asemasta ja tilanteesta. Vastuuhenkilöt jalkautuivat kentälle keskuste-
lemaan, sekä kuuntelemaan tarpeita ja toiveita.

Tarvekartoituksen seurauksena suunnitelmaan hahmoteltiin kolme toimenpideosa-
aluetta; vertaisryhmävalmennus, tuntityörinki ja sometus.

Vertaisryhmävalmennus

Vertaisryhmävalmennuksen lähtökohtana on ollut koota pieniin, 5-8 hengen ryhmiin
pien- ja yksinyrittäjiä keskustelemaan luottamuksellisesti yritysvalmentaja-
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ammattilaisen ohjauksessa yrittäjyydestä. Tavoitteena on lisätä yrittäjien hyvinvointia,
yksilöllistä oppimista, taitojen kehittämistä ja omien voimavarojen hyödyntämistä. Ta-
voitteellisen valmennusprosessin aikana käydään läpi eri aiheita, joissa jokainen osallis-
tuja keskittyy omaan prosessin kehittämiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen valmenta-
jan ja ryhmän tuella. Aiheet käsittelevät ajanhallintaa, työn ja vapaa-ajan rajaamista,
oman työn organisoimista, itsensä johtamista, työhyvinvointia, uusien toimintatapojen
hakemista, työn/liiketoiminnan sisällöllistä kehittämistä ja muuta yhteistoimintaa. Jo-
kaisesta aiheesta tulee kotitehtävä, joka puretaan seuraavan tapaamisen alussa. Tapaami-
sia on kymmenen kertaa kuukauden välein. Osallistujat ovat sitoutuneet toimintaan al-
lekirjoittamalla vaitioloon velvoittavan sopimuksen. Toiminnassa testataan uusia, luovia
toteutustapoja, kuten kävelytapaamisia. Toimintaa organisoi ja kutsuu koolle YTEK
yrityspalveluiden yritysasiantuntija. Vertaisryhmävalmennuksen toiminnasta vastaa
Valmennuskumppani Oy.

Tuntityörinki

Uudenlaisessa tuntityöresurssi-kokeilutoiminnassa hyödynnetään Jokilaaksojen koulu-
tuskuntayhtymän (JEDU) Jokku Osuuskunnan opiskelijoiden/työntekijöiden monipuo-
lista osaamista yritysten hyväksi. Yrittäjän tarpeista tehdään kartoitus, minkä perusteella
haetaan sopivaa opiskelijaa toimimaan väliaikaisena työvoimana pienyritykselle kerran
kuukaudessa. Yrittäjä voi hyödyntää vapautunutta aikaa oman liiketoiminnan kehittä-
miseksi, tai esim. kohentaa omaa työhyvinvointia. Samalla yrityksiä sitoutetaan kehit-
tämistoimintaan ja erilaisten toimintatapojen kokeilemiseen. Mukana olevat opiskelijat
hyötyvät pilotista eri tavoin, esim. he saavat tuntumaa työelämään, kokemusta osaami-
sen soveltamisesta käytännössä sekä yrittäjyyskasvatusta. Jedussa yhteyshenkilönä toi-
mii koordinaattori, joka vastaanottaa työpyynnöt ja järjestää sopivan opiskelijan yrityk-
selle. Kokemusten perusteella toimintaa kehitetään jo hankkeen aikana. Yrittäjärinki-
hanke maksaa työntekijän palkan, mutta JEDU Jokku kantaa työnantajan vastuun tunti-
työläisestä. Ehdokas tutustutetaan yritykseen, varmistetaan osaamistaso, perehdytetään
tehtäviin ja opastetaan työhön.

Some

Hanke tukee pienyrittäjien sosiaalisen median viestintätaitoja mm. järjestämällä aihee-
seen liittyviä työpajoja (mm. Facebook, Instagram, Twitter, Yritysblogi). Niissä käsitel-
lään sosiaalisen median etuja markkinoinnissa, myynnissä ja tiedotuksessa. Lisäksi ko-
keillaan ja vahvistetaan viestintäkanavia, joilla YTEK yrityspalvelut ja paikalliset yri-
tykset voivat olla tiiviimmin yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi hankkeessa syntyvien
yhteistoimintamuotojen aikaansaamien ideoiden, ”pop up”-kokeilujen eteenpäin viemi-
sessä ja toteuttamisessa. (Hankesuunnitelma 2015).

1.3 Rakenne

Tämän vaikuttavuusraportin johdannossa avataan lukijalle tutkimuksen tarkoitus, tausta,
rajaukset ja ympäristö. Luvussa kaksi luodaan katsaus mikroyrityksiin sekä
vaikuttavuustutkimuksen teoriaan. Kolmannessa luvussa esitellään
tutkimuskysymykset, aineisto ja menetelmät. Neljännessä kappaleessa esitellään
tulokset. Kappale viisi sisältää pohdinnan, luotettavuuden arvioinnit, vastaukset
tutkimuskysymyksiin ja suositukset.
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

2.1 Mikroyrittäjyys

Pien- ja keskisuuret yritykset (pk) muodostavat valtaosan kaikista yrityksistä (99.8 %).
Sektori on merkittävä työllistäjä; vuonna 2012 työntekijämäärä oli  63 % kaikkien
yritysten henkilöstöstä. (Rytkönen 2013). Pk-yritysten henkilöstömäärä on alle 250. Ne
ovat koon perusteella jaoteltavissa mikroyrityksiin, pienyrityksiin ja keskisuuriin
yrityksiin (Taulukko 1). Mikroyritykset määritellään alle 10 henkilöä työllistäviksi
yrityksiksi, joiden liikevaihto tai taseen loppusumma jää alle 2 miljoonan euron. Ne
muodostavat enemmistöosuuden kotimaan yrityksistä 93 % (ks. Rytkönen 2013) tai 95
%-osuuksilla (Tilastokeskus 2014). Mikroyritysten työllistävä vaikutus on myös huo-
mattava. Vuonna 2011 ne muodostivat 81 % osuuden työnantajayrityksistä. Uusista työ-
paikoista n. 40 % muodostui mikroyrityksiin vuosina 2001-2012 (Rytkönen 2013).
Suuresta määrästä huolimatta alle 10 henkilön yritysten vienti on vähäistä. Esimerkiksi
tammikuussa 2016 osuus kokonaisviennistä oli n. 1.7 %, kun koko pk-sektorin osuus on
pidemmän aikaa ollut n. 15 % (Tulli 2016). Monissa maissa mikroyritykset vievät
enemmän tuotteita oman maan rajojen ulkopuolelle, esimerkiksi Ruotsissa 13 %
mikroyrityksistä (ks. Muhos et al. 2014).

Taulukko 1. Yritysten kokoluokittelu esitettynä Tilastokeskuksen Yritysrekisteri 2013
tietojen mukaan, jossa noudatetaan EU-komission suosituksen (6.5.2003) mukaista
luokittelua.

Yrityksen
koko

Henkilö
(lkm)

Vuosiliike-
vaihto

Taseen
summa

%-osuus Henkilöstö Liikevaih-
to (mrd)

Suuryritys >250 0.2 499 366 178
Pk <250 99.8 913 238 215
Keskisuuri 50–249 50 milj 43 milj 0.9 251 896 84
Pienyritys <50 10 milj 10 milj 5.5 300 883 68
Mikroyritys <10 2 milj 2 milj 93.4 360 459 63

Viimeisimmän 1990-luvun laman jälkeen työllisyyden kasvussa tapahtui
yrityskokoluokittain muutos. Työllisyys lisääntyi ensin mikroyrityksissä. Myöhemmin
nämä kasvoivat pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi, mikä entisestään tehosti
työllisyyttä. (Rytkönen 2013). Mikroyrityksissä piilevä potentiaali tarjoaa strategisia
mahdollisuuksia kansallisen talouden ja viennin edistämiseksi. Perinteisesti alueellista
kasvua edistävät toimenpiteet on kohdistettu pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin.
Vaikka mikroyritykset muodostavat lukumääräisesti suurimman osan yrityskannasta,
niistä kerättävä tilastotieto on puutteellista (Muhos et al. 2014). Tiedon avulla voidaan
tukea olemassa olevaa toimintaa ja poistaa yrityksen perustamiseen liittyviä esteitä.
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Päätöstentekijöiden ja yrittäjien lisäksi tiedosta hyötyvät yritysrajapinnassa toimivat
tahot sekä aluekehittäjät (Muhos et al. 2014).

2.2 Vaikuttavuustutkimus

Vaikutusten arvioinnin kansainvälisen järjestön IAIA:n (International Association for
Impact Assessment) mukaan vaikutusten arviointi on prosessi, jossa tunnistetaan nykyi-
sen tai suunnitellun toiminnan seurauksia. Järjestön tarkoituksena on luoda parhaita
käytäntöjä vaikuttavuusarviointien hyödyntämiseksi politiikkatoimien, ohjelmien,
hankkeiden ja suunnitelmien tietoon perustuvassa päätöksenteossa (IAIA).

Vaikuttavuusarviointi on yksi keskeisistä arvioinnin työkaluista ja lähestymistavoista,
jossa ilmiötä tai asiaa kuvataan järjestelmällisesti sen arvon tai hyödyn määrittämiseksi
(Laukkanen 1996, teoksessa Hytti & Mäki 2008, Kuitunen & Hyytinen 2004, Kuva 2).
Arviointi voidaan tehdä prosessin eri vaiheissa, vaikkakin usein tarkastellaan saavutettu-
ja tuloksia suhteessa tavoitteisiin tai kansainväliseen tasoon. Tällöin arvioidaan saavut-
tiko arvioinnin kohde tavoitteena olleet muutokset. Tarkastellaan, olisiko havaittuja
muutoksia tapahtunut ilman asioihin puuttumista, tai saavutettiinko tulokset jonkin
kolmannen osapuolen kustannuksella (OECD, Storey 2000). Puuttumisella voidaan tar-
koittaa esim. projektia, ohjelmaa, politiikkaa. Kuitenkaan pelkkä tuotosten huomioimi-
nen, jossa arvioidaan tavoitteiden saavuttamista, ei ole vaikuttavuuden arvioimista, vaan
monitorointia (OECD). Tavoitteiden saavuttamisen ohella selvitetään syy-seuraus-
yhteyksiä, haluttuja ja ei-haluttuja muutoksia, sekä toivottuja ja ei-toivottuja vaikutuk-
sia. Toisin sanoen, tavoitteiden ohella tutkitaan myös prosessia, jonka lopputuloksena
vaikutuksia ja vaikuttavuutta syntyi (Rajahonka 2014). Arvioinnissa tutkitaan myös tuo-
tettua lisäarvoa sekä laajempaa vaikuttavuutta ympäristöön. (Storey 2000, OECD). Li-
säarvo on sitä, kuinka hyvin toiminnan vaikutuksilla onnistutaan vastaamaan kohde-
ryhmän tarpeisiin (Rajahonka 2014). Julkisen tuen arvioinnissa lisäarvontuottokykyä
kuvataan ohjelman todelliseksi vaikutukseksi (Storey 2006). Se määrittää vaikutuksen,
jota ei olisi tapahtunut ilman toimenpidettä. Kuollut osuus (dead weight) on se osuus
vaikutuksista, mikä olisi tapahtunut joka tapauksessa (Robinson et al. 1987, teoksessa
Tokila 2011). Vaikuttavuusarvioinnissa huomioidaan eri näkökantoja, mm. hyvinvointi,
talous ja yritykset (IAIA). Arviointiprosesseissa on siirrytty perinteisestä arvioinnista
yhä enemmän oppimista tukevaan lähestymistapaan (e.g. Torres ja Preskill 2001 teok-
sessa Saari et al. 2008, Rajahonka 2014).

Vaikuttavuustutkimusta hyödynnettiin alun perin globaaleissa pyrkimyksissä elinolo-
suhteiden parantamiseksi kehittyvissä maissa. Rahasuoritusten maksuja ehdollistettiin
sosiaalisten olosuhteiden kohenemista vastaan (e.g. Guerra 2007). Monet aihetta käsitte-
levät raportit pohjautuvat Maailmanpankin tutkimuksiin. Arvioinnilla on vahva asema
terveydenhuoltopalveluiden tutkimuksissa, mutta lisääntyvässä määrin sitä käytetään
myös muilla aloilla (e.g. Palomäki & Piirtola 2012). Vaikuttavuusarviointia määritellään
eri tavoin tieteenalasta ja asiayhteydestä riippuen (ks. Kuitunen & Hyytinen 2004).
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Kuva 2. Vaikutusketju-ajattelun mukaan vaikutukset ja vaikuttavuus syntyvät monia
vaiheita sisältävässä prosessissa, mitä pyritään ymmärtämä vaikuttavuus-
tutkimuksessa. (Mukaillen teoksesta Rajahonka 2014,Merenmies & Kostilainen 2007).

Vaikutukset voivat esiintyä eri muodoissa, sekä ajallisesti että paikallisesti. Lyhytkestoi-
set vaikutukset näkyvät välittömästi, ja pitkäkestoiset välillisesti, esimerkiksi investoin-
teina tulevaisuuteen. Vaikutukset voivat olla määrällisiä, ja ilmetä esim. riittävänä pal-
velun määränä. Laadulliset vaikutukset voivat puolestaan olla mm. kokemuksia palve-
lun laadusta. Edelleen on eroteltavissa myönteiset- ja kielteiset vaikutukset, odotetut- ja
odottamattomat vaikutukset, asiakas- ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Ulkoisvaikutuk-
sessa vaikutukset ilmenevät muualla kuin kohteessa. (Meklin 2001 teoksessa Karjalai-
nen Pekka FinSoc Stakes)

Vaikuttavuutta voi esiintyä eri tasoilla jos arvioinnin kohteella on useita, omat tavoit-
teet omaavia intressiryhmiä. Tällöin voidaan erotella mm. yksilö-, organisaatio- ja ym-
päristötason vaikuttavuudet (ks. Guerra 2007), tai yritys-, hanke- ja aluetason vaikutta-
vuudet (Sherman 1999 teoksessa Hytti & Mäki 2008). Eri tasoja voidaan arvioida mm.
viitekehyksen avulla (ks. Hytti & Mäki 2008), joilla mitataan esimerkiksi hankkeen
tuloksellisuutta, johdon toimintaa ja tehokkuutta sekä palveluiden tuottamaa lisäarvoa
(ks. Hytti & Mäki 2008).

Vaikuttavuusarvioinnissa tasoja voidaan erotella myös menetelmien mukaan (Storey
2000). Esimerkiksi yrityshautomotoiminnan arvioinnissa tai monitoroinnissa tasot ovat

· toiminnan kuvaaminen
· osallistujien tyytyväisyyden kartoittaminen
· yrityksille tuotetun lisäarvon arvioiminen (ks. Hytti & Mäki 2008)

2.2.1 Miksi vaikuttavuustutkimuksia tehdään?

Arvioinnilla kootaan tutkittua, faktoihin perustuvaa tietoa hankkeen toteutuksessa muo-
dostuneesta kokemuksesta ja osaamisesta. Sitä hyödynnetään päätöksenteossa, johtami-
sessa, resurssien jakamisessa sekä tulosohjauksessa. (e.g. Kohta 2007, Hytti & Mäki
2008). Vaikuttavuusarviointi on erityisen käyttökelpoinen voittoa tavoittelemattomien
julkisten organisaatioiden, tai yhteishallinnallisten ohjelmien ja hankkeiden vaikutusten
arvioinnissa (e.g. VATT 2008). Niiden toiminnan tuloksellisuutta ei voida mitata yksi-
tyisen sektorin tapaan esim. voittomarginaaleilla. Arvioinnilla pyritään oikeuttamaan
myönnettyjä tukia ja tehtyjä toimenpiteitä. Osaltaan myös asiakaslähtöisyys ja palvelu-
kulttuuri ovat luoneet arviointitarvetta. Läpinäkyvyyden lisääntyminen tukee vastuulli-
suusajattelua. Poliittisia päätöksiä halutaan tehdä oikeutetulta, tarpeeseen perustuvalta
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pohjalta, jossa tiedostetaan kustannusten ja hyötyjen suhde. (Kuitunen & Hyytinen
2004). Arvioinnin avulla voidaan kehittää kansalaisläheisyyttä ja -osallisuutta, uudistaa
työtä ja palvelutoimintaa sekä kehittää työntekijöiden osaamista. Tämä tukee hyvinvoin-
tivaltion uudelleenmuotoilua. (ks. Karjalainen Pekka FinSoc). Tutkimuksen tarkoituk-
sena on auttaa kohdetta saavuttamaan tavoitteet ja tekemään investointeja vastinetta
tuottavalla tavalla. Aineiston pohjalta tehtävät päätelmät edistävät organisaation suori-
tuskyvyn tehostamista kaikilla tasoilla: sisäisellä tasolla, organisaation saavutusten ta-
solla ja julkisen vaikutuksen tasolla. (Guerra 2007, s. 2).

Phillips & Phillipsin (2007, 20) mukaan vaikuttavuusarviointeja käytetään

·kohentamaan hankkeiden ja tulosten laatua
·kartoittamaan projektin tavoitteiden saavuttamista
·tunnistamaan prosessin vahvuuksia ja heikkouksia
·mahdollistamaan kustannusetu-analyysin tekemisen
·edistämään tulevien hankkeiden kehittämistä
·selvittämään oliko hanke oikea ratkaisu ongelmiin
·auttamaan projektirahoituksen priorisoimisessa

2.2.2 Vaikuttavuusarvioinnin haasteet

Yleismaailmallisesti, vaikuttavuuden arviointi on hyväksytty haastavaksi kehitysalueek-
si (e.g. Guerra 2007). Tulosten yleistettävyys on usein heikkoa, kohdetoiminnot ovat
monitahoisia, ihmisten käytös monimutkaista ja arviointia tehdään haastavien ongel-
mien parissa (Earl et al. 2001). Myös asiayhteys toiminnan ympärillä voi vaihdella.
Haasteita löytyy käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla. Käytännöllisistä ongelmille
tyypillistä on, että arviointi osoittaa epämääräisiä vaikutuksia, tai muutokset ovat vähäi-
siä. Teoreettisella tasolla on haastavaa osoittaa muutosten johtuneen tutkimuksen koh-
teesta eikä muista syistä. (e.g. Karjalainen FinSoc, OECD, Baker 2000). Vaikuttavuuden
arviointi vaikeutuu, mitä kauemmas mennään ajassa ja paikassa. Arviointi tai arvioija
aiheuttaa haasteita, mikäli vaikuttavuusmittarit on valittu väärin (Guerra 2007). Arvioin-
tiasetelman puutteet on huomioitava tutkimuksessa, jotta varmistetaan arvioinnin realis-
tisuus. (e.g. Karjalainen Pekka FinSoc, OECD, Baker 2000, Guerra 2007). VTT:n tut-
kimuksen mukaan vaikuttavuusarviointien kehittämishaasteet kohdistuvat kolmeen osa-
alueeseen; strategisen tason tavoitteiden selkiyttämiseen, operatiivisen toiminnan tason
vaikuttavuutta kuvaavien indikaattorien käyttämiseen sekä arviointitiedon hyödyntämi-
seen organisaation oppimisessa. (ks. Saari et al. 2008, Kuitunen & Hyytinen 2004).
Suurin huomio kohdistuu usein toimintaa ohjaavien ja organisaatiotasoista vaikuttavuut-
ta osoittavien indikaattoreiden kehittämiseen (ks. Saari et al. 2008, Kuitunen & Hyyti-
nen 2004).

2.2.3  Mallit ja viitekehykset

Asiayhteyssidonnaisuutensa takia vaikuttavuusarvioinnit ovat yleensä tapauskohtaisia.
Teoriapohjaisen lähestymistavan avulla ymmärretään paremmin asiayhteyksiä, joissa
toimenpide toimii tai ei toimi, jolloin pystytään tekemään varovaisia yleistyksiä saman-
kaltaisiin konteksteihin. (OECD, Baker 2000, Guerra 2007). Vaikuttavuutta voidaan
arvioida:
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·Tavoitteiden saavuttamisen suhteen, jolloin tarkastellaan miten toiminnalle ase-
tetut tavoitteet on saavutettu

·Toimenpiteen seurauksena, jolloin tutkitaan nykyiseen tilaan vaikuttavia, tyypil-
tään muuttuvia, säilyttäviä tai estäviä vaikutuksia

·Järjestelmän tai prosessin kykynä aikaansaada vaikutuksia
·Vaikuttavuusarviointi voidaan peilata suhteessa tarpeisiin, jolloin selvitetään

vastaavuutta asiakkaiden, järjestelmien tai useamman muun tahon tarpeisiin.
·Vaikuttavuusarviointi voidaan toteuttaa realistisena arviointina, jolloin vaikutta-

vuutta arvioidaan mekanismien kautta (ks. Palomäki & Piirtola 2012, Guerra
2007).

Kirjallisuudessa esitetään useita viitekehyksiä ja malleja, joissa vaikuttavuutta tutkitaan
eri lähtökohdista. Esimerkiksi Holden & Zimmerman (2009) painottavat arvioinnissa
huolellisen suunnitelman tekemisen ja asiayhteyden huomioimisen tärkeyttä. Earl et al.
(2001) korostaa vaikutusten olevan muutosta niiden ihmisten, ryhmien ja organisaatioi-
den käyttäytymisessä, suhteissa, toiminnoissa tai toimenpiteissä, joihin ohjelma kohdis-
tuu suoraan. Menetelmä ei perustu syy-seuraus-kehykseen, vaan tarkastelee toimenpi-
teiden välisiä loogisia linkkejä ja käyttäytymisessä tapahtuvaa muutosta. Saari, Hyyti-
nen & Lähteenmäki-Smith (2008) luomassa kehittävän vaikuttavuusarvioinnin mallissa
pääpaino on organisaatiotason oppimisessa. Seuraavassa esitellään tarkemmin tässä
työssä käytettyä mallia.

Vaikuttavuustutkimuksen viitekehys

VTT on kehittänyt yhteistyössä sidosryhmien kanssa 1990-luvulta asti julkisten organi-
saatioiden ja hankkeiden vaikuttavuudenarviointiin soveltuvia viitekehyksiä ja indikaat-
toreita. Tähän työhön pohjautuen VTT:n koordinoiman JYVA-hankkeen tuloksena on
muodostettu kahdeksanvaiheinen viitekehys (Kuva 3, Kuitunen & Hyytinen 2004, Läh-
teenmäki-Smith & Hyytinen 2006). Toiminnan vaikutuksia arvioidaan asiakkaiden pro-
sesseille, maantieteellisille alueille ja yhteiskuntaan (e.g. Kuitunen & Hyytinen 2004).
Konseptia on kokeiltu ja jatkokehitetty useissa organisaatioissa, esimerkiksi Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (Lähteenmäki-Smith & Hyytinen 2006), ja
Puolustusvoimien teknillisessä tutkimuslaitoksessa (Hyytinen & Konttinen 2006).

Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään arvioinnin 1) tarkoitus ja tavoitteet.  Mitkä mo-
tiivit ohjaavat arviointia, organisaation sisäiset kehitysnäkökohdat vai ulkoiset, esimer-
kiksi rahoittajien vaatimukset ja todistelu ulkopuolisille toimien hyödystä? Mitä tietoa
halutaan saada ja kenen tarpeisiin arviointi toteutetaan? Ensimmäinen vaihe vaikuttaa
arvioinnin laajuuteen sekä seuraavassa vaiheessa tehtävään 2) menetelmien- ja kerättä-
vän aineistotyypin valintaan. Usein paras lopputulos saavutetaan aineistojen, menetel-
mien ja teorioiden yhdistelyllä, triangulaatiolla, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Kattava kokonaiskuva antaa useita näkökulmia aineiston tulkintaan, ja toisaalta saadaan
myös syvällisempää käsitystä. Eri menetelmät voivat tuottaa ristiriitaisia tuloksia, minkä
johdosta joudutaan tekemään perusteellisempaa tulkintaa (Kuitunen & Hyytinen 2004).

Triangulaation on todettu olevan välttämätön keino yhteyksiin pohjautuvan tapauksen
rakentamiseksi, mikäli teoreettista lähestymistapaa ei ole mahdollista tehdä (OECD).
Aineistotyypin ja menetelmien vertailussa huomioidaan valintavinouman käsittely sopi-
vimmilla tavalla.  Ravallion (1999) on tehnyt kattavan katsauksen vaikuttavuusarvioin-
nissa käytettävistä menetelmistä. 3) Arvioinnin kohteen tavoitteiden määrittely voi  pe-
rustua esimerkiksi lakiin tai organisaation omiin tiedotuksiin. Toisaalta on ymmärrettävä
toimintaympäristön, esimerkiksi instituutioiden, ryhmien ja yksilöiden suuri merkitys
tavoitteiden asettamisessa. Tutkimuksessa on huomioitava kaikki näkökannat. 4)-6)
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Kohteen vaikutukset, Kontekstitekijät, Kohteen tavoitteet ja vaikutukset. Laaja-alainen
vaikuttavuus ilmenee usein pitkän ajan, vuosien kuluessa. Sidosryhmiä varten laaditaan
mittareita, joilla pyritään osoittamaan lyhyen ajan vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavut-
tamista. Kuitenkin mittareiden arvon määrittämiseen ei tulisi kiinnittää liikaa huomiota,
vaan varmistetaan tavoitteiden asettaminen organisaation toiminnan kannalta keskeisiin
asioihin ja oikeiden asioiden arvioimiseen.  (ks. Kuitunen & Hyytinen 2004).

Kuva 3. Vaikuttavuusarvioinnin vaiheet. Mukaillen Lähteenmäki-Smith & Hyytinen
2006.

Yhdessä arviointitutkimuksessa ei ole hyödyllistä arvioida kaikkia vaikutuksia niiden
moninaisuuden ja laajuuden takia, minkä vuoksi valitaan keskeisimmät asiat. Vaikutta-
vuutta voidaan mitata määrällisin ja laadullisin mittarein. (Kuitunen & Hyytinen 2004).
Yksittäisen organisaation ja hankkeen panos laajempaan kokonaisvaikuttavuuteen on
rajallinen. Ne voivat edistää vaikuttavuutta vain oman toiminnan osalta, lisäarvovaiku-
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tuksen kautta. (e.g. Hyytinen & Konttinen 2006). Tutkimuslaitokset kuuluvat laajem-
paan innovaatioympäristöön, jossa niiden toimintaa estävät ja edistävät ympäristötekijät,
mm. t&k-rahoituksen määrä ja rakenne. (ks. Kuitunen & Hyytinen 2004). 7) Arviointi-
tiedon hyödyntämistä tarkastellaan arviointitavoitteita-, tulevaisuuden- sekä tilaajan
tarpeita vasten. Arviointeja tehdään monista syistä johtuen ja toisaalta arviointeja hyö-
dyntävät monenlaiset toimijat. Tämä vaikuttaa tulosten esittämistapaan sekä julkaisu-
foorumeihin. Alkuvaiheessa arvioinnin löydöksiä käytettiin suorana välineenä, jonka
perusteella tehtiin päätöksiä ohjelman jatkamisesta, lopettamisesta, kehittämisestä tai
laajentamisesta. Nykyään vaikuttavuusarviointia käytetään myös muilla tavoin. Vaikut-
tavuusarviointien hyödyntämistä on käsitelty kirjallisuudessa runsaasti (e.g. Mark ja
Henry 2004).
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3 Empiirisen tutkimuksen toteutus

3.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Julkisesti rahoitettujen hankkeiden yrityksiin kohdistuneiden toimenpiteiden tehokkuu-
desta ja tehollisuudesta on olemassa vähän tietoa (e.g. Saarela et al. 2016). Aiemmissa
tutkimuksissa on tarkasteltu mm. mikroyritysten rahoitus- ja kannustemekanismeja (e.g.
Saarela et al. 2016), innovaatioiden kehitysprosesseja ja niihin liittyviä tietovirtoja (Jo-
kela et al. 2014a), julkisten palveluiden vastaavuutta mikroyritysten innovaatioproses-
sien tarpeisiin (Jokela et al. 2013), yritysten kyvykkyyttä ja kilpailukykyä kansainväli-
sillä markkinoilla (e.g. Takala et al. 2013), tilastoaineistoihin pohjautuen yritysten mää-
riä, toimialajakautumista ja sijoittumista Oulun Eteläisen alueella sekä harvaanasuttujen
alueiden toimintaympäristöä (e.g. Jokela et al. 2014b), mikroyrittäjien jaksamista ja
hyvinvointia (Sinisammal et al. 2014) sekä yrityspalveluiden merkitystä yrittäjyyden
tukemisessa (Saarela et al. 2013).

Mikroyritysten laajentumisen ja kansainvälistymisen edellytykset pohjautuvat kannat-
tavaan ja hyvinvoivaan yritystoimintaan. Yrittäjärinki-hankkeen tavoitteina on edistää
mikroyritysten työhyvinvointia, kannattavuutta ja yhteistyötä. Hankkeen arviointi toteu-
tettiin kaksivuoteisen hankkeen puolivälissä, jolloin se toimii väliarviointina ja/tai en-
nakkoarviointina. Tutkimusongelmat ovat tiivistettävissä kahteen kysymykseen:

  1. Millaisia hankkeen vaikutukset olivat yrittäjien näkökulmasta?
  2. Millaisilla kriteereillä hanketoiminnan vaikuttavuutta tulisi arvioida?

3.2 Vaikuttavuusarviointi ja kriteerit

Vaikuttavuusarviointi tehtiin hankkeen puolivälissä (Kuva 4). Tällöin vertaisryhmistä
kaksi oli ollut toiminnassa 5 ja 8 kk, ja kolmas ryhmä juuri aloittanut. Tuntityörinki oli
ollut aktiivinen puolen vuoden ajan.

Aloitusajankohdasta johtuen tutkimusasetelmassa ei voitu käyttää kokeellisia mene-
telmiä, esimerkiksi kaksinkertaisten erojen menetelmää (double difference method, with
and without intervention) jossa käsittelyryhmän ohella tutkitaan vaikuttavuutta kontrol-
liryhmässä valintavinouman poissulkemiseksi. Ei myöskään katsottu aiheelliseksi tehdä
yksinkertaista vertailua, samalta alueelta kerätyn kontrolliryhmän muodossa, koska ti-
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lastollisen luotettavuuden vuoksi molemmista ryhmistä olisi tarvittu suuri aineisto. Seu-
dun muu aktiivinen hanketoiminta olisi voinut vääristää vertailuryhmän tilannetta ja
kahden ryhmän välisiä eroavaisuuksia. Tutkimus päätettiin tehdä tapaustutkimuksiin
perustuen, yksinkertaisten erojen-menetelmällä (single difference method), hyödyntä-
mällä ennen-jälkeen-tutkimusasettelua. Projektipäällikkö oli kerännyt kyselylomakkeilla
tietoa yritysten lähtötilanteesta ennen hankkeen toimenpiteiden alkamista ja uudelleen 9
kk myöhemmin. Tämä toimii tässä tutkimuksessa baseline survey-tyyppisenä nollakoh-
tana, johon myöhemmin tehtyä seurantaa ja vaikuttavuusarviointia verrataan. (ks. Baker
2000)

Kuva 4. Arvioinnin toteutuksen ajankohta suhteutettuna hankkeen elinkaareen.

Vaikuttavuusarviointi tehtiin VTT:n kehittämän, julkisten organisaatioiden ja hankkei-
den arviointiin soveltuvan viitekehyksen avulla (Kuitunen & Hyytinen 2004). Viiteke-
hyksen käyttämiseen päädyttiin, koska kyseessä on suomalaiseen asiayhteyteen suunni-
teltu kehys, joka on räätälöity julkisten organisaatioiden ja hankkeiden tutkimiseen. Kir-
jallisuudesta löytyy viitekehykseen pohjautuvia tutkimuksia, joihin voi verrata omaa
tutkimusta. Vaikutteita analysointiin otettiin myös muista malleista, kuten Kaufmanin
(2000, 2006) ja Phillipsin ROI-malleista (2007) (ks. Guerra 2007). Vaikuttavuutta voi-
daan tarkastella usealla tasolla, tässä tapauksessa yrittäjän, hankkeen, YTEK yrityspal-
veluiden ja Oulun Eteläisen tasolla. Koska aiheena oli tutkia hanketoimenpiteiden vai-
kuttavuutta yrittäjien näkökulmasta, työn painopiste on yrittäjien ja hankkeen tasolla.
Lisäksi tarkastellaan toimien vaikuttavuutta YTEK yrityspalveluille ja laajemmin Yli-
vieskan alueelle (ks Taulukko 2).  Laajemmalla tasolla indikaattoreina käytetään

- hanketoiminnan tuloksellisuutta
- tehokkuutta (panokset/tulokset)
- hanketoiminnan vaikuttavuutta, eli vaikutuksia tavoitteisiin nähden
- verkoston ja hankkeen tuomaa lisäarvoa (deadweigh, sekä vaikutukset suhteessa
   tarpeisiin)
- toimenpiteiden yleistä hyödynnettävyyttä
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Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt eri vaikutustasoja vastaavat indikaattorit.
Lähdeteoksina on käytetty Oulun Eteläisen strategiaa, YTEK yrityspalveluiden
kotisivuja ja Yrittäjärinki-hankkeen materiaalia.

Vaikutuksen tasot Tavoitteet Indikaattorit
Aluetason vaikuttavuus (Ou-
lun Eteläisen ympäristö,
Rieska-Leader)

1.Mikroyritysten kasvualustan tuke-
minen
2.Työllisyyden parantaminen
3.Taloudellinen hyvinvointi
4.Innovaatioiden tukeminen
5.Yhteistyö oppilaitosten ja yritysten
kanssa

-Yritysten lukumäärä
-Työllistymisprosentti
-Alueen verotulot
-Patenttien lukumäärä
-Yhteistyösopimusten lukumäärä

YTEK yrityspalvelut 1.Yrittäjien hyvinvointi
2.Elinkeinoelämän tukeminen

Palveluiden tuottama lisäarvo

Hanke 1.Työhyvinvoinnin koheneminen
2a.Yrittäjien keskinäisen sekä YTEK
yrityspalveluiden ja yritysten välisen
yhteistyön lisääntyminen
2b.Viestintäkanavista sosiaalisen
median tehokkaampi hyödyntäminen
3.Yritysten kannattavuuden paran-
tuminen

4. Vaikuttavuuden aikaansaaminen

1.1 Yrittäjien kokema aktiivisuus
2.1 Lisääntynyt somen käyttö
2.2. Tapahtumien järjestäminen

3.1 Henkilöstömäärä
3.2 Liikevaihto
3.3 ROI
4.1 Tavoitteet
4.2 Tuloksellisuus
4.3 Tehokkuus
4.4 Yleistettävyys
4.5 Hankkeen tuottama lisäarvo

Yritykset 1. Jaksaminen
2. Toimeentulo
3. Ajan jakaminen
4. Liiketoiminnan kehittäminen

-Tavoitteiden saavuttaminen
-Liikevaihdon kasvu
-Kannattavuuden kasvu
-Henkilöstön määrän kasvaminen
-Liiketoiminnan kehittämistoi-
menpiteet

3.3 Tapaustutkimukset

Vaikuttavuusarvioinnista saadaan kattavampi, kun siihen osallistuvat hankkeen läpi-
viennissä mukana olleet tahot ja kohderyhmä (Saari et al. 2008). Käyttäjä- ja kulutta-
janäkökulmaa on hyödynnetty varsin vähän arviointitutkimuksissa. Arviointia on tehty
helposti saatavilla olevien toimijoiden, lähinnä rahoittajien näkökulmista. Kohderyhmä-
keskeinen tutkimus mahdollistaa toteutusvaiheessa heikommalle osalle jääneiden ryh-
mien huomioimisen ja näkyväksi tekemisen. (ks. Saari et al. 2008, Baker 2000).

Tapaustutkimukset soveltuvat kokonaisvaltaisten ja syvällisten tutkimusten tekemi-
seen (ks. Tellis 1997, Woodside 2010). Useita aineistotyyppejä käytettäessä tapaustut-
kimukset tuovat esiin osallistujien näkemyksiä ja yksityiskohtia. Erikoismuotoja ovat
tutkiva, selittävä ja kuvaileva tutkimus. (Yin 1989 teoksessa Tellis 1997). Tutkivaa ta-
paustutkimusta käytetään usein sosiaalitutkimuksissa, selittävää syy-seuraussuhteita
selvittävissä, ja kuvailevaa ennen ohjelman alkua kehitetyn teorian yhteydessä. Tapaus-
tutkimus ei ole näytteenottoon pohjautuvaa tutkimusta, vaan tapausten valinnalla mak-
simoidaan rajallisessa ajassa saatava hyöty. Kriittinen tekijä on analyysiyksikkö, joka on
yleisimmin toimintajärjestelmä kuin yksilö tai ryhmä. Tapaustutkimuksissa keskitytään
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yhteen tai kahteen asiaan, jotka ovat perustavanlaatuisia tutkimuksen kohteena olevan
järjestelmän ymmärtämiselle. Tapaustutkimuksissa käytetään usein triangulaatiota, joko
aineistossa, tutkijoissa, teorioissa ja menetelmissä, tai kaikissa niissä. Triangulaation
käyttö lisää tulosten luotettavuutta ja tuo esille vaihtoehtoisia selityksiä. Usein tapaus-
tutkimuksissa käytetään erilaisia aineistotyyppejä. (Yin 1984 teoksessa Tellis 1997).
Tutkimuksen huonoina puolina pidetään sitä, että se selvittää enemmän tarkoitusta kuin
paikkaa, ja tulokset eivät ole helposti yleistettäviä. Mallista on esitetty neljä käyttötar-
koitusta.

1. Selittää monimutkaiset syy-seuraus-yhteydet oikean elämän interventioissa
2. Kuvailee asiayhteydet, joissa interventio on tapahtunut
3. Kuvailee interventiota
4. Tutkii olosuhteita, missä interventiolla ei ole selviä tuloksia.

Tapaustutkimukset valittiin analysoimisen ja tulosten tulkinnan selkeyden vuoksi. Ky-
seessä oli pilottihanke, jonka syvälliseen analyysiin tähtäävässä menetelmässä riittää
vähäisempikin näytemäärä. Tapaustutkimuksen pääaineisto muodostui haastatteluista.
Haastattelua varten kerättiin taustatietoa sähköisellä kyselytutkimuksella ja havainnoin-
nilla. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin ostopalveluna (Spoken). Toimenpiteiden
aikaansaamia välillisiä ja epäsuoria vaikutuksia huomioitiin yrityskohtaisesti ja -
lähtöisesti. Hankkeen projektipäällikön näkemykset ja kokemukset pienyrittäjyydestä
antoivat lähtökohtaa tapaustutkimusten tekemiselle.

3.3.1 Kyselyt

Kyselytutkimusta määritellään usein eri tavoin, mutta tässä yhteydessä käytetään yleistä
määritelmää, jossa kyselytutkimukseen kuuluvaksi luetaan kuuluvan kaikki aineistonke-
ruumenetelmät, joissa kaikkia osallistujia pyydetään vastaamaan samoihin ennalta mää-
rättyihin kysymyksiin (e.g. Saunders et al. 2012, Woodside 2010).

Ennen kyselyiden laatimista kerättiin taustatietoa hankkeen projektipäälliköltä, oppi-
laitosyhteistyön koordinaattorilta sekä vertaisryhmien vetäjältä palavereiden, puhelin-
keskusteluiden ja sähköpostitse lähetettyihin kysymyksiin saatujen vastausten pohjalta.
Kyselyssä pääpaino oli ennen ja hankkeen aikana saaduissa tuloksissa. Näillä pyrittiin
selvittämään mahdollisia toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia ja vaikutuksia. Lisäksi
selvitettiin kehittämiskohteita, yleisiä näkemyksiä hankkeen tarpeellisuudesta ja järjes-
telyistä, sekä kokonaisvaltaisista vaikutuksista.

Omat kyselylomakkeet laadittiin yrityksistä tulleille osallistujille sekä opiskelijoille
Webropol-ohjelmalla. Osa yrityksistä oli tutkimusta käynnistettäessä vasta osallistunut
toimintaan, jolloin heidän kohdalla kartoitettiin kiinnostuksen kohteita ja hankkeelle
kohdistuvia odotuksia

Kirjallisuuskatsauksen, MicroEntre-tutkimusryhmän ja YTEK-yrityspalveluiden
kommenttien perusteella koostettu sähköpostikysely lähetettiin yrityksistä osallistuneille
henkilöille. Saatekirjeessä kerrottiin kyselyn tausta ja tarkoitus, sekä pyrittiin motivoi-
maan vastaanottajaa. Selitettiin mahdollisuudesta päästä jakamaan oma näkemys hank-
keesta ja vaikuttamaan tulevien, yrittäjiin kohdistuvien, hankkeiden sisältöön. Vastaa-
minen tapahtui nimettömästi, Webropol-ohjelman asetuksista valitun anonyymius-
toiminnon avulla, mikä tuotiin myös saatekirjeessä esille. Pyrittiin kartoittamaan näke-
myksiä hankkeen tavoitteista, toimenpiteiden valinnasta, toimenpiteiden onnistumisesta,
esiin nousseista haasteista ja lisäkehitysmahdollisuuksista. Kyselyssä oli 24 kohtaa, jois-
ta osa oli monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Osa kysymyksistä oli pakolli-
sia, ja ne oli merkitty tähdellä. Kysely aukaistiin 30.5.2016, ja se oli auki kaksi viikkoa.
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Vastaanottajat saivat sähköpostiin saateviestin, missä oli kyselyyn johtanut linkki. Vas-
taamattomille lähetettiin muistutusviesti 6.6, viikko kyselyn avaamisen jälkeen. Viimei-
sen päivän aamuna 13.6 lähetettiin vielä yksi muistutusviesti niille, jotka eivät olleet
vastanneet. Hankepäällikön kanssa käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin jatkamaan
kyselyä vielä viikolla, alhaisesta vastausprosentista johtuen. Projektipäällikkö laittoi
asiasta oman muistutusviestin osallistujille. Ylimääräisen viikon aikana tuli yksi vas-
taus. Kysely suljettiin 21.6.2016.

Opiskelijoiden kysely avattiin 21.6.2016, ja se oli auki kaksi viikkoa. Kysymyksiä oli
11, joista suurin osa oli avoimia. Sähköpostiin lähetyssä saatekirjeessä kerrottiin lyhyes-
ti tutkimuksen aihe ja syy, kysymysten lukumäärä ja kesto.  Vastaajia pyrittiin motivoi-
maan kertomalla kyselystä saatavan tiedon merkityksestä hanketoimenpiteiden kohden-
tamiseen jatkossa. Muistutus lähetettiin viimeisen aukiolopäivän aamuna 5.7.2016.

3.3.2 Haastattelut

Haastattelututkimus on laadullisen tutkimuksen tyyppi, jossa pyritään kartoittamaan
tutkimuksen kannalta keskeisimpiä tekijöitä (e.g. Woodside 2010). Se on hyödyllinen
aineistonkeruutapa informatiivisista lähteistä. Ydininformaatiolähteet (key informants)
ovat henkilöitä, joilla on erityistä tietoa, tai jotka edustavat tiettyä, tutkijalle mielenkiin-
toisen alapopulaatiota. Heidät on valittu esivalintakriteerien perusteella, toisin kuin ylei-
sestä populaatiosta satunnaisotannalla valittavat lähteet. Tämän vuoksi informaatioläh-
teitä ei pidetä varsinaisina näytteinä, minkä vuoksi niiden valintaa ei tehdä otantasääntö-
jen perusteella. Yleensä pitkistä haastatteluista koottu aineisto perustuu 4-8 haastatte-
luun yhtä mielenkiinnon kohteena olevaa alapopulaatiota kohti. (ks. Woodside 2010,
266).

Muihin menetelmiin verrattuna haastatteluiden vahvuuksia ovat mahdollisuus varmis-
taa vastaajan vastauksia, korkea yhteistyö- ja vastausprosentti tutkimuksen loppuunsaat-
tamiseksi sekä mahdollisuus selvittää lisäkysymysten avulla tarkempia tietoja. Lisäksi
haastattelun avulla pystytään tehokkaasti selvittämään teoria käytännössä (theory in
use)-vastakkainasetteluja.

Haastattelun huonoina puolina pidetään kustannuksia. Siksi haastatteluita tehdään ky-
selyyn verrattuna n. 10-20 kertaa pienemmälle yritysmäärälle (Woodside 2010). Riskinä
ovat haastattelijasta aiheutuvat vääristymät tuloksissa, esimerkiksi vastaajan johdattele-
minen äänensävyllä, puheen nopeudella, puheen keskeytyksellä, kasvojen ilmeillä, ke-
hon elekielellä tai pukeutumisella. Haastatteluun kuluu myös paljon aikaa etukäteisval-
misteluiden, yhteydenottamisen, matkoihin kuluvan ajan sekä itse haastattelun muodos-
sa. Myös haastattelun purkamiseen, analysoimiseen ja aineiston luokitteluun kuluu ai-
kaa. Arvion mukaan, yhden päivän aikana pystyy tekemään 4-6 haastattelua (ks. Wood-
side 2010, 267). Aineiston valintatapa ja haastatteluiden pieni määrä estävät usein saatu-
jen tulosten yleistettävyyden.

Yleensä haastatteluprosessi perustuu kolmivaiheiseen yhteydenottomenetelmään; lä-
hetetään lähestymiskirje missä kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta ja motivoidaan
vastaajaa, puhelinsoitto ajan sopimiseksi ja itse haastattelu.

Pitkälle haastattelulle tyypillisiä piirteitä ovat:
· kestää 2-6 tuntia, tapaaminen on kasvokkain haastattelijan ja vastaajan välillä
· haastatellaan vastaajaa hänen omassa ympäristössä, joka liittyy tutkimuksen ai-

heeseen
· kysytään avoimia, puoli-strukturoituja kysymyksiä joiden myötä on mahdollista

kysyä yhä syvemmälle meneviä kysymyksiä tilanteen mukaan
· vastaukset nauhoitetaan haastattelun aikana
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· vastaukset varmistetaan tutkimusmenetelmien triangulaatiolla (verrataan vas-
tauksia suorasta havainnoinnista ja dokumenteista kerättyyn aineistoon)

· luodaan yksittäisistä tapauksista tiiviit kuvaukset (esim. käyttäytymismallit yk-
sittäisten asiakkaiden ostamiselle ja tuotteiden käyttämiselle)

Kyselyillä kerätty taustatieto oli pohjana haastattelukysymysten laatimisessa. Hank-
keen projektipäällikkö sekä MicroEntre-tutkimusryhmä osallistuivat kysymysten arvi-
oimiseen.

Haastatteluun valittiin yrityksiä, jotka olivat mukana vähintään kahdessa hankkeen
toimenpidealueessa. Haastatteluajat sovittiin puhelimitse n 1-2 viikkoa ennen toteutusta,
ja samalla kysyttiin lupa haastatteluiden nauhoittamiselle. Projektipäällikkö oli tiedotta-
nut mukana olevia yrittäjiä tulevista haastatteluista, minkä vuoksi ei ollut tarvetta lähet-
tää erillistä motivointikirjettä. Sovituista seitsemästä haastattelusta toteutui kuusi. Yksi
haastattelu peruuntui viime hetkellä yrittäjän aikataulullisista muutoksista johtuen.
Haastattelut tehtiin 8-10.6.2016, ja ne nauhoitettiin sanelulaitteella.

Tässä työssä pitkä haastattelu, jonka normaalisti arvioidaan kestävän 2-6 tuntia, oli
22-45 minuuttia kestävä. Syynä järjestelylle olivat mikroyrittäjien asiakaspalveluluon-
toinen työ ja päävastuu liikkeen toiminnasta. Haastattelut tehtiin yritysten tiloissa ja
tarvittaessa keskeytettiin asiakaspalvelutilanteita varten.

Ennen haastattelun alkua vastaaja sai tutustua kysymyksiin noin viiden minuutin ajan.
Haastattelukysymykset esitettiin suunnitellusti kysymyspatteristoon pohjautuen, ja tar-
peen vaatiessa tehtiin tarkentavia kysymyksiä vastausten ymmärryksen varmistamiseksi.
Haastattelulla päästään pelkkää kyselyä syvemmälle tasolle ja pystytään selvittämään
vastaajan näkemysten ja mielipiteiden taustalla vaikuttavia asioita. Haastattelut lähetet-
tiin sähköisessä muodossa litteroitavaksi Spoken-yritykselle. Valmiista teksteistä luotiin
tapausraportit, jonka jälkeen vastauksia ristiintaulukoitiin kysymyksittäin suuntausten
selvittämiseksi.

3.3.3 Havainnointi

Observointia tehtiin pienemmässä mittakaavassa yhden vertaisryhmätapaamisen aikana.
Tarkoituksena oli saada tuntumaa asiantuntijalähtöisen valmennukseen yrittäjien näkö-
kulmasta, sekä havainnoida vuorovaikutuksen tasoa ja ilmapiiriä ryhmässä. Havainnoin-
tia tehtiin myös haastatteluiden aikana.
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4 Tulokset

4.1 Taustakartoitus kyselytutkimuksilla

Seuraavassa esitellään yrityksistä tuleville osallistujille sekä Tuntityörinkiin osallistu-
neille opiskelijoille lähetettyjen kyselyn tuloksia, joiden perusteella laadittiin haastatte-
lukysymyksiä. Kaikille toimintaan osallistuneille lähetetyillä kyselyillä haluttiin saada
mahdollisimman kattava kuva toiminnan hyvistä ja huonoista puolista sekä vaikutuksen
syntymekanismeista.

4.1.1 Yrityksistä tulevat osallistujat

Kysymyksillä kartoitettiin taustatietoja, esim. vastaajan ammattiryhmää, yrityksen ikää,
toimialaa ja henkilöstömäärää. Kysyttiin miten yritys oli saanut tietoa hankkeesta, kuin-
ka kauan aikaa oli ollut hankkeen toiminnassa mukana ja mihin toimenpiteisiin vastaaja
oli osallistunut. Intressit-osiossa kysyttiin hankkeeseen kohdistuvien odotusten täytty-
mistä, hankkeen vaikutusta yrityksen kokonaistilanteeseen, sekä asioita joihin hankkei-
den pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Tarkemmilla ”ennen hanketta ja hankkeen
aikana”-tyyppisillä kysymyksillä kartoitettiin toimenpiteiden vaikutuksia työhyvinvoin-
tiin, kannattavuuteen ja yhteistyöhön sekä viestintäkanavista sosiaalisen median käyt-
töön liiketoiminnassa.

Kyselyyn vastasi 10 osallistujaa 40:stä. Mukana olevia yrityksiä oli 35. Viidestä yri-
tyksestä hankkeeseen osallistui kaksi henkilöä. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat yrittä-
jiä. Kyselyn oli avannut ja keskeyttänyt 13 vastaajaa.  Vastausprosenttia 25 % voidaan
pitää kyselytutkimukselle kohtuullisena. Kirjallisuuden perusteella sähköisten kyselyi-
den vastausprosentit ovat keskimäärin 7 ja 44 % välillä (Schonlau et al. 2002, 20). Vas-
taajiin nähden kyselyn oli avannut ja keskeyttänyt suhteellisen suuri määrä henkilöitä.
Mahdollisia syitä tähän esitetään Pohdinta-osiossa.

Vastaajien yrityksistä suurin osa, 60 %, oli ollut toiminnassa yli 10 vuotta. Juuri pe-
rustettuja, alle vuoden ikäisiä yrityksiä oli 10 %. Hankkeen alkaessa kaikkien yritysten
liikevaihto oli alle 600 000 €, ja näistä puolet sijoittui kategoriaan alle 100 000 €. Valta-
osa yrityksistä työllisti yhden henkilön hankkeen alkaessa. Kahden mutta enintään vii-
den työntekijän yrityksiä oli 40 % yrityksistä.

Monivalintakysymyksen muodossa tiedusteltiin miten vastaajat olivat saaneet tiedon
hankkeesta. Suurin osa (90 % vastauksista) oli kuullut siitä YTEK yrityspalveluilta ja
pienessä määrin tuttavalta (20 %). Muut vaihtoehdot olivat oppilaitokselta, tapahtumas-
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ta, lehdestä, somesta tai muualta. Näin ollen YTEK yrityspalveluiden roolia aktiivisessa
tiedottamisessa voidaan pitää merkittävänä. Kyselyn vastaushetkellä suurin osa oli ollut
hankkeen toimenpiteissä mukana enimmäisajan 8 kk (90 %). Viiden kuukauden koke-
mus oli 10 % vastaajista.

Monivalintakysymyksen perusteella toimenpiteistä eniten osallistuttiin vertaisryhmä-
tapaamisiin (90%), sometukseen (80 %), tuntityörinkiin (30 %)  ja muuhun (30 %).
Muu-kategoriaan oli täydennetty keskustan yrittäjien aamukahvit, sometyöpaja sekä
”kaikki mitä tarjolla oli ollut”.

Kysyttäessä kuinka hyvin hanke oli vastannut odotuksia, saatiin suurin osa vastauk-
sista kategoriaan ”vastasi odotuksia” (70 %). ”Odotukset olivat ylittyneet”, ”vastasi
hieman odotuksia” ja ”en osaa sanoa” saivat kukin 10 % kannatuksen. YTEK yrityspal-
veluiden työntekijöiden jalkautuminen kentälle tarvekartoituksen ja hankesuunnittelun
esittelyn muodossa on luonut odotuksia, joihin on onnistuttu vastaamaan ja lunastamaan
asiakkaille luvattuja odotuksia. Vapaaehtoisesti vastattavissa, vapaatekstikentän sisältä-
neissä kysymyksissä annettiin mahdollisuus kertoa tarkemmin, mikä odotuksista oli
täyttynyt. Eniten saivat kiitosta vertaisryhmätoiminta ja sen tuomat keinot yrittäjyyteen
kuten tavoitteiden asettamiseen, seurantaan ja ajankäytönhallintaan. Myös yrittäjien
välinen yhteistyö ja somekoulutus olivat lunastaneet odotuksia. Tuntityörinki koettiin
yrittäjien taakkaa helpottavana toimintana. ”Mikä odotuksista ei ole täyttynyt” - kohtaan
tuli positiivisia ja negatiivisia vastauksia. Vastauksissa yksi oli pelkkä viiva. Yhdessä
kohdassa kerrottiin, ettei ollut kertynyt vielä tarpeeksi kokemusta, jotta voisi vastata
kysymykseen.  Parempia ja konkreettisia työkaluja yrittäjänä pärjäämiseen olisi toivottu
enemmän.

Kysyttäessä miten hanke oli vaikuttanut yrityksen kokonaistilanteeseen suurin osa, 80
% vastaajista koki hankkeen vahvistaneen sitä jonkin verran (60 %) tai paljon (20 %)
(Kuva 5). Pyydettäessä mainitsemaan kolme tärkeintä asiaa, korostuivat vertaistuen,
verkostoitumisen ja samanhenkisen porukan merkitys omaan jaksamiseen ja intoon yrit-
täjyyttä kohtaan sekä työn jakamiseen. Myös somen kautta parantunut tiedon saanti ja
yrityksen näkyvyys, selkeytyneet ajatukset, tavoitteet ja uudet näkökulmat koettiin yri-
tysten kokonaistilannetta vahvistaviksi tekijöiksi.

Kuva 5. Hankkeen vaikutus yrityksen kokonaistilanteeseen.

Työhyvinvointia kartoittavilla kysymysosiolla haluttiin selvittää toimenpiteiden vaiku-
tuksia työhyvinvointiin, sillä se oli noussut keskeiseksi puheenaiheeksi jo ennen hanke-
hakemuksen kirjoittamista tehdyillä kenttäkierroksilla. Suurin osa, 90 %, vastaajista
koki verrattaessa ennen hanketta ollutta tilannetta nykytilanteeseen, että työhyvinvoin-
nissa oli tapahtunut lievä positiivinen (70 %) tai merkittävä positiivinen (20 %) muutos.
Vain yhdessä tapauksessa muutosta ei ollut tapahtunut. Pyydettäessä merkitsemään
enintään kolme tärkeintä työhyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta, suurimman kanna-
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tuksen saivat Työssä jaksaminen ja Innostuneisuus työhön (Kuva 6). Johtaminen koet-
tiin kolmanneksi tärkeimpänä osa-alueena. Hankkeen tärkeimpänä työhyvinvointiin
vaikuttavana toimenpiteenä koettiin vertaisryhmätoiminta 80 % osuudella. Kysyttäessä
mitä työhyvinvointia kohentavia toimenpiteitä olisitte toivoneet enemmän, vastauksina
saatiin kahdessa tapauksessa ”ei tule mitään mieleen”, henkilöstöhallintoa, liikunnallista
toimintaa ja inspiroivampaa ympäristöä vertaisryhmätapaamisille. Vapaaehtoisiin ky-
symyksiin vastaaminen indikoi itsessään halua painottaa tiettyä asiaa.

Kuva 6. Hankkeen vaikutus yritysten työhyvinvoinnin osa-alueisiin.

Kannattavuus-osiolla kartoitettiin toimenpiteiden vaikutusta yritysten liiketoimintaan ja
kasvuun. Ennen hanketta suurimmalla osalla, 60 %, yritysten kannattavuus oli vähintään
hyvä sijoitetun pääoman tuottoprosentilla (ROI) mitattuna. Tyydyttävä kannattavuus oli
20 % vastaajista, heikko ja välttävä 10 %:lla. Kysyttäessä ”Koetteko yrityksen kannat-
tavuuden nousseen tai nousevan hankkeen vaikutuksesta”, suurin osa 60 % vastaajista
arvioi ”kannattavuuden nousseen tai nousevan hieman” kun taas loput vastaajista oli
valinnut vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. Hankkeella ei kuitenkaan katsottu olevan nega-
tiivisia vaikutuksia kannattavuuteen, mutta ei myöskään vahvaa positiivista vaikutusta.
Toimenpiteistä kannattavuutta paransi eniten sometus (Kuva 7). Kolmannes vastaajista
oli sitä mieltä, että mikään hankkeen toimista ei hyödyttänyt yrityksen kannattavuutta.
Kysyttäessä onko yrityksen työntekijämäärässä tapahtunut tai odotettavissa kasvua
hankkeen vaikutuksesta, 80 % vastaajista arvioi, ettei muutosta tapahdu, 10 % vastasi
kyllä ja 10 % en osaa sanoa.

Sosiaalisen median koulutuksen ansioksi luettiin mainonnan tehostuminen somen vä-
lityksellä ja nettikaupan vilkastuminen, mikä on näkynyt mm. nopeutuneena varasto-
kiertona ja myynnin lisääntymisenä jopa 30 % kuluvan vuoden aikana.  Kannattavuutta
oli parantanut tuntityöringistä saatu yhteistyökumppani. Toisaalta sopivaa vertailupoh-
jaa ei löytynyt alle vuoden ikäisessä yrityksessä.
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Kuva 7. Hankkeen toimenpiteiden vaikutus kannattavuuteen yrittäjien näkökulmasta.

Sosiaalisen median koulutusta ja yhteistyöverkostoja kartoittavilla kysymyksillä halut-
tiin selvittää toimenpiteen vaikutusta yrittäjille. Kysyttäessä minkä viestintäkanavien
käyttö on lisääntynyt eniten yrityksen/tuotteiden mainostamisessa, sosiaalinen media sai
selvästi eniten vastauksia (90 %) (Kuva 8). Sen katsottiin suurelta osin vaikuttavan uu-
sien asiakkaiden hankkimiseen tai olemassa olevien säilyttämiseen. Samanlaiset 10 %
kannatukset saivat henkilökohtainen kontakti, sähköposti ja tapahtumat. Perinteiset ka-
navat kuten sanomalehti, mainoslehti, puhelin ovat jäämässä tämänkin kyselyn mukaan
vähemmistöön.

Kuva 8. Viestintäkanavien lisääntynyt käyttö.

Vastaajista 80 % arvioi, että yrittäjien välisessä yhteistyössä oli tapahtunut lievä tai sel-
keä muutos hankkeeseen osallistumisen aikana. Yhteistyön arvioitiin pysyneen samalla
tasolla 20 % vastauksissa (Kuva 9). Tärkeimpinä viestintäkanavina pidettiin some (fa-
cebook, whatsapp), tapaamiset (henkilökohtaiset, aamukahvit, tapahtumat).
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Kuva 9.  Hankkeeseen osallistumisen aikana tapahtunut muutos yrittäjien välisessä
yhteistyössä.

Vaikutusmahdollisuuksien YTEK yrityspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön suhteen
koettiin muuttuneen viimeisen 10 kuukauden aikana 60 % vastauksissa (Kuva 10). Näis-
tä puolet arvioi vaikutusmahdollisuuksien vahvistuneen paljon ja puolet jonkin verran.
Vastaajista 40 % arvioi sen pysyneen ennallaan.

Kuva 10. Vaikutusmahdollisuudet YTEK yrityspalveluiden kanssa käytävän yhteistyön
suhteen viimeisen 10 kk aikana.

Hankkeen ansioksi luettiin uusien ideoiden tai liiketoimintaa kehittävien ajatusten saa-
minen 80 % vastauksissa. ”En osaa sanoa”-vastauksia oli 20 %.”Kyllä”-vastauksen an-
taneita pyydettiin kuvailemaan minkälaisia ideoita tai uusia ajatuksia he olivat saaneet
hankkeen vaikutuksesta. Vastauksia olivat: Sometus ja siihen liittyvät kehitysideat,
verkkokauppa tukee kivijalkamyymälän toimintaa, toisten yrittäjien palveluiden hyö-
dyntäminen, alihankinta, yhteisöllisyys, linjaukset, asiakashankintaan liittyvät ideat.

Kysyttäessä mihin asioihin pienyrittäjiä tukevien hankkeiden pitäisi kiinnittää enem-
män huomiota, suurin osa vastauksista oli yrittäjien jaksamiseen. Myös aloittelevien
yritysten tukemista toivottiin. Kehityskohteena tuotiin esille toivetta väljemmälle kehi-
tyshankkeiden, koulutusten ja tapahtumien aikatauluttamiselle. Keskustan näkyvyyttä
toivottiin huomioitavan enemmän.

Kyselyn viimeisessä vapaaehtoisessa kohdassa annettiin mahdollisuus kertoa täyden-
täviä tietoja kysymyksiin tai hankkeeseen liittyen tai tuoda esille jotain muuta olennais-
ta. Vastauksia oli neljä:

· ”Ehdottomasti hyvä hanke aloittavalle yrittäjälle, olisi ollut avuksi jo 5 v sitten itse aloitellessani!”
· ”Olen erittäin tyytyväinen että uutena yrittäjänä pääsin heti mukaan tällaiseen projektiin. Olen

saanut vaikuttaa ja olla mukana innostamassa ja innostumassa monesta asiasta. Meillä on huip-
puhyvä yhteisö, on ilo olla mukana :D”
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· ”Ei kommentoitavaa. :) ”
· ”Tuota ROI-hommelia en ole tehnyt, joten vastaus ei välttämättä vastaa todellisuutta”

4.1.2 Opiskelijoiden kysely

Opiskelijoiden kysely lähetettiin kuudelle henkilölle, ja siihen saatiin yksi vastaus. Näin
ollen kyselyyn vastasi 17 %. Tietoa hankkeesta oli saatu omalta oppilaitokselta ja YTEK
yrityspalveluilta. Opinnot oli saatu juuri valmiiksi, ja Tuntityöringissä oli oltu mukana
vastaushetkellä 5 kk. Aiemmin ei ollut osallistuttu tämän kaltaiseen toimintaan. Tunti-
työrinkiin kohdistuneet odotukset olivat vastanneet odotuksia. Vapaatekstikentässä ky-
syttiin mikä oli vastannut tai ylittänyt odotukset, saatiin vastaus, että kaikki on sujunut
hyvin ja apua on saatu tarvittaessa. Koettiin, että Tuntityörinki vahvistaa yrittäjien ase-
maa selvästi, sillä yrittäjät voivat oppia uutta asia nuorilta.

”Yrittäjät voivat oppia uutta myös tuntityörinkiin osallistuvilta nuorilta. He voivat
myös keskittyä kehittämään omaa toimintaansa paremmin, kun joku on apuna yritys-
toiminnassa.”

Tiedusteltaessa, mihin asioihin haluaisitte pienyrittäjiä tukevien hankkeiden kiinnittävän
huomiota, tai mihin asioihin pienyrittäjät tarvitsisivat enemmän apua, saatiin vastaukse-
na lupa-asiat ja niihin liittyvät koulutukset.

”Nykyään tarvitaan paljon lupia ja kortteja. Monet yrittäjät saattavat olla vähän pi-
halla näistä asioista tai lähialueella järjestetään vähän näihin liittyviä koulutuksia.”

Opiskelijan saama hyöty toimintaan osallistumisesta on ollut uusien ja monipuolisten
työkokemusten saaminen sekä lisääntynyttä varmuutta ja uskoa omiin taitoihin.

”Uusia ja erilaisia työkokemuksia. Myös varmuutta ja uskoa omiin taitoihin.”

Toiminnassa haastavinta on ollut aikataulutus, mutta sekin on lopulta toiminut hyvin
joustavien työaikojen vuoksi. Kehitysehdotuksina vastaavalle toiminnalle jatkossa mai-
nittiin, että osaamisen mainontaa voisi itse tehdä myös toiseen suuntaan aktiivisemmin.
Nyt Tuntityörinki-toiminnassa oli haettu sopivia opiskelijoita yrityksissä tehdyn tarve-
kartoituksen pohjalta.

”Oppilaitos ja oppilaat voivat itse myös mainostaa, että millaista osaamista olisi tar-
jolla.”

Lisäkommenttiosiossa sai vapaasti kertoa Tuntityörinkiin liittyviä asioita. Siinä kerrot-
tiin toiminnan olevan hyvää ja toivottiin sille jatkoa.

”Hyvä juttu tämä! Toivottavasti toiminta jatkuu ja kehittyy.”

4.2  Haastattelut ja havainnointi

Haastattelukysymykset olivat suurimmaksi osaksi laajoja ylätason kysymyksiä, jotta
vastaajat saivat tuoda esille haluamiaan seikkoja. Tämä näkyy vastauksissa ajoittaisena
samojen asioiden toistona. Yrityksen taustatietoa kartoittaviin sekä hankkeen eri vaihei-
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siin ja toteutukseen kohdistuneilla kysymyksillä luotiin mahdollisuus saada sellaista
tietoa ja näkökantaa, joita ei välttämättä muutoin olisi saatu. Samanlaiset vastaukset eri
kohdissa kertovat haastateltavan näkemyksen muodostumisesta, ja todenmukaisesta
vastaamisesta kysymyksiin. Kysymyksien avulla haluttiin koostaa kattava näkemys
hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuudesta sen varhaisesta vaiheista lähtien. Haastatel-
tavat myös vastaavat kysymyksiin eri tavoin, minkä vuoksi tarkennetuilla kysymyksillä
esimerkiksi hankkeen toimenpiteistä, varmistettiin halutun tiedon saaminen. Tapauskoh-
taisten analyysien tekemisen jälkeen haastateltavien vastauksia verrattiin toisiinsa ris-
tiintaulukoimalla niitä. Yhden vertaisryhmätapaamisen aikana (8.6.2016) tehdystä ha-
vainnoinnista muodostui käsitys avoimen ja kannustavan vuorovaikutuksen rakentumi-
sesta sekä vahvan yhteenkuuluvuuden ilmapiirin muodostumisesta.

Haastateltavien yleisimmät yritysmuodot olivat toiminimi ja kommandiittiyhtiö. Yri-
tysten perustamis-, ostamis- tai sukupolvenvaihdosajankohdat olivat vuosina 1997-
2013. Haastateltavien liikevaihto oli 15 000 - 190 000. Henkilöstömäärä hankkeen alka-
essa oli yksi tai kaksi ja haastatteluhetkellä tilanne oli säilynyt pääosin samana. Yhdessä
tapauksessa oli vähentynyt yhteen. Yritysten perustamisen historiaa kartoitettiin syvälli-
semmän käsityksen saamiseksi nykytilanteesta. Monessa tapauksessa yrittäjyysidea oli
kypsynyt mielessä jo pidemmän aikaa, ja tyytymättömyys aiempaan työhön tai työttö-
myyden uhka oli ajanut idean toteuttamiseen. Lisäpontta oli saatu markkinatilanteen ja
kilpailullisten olosuhteiden muuttumisesta. Yhdessä tapauksessa yrittäjäksi ryhtymiseen
olivat vaikuttaneet harrastustoiminnan laajentuminen yritykseksi ja kouluttautuminen
uudelle alalle. Sattuma esimerkiksi sopivan liiketilan löytymisen muodossa mainittiin
myös yhtenä yrittäjyyttä alulle laittavana tekijänä.

Yrityksen perustamista edistävinä tapahtumina nähtiin yllä mainittujen asioiden lisäk-
si lähipiirin kannustus, omat taidot ja koulutus. Myös edellisten omistajien ikä, itsensä
työllistäminen, toimeentulon varmistaminen sekä pankkilainan ja starttirahan saaminen
olivat edistäneet yrityksen perustamista. Työn mielekkyys ja jaksaminen toisen töissä
sekä halu muutokseen olivat tärkeässä roolissa. Toisen työnantajan palveluksessa vai-
kuttamisen mahdollisuudet ja rajoitteet olivat vähentäneet työn mielekkyyttä. Usealla
haastateltavalla oli ollut yrittäjähenkinen ajatusmaailma jo pidemmän aikaa ennen pe-
rustamista.

Yrityksen perustamista haittaavina tapahtumina tuotiin esille aloitteleville yrittäjille
suunnatun tuen puutetta. Monia asioita on opeteltu rankan kokemuksen kautta. Kysyn-
tää olisi ollut samanlaisille koulutuksille ja tuelle mitä on viime ja tämän vuoden aikana
saanut. Vaati rohkeutta heittäytyä yrittäjäksi epävarmojen tulojen armoille. Sukupolven-
vaihdokseen liittyvän tiedon saaminen on ollut haasteellista ja saatu tieto oli osittain
ristiriitaista. Yrityksen perustamisen aikoihin oli saatu hidasta palvelua YTEK yritys-
palveluilta Finnveralle menevään rahoituspäätökseen liittyen, mikä oli viivästyttänyt ja
hankaloittanut toiminnan käynnistämistä. Epävarmuutta tuloista on kompensoitu mm.
tekemällä päivätyötä toisen palveluksessa. Tämä on toisaalta tuonut joustoa yritystoi-
minnan opetteluun ja estänyt konkurssin. Perhe ja pienet lapset on ollut haasteellista
yhdistää yrityksen perustamiseen. Toisaalta koettiin myös, ettei suuria haittatekijöitä
ollut. Vähäisessä määrin hidastavina tekijöinä koettiin koulutuksen puutetta ja pientä
pääomaa.

” No sillon ei ehkä ollu semmosta niin paljon alottavalle yrittäjälle, tukea, siihen ai-
kaan, niin että semmosta koulutusta, mitä on tänä vuonna, tai viime vuoden aikana,
niin semmosta olis kaivannu. Että kaik piti oppia kantapään kautta, että oli se aika
rankkaa.”
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Perustamisen jälkeen yrityksen tavoitteiden saavuttamista olivat edistäneet työn kaut-
ta tullut kokemus ja yrityspalveluista myöhemmin saatu hyvä apu. Suhteet, tuotteiden
kiinnostavuus, tuotevalikoiman muuttaminen, jälleenmyyjien saamisen helppous sekä
koulutuksen antamat valmiudet liiketoiminnan kehittämiseen mainittiin tavoitteita edis-
tävinä tekijöinä. Tärkeänä pidettiin intoa yrittäjyyteen. Aktiivinen hakeutuminen yhteis-
työhön muiden yrittäjien kanssa mahdollisti mm. palvelukokonaisuuksien tarjoamisen,
ja laajensi markkinointikanavia tuotteiden esittelyyn ja mainostamiseen. Alueellista tun-
nettavuutta toivat uudenlaiset markkinointikeinot, ilme kaupassa, sekä verkkokauppa.
Alihankkijaverkoston perustaminen liiketoiminnan kasvattamiseksi, sekä kilpailutilan-
teen muutos ja tarve tuotevalikoiman päivitykselle ovat edistäneet tavoitteiden saavut-
tamista. Toimeentulon turvaaminen on jo itsessään tavoite ja kannustin.

”No, kokemus työntekemisen kautta, ja sitten tosiaan myöhemmin on noita yrityspal-
veluiden kautta saanu hyvää apua, mutta että ei ehkä silloin juuri kun sitä ois kip-
peimmin alussa tarvinnut.”

Yrityksen perustamisen jälkeen tavoitteiden saavuttamista on haitannut mm. sopivan
avun puuttuminen mikä on hidastanut liiketoiminnan kasvua. Pääoman puute on toisaal-
ta ollut esteenä toiminnan laajentamiselle, tilannetta ei ole helpottanut maaseudun rahas-
tosta saatavalle tuelle asetetut yrityksen ikään liittyvät rajoitteet. Jos yritys on ollut toi-
minnassa alle kaksi tai yli kolme vuotta, saa avustusta. Yksin työskentely ja apukäsien
huono saatavuus on haitannut tavoitteiden saavuttamista. Toisaalta on tiedostettu tarve
palkata uutta työvoimaa, mikä oli yksi syy lähteä Yrittäjärinki-hankkeeseen mukaan.
Rekrytointi on myös osittain ollut epäonnistunutta ja siinä on ollut mukana huonoa tuu-
ria. Työntekijän terveyden pettäminen tai muut ongelmat ovat aiheuttaneet yrittäjälle
lisäpainetta saada tienestejä. Muutoinkin koettiin, että työntekijöiden pitäminen tulee
kalliiksi. Omat epäonnistumiset nähtiin oppiläksyinä. Tilitoimiston tärkeä rooli nousi
esille, tilitoimiston epäajantasaisuus oli johtanut väärän käsityksen saamiseen kannatta-
vuudesta.

”No varmaanki että sillä lailla sen liiketoiminnan kasvu on ollu alussa hidasta, että
varmasti se ois tapahtunu nopeammin kehitys, että jos ois tosiaan sitä apua jo silloin
saanu.”

”Rieska-Leaderillä on nyt niin hölmösti, että pitää olla alle kaksi, tai yli kolme vuotta
toiminu yritys että sieltä voi jotaki saada.”

Suurin osa haastateltavissa kertoi, että ennen yrityksen perustamista ulkopuolista tukea
ei oltu saatu ollenkaan tai hyvin vähän. Toisaalta apua ei ollut haettu, ja ne jotka olisivat
kaivanneet apua, joutuivat etsimään tietoa kun eivät tienneet mistä apua olisi voinut
pyytää. Sekin vähäinen saatu apu tapahtui nihkeästi. Yksi haastateltava oli saanut Elyltä
tietoa starttirahasta sekä saanut kirjanpitäjältä ja pankista apua. Toinen yrittäjä oli käy-
nyt yrittäjäpalveluissa kertomassa liikeideasta ja saanut Finnverasta yrittäjälainan yri-
tyksen perustamiseen. Lähiomaiset mainittiin ulkopuolisen tukena ennen yrityksen pe-
rustamista.

Sen sijaan yrityksen perustamisen jälkeen oli saatu ulkopuolista tukea hieman pa-
remmin. Heti perustamisen jälkeen vertaistukea oli saatu aiemmalta yrityksenpitäjältä ja
muilta yrittäjiltä. Siihen aikaan yrityspalveluissa oli ollut vain haastattelu, mutta muuta
tukea ei saanut. Omien suhteiden avulla oli saatu opiskelija-apua Jedulta ja muilta yrit-
täjiltä tuotteiden esittelyyn.  Koettiin, että YTEK yrityspalvelut oli ollut aktiivinen avun-
tarjoaja tänä vuonna. Kiitosta sai heidän jalkautuminen kentälle ja kartoitustyö yrittäjien
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tukitarpeista. Toisaalta osa yrittäjistä myös kertoi, ettei tullut mieleen mitään ulkopuo-
lelta saatua apua. EU:lta oli saatu tukea liian myöhään, kaksi vuotta ensimmäisen työn-
tekijän palkkaamisen jälkeen. Oma apu koettiin parhaana apuna. Ulkopuolista tukea
olisi tarvittu reaaliaikaiseen rahalliseen apuun työntekijän palkkaamiseen ja parempaan
kustannuslaskentaan. EU-tuki investointeihin tulee viiveellä vasta kahden-kolmen vuo-
den kuluttua, minkä takia yrittäjä joutuu tekemään investoinnit ensin omalla riskillä ja
velkarahalla.

”No sieltä, siellä kävin sen haastattelun, mutta ei sillä lailla siihen aikaan ei oikein
sen enempää ollu sieltä apua.”

”Nytten tämän viimesen vuoden aikana, tosi runsaasti ja ihanasti, YTEK:iltä. Että, ei
oikeestaan ehkä-, ei mitään muuta niiku, sen lisäksi”

”Voi, nythän on ihan mahtavasti kaikki, että niin, Mikkoksen Ari YTEK:iltä, ja sitte
Aution Mari YTEK:iltä, ja aivan mahtavaa. Otetaan niiku yhteyttä, ehotellaan kaik-
kia, ja tämmöstä niiku saatu yrittäjiä yhessäki kokoontumaan, ja vähän tämmöstä nii-
ku vertaistukea, vai miksi sitä vois sanoa.... Samoista asioista puhutaan, nii aivan
mahtavaa, että se on kyllä näitten ihmisten ansiota.”

”EN mä oikein tiedä, mikä on ulkopuolinen tuki. Sitte ku oli hetken hyvä tilitoimisto,
ja on me saatu sit EU-tukee sillon tähän laajentamiseen, mut sehän tulee kaks vuotta
sen, ja ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, mut nehän tuli kaks vuotta sen jäl-
keen ku työntekijä on palkattu, et siitähän ei oo käytännössä niiku mitään apua sillä
hetkellä. ” …” Joo, no ei siinä, oma apu on paras apu. Ei täs, siinä oo saatu mitään
sen kummemmin. Et aika vähän mitään. Varsinki sillon ku ois tarvinnu, nii ei oo saa-
nu kyllä yhtään mitään.”

”No varmaan justiin siihen laskentahommaan, ja sitten tuota niin… No kyllä se niiku
rahallistakin tukea, realiaikasta rahallista tukea, sillon ku esimerkiks niitä työnteki-
jöitä palkkaa. Et ei se kahen vuoden päästä auta, jos sun pitää palkka maksaa nyt, ja
jos sille ei ois ollu töitä, nii en mä ois pystyny ees pitää sitä kahta vuotta. Että se nii-
ku jotenki on kyllä niin oman onnensa nojassa sitte sen homman kans, että kahen
vuoden päästä on aika pitkä aika, jos mä sanon työntekijälle, et maksetaan palkat ka-
hen vuoden päästä, nii kattellaa, nii ei se kauheesti innosta, et aika raakaa niiku se.
Ja sit kaikki ne investoinnit piti tehä omalla riskillä, ja oottaa et josko ne joskus tulis
ne rahat sieltä EU-tuesta. Et tulihan ne sitten kahen-kolmen vuoden päästä, mitä ne
tuli. Se on näin kaukana siitä kun se tapahtuu se asia, ja pitää olla rahaa-, tai velka-
rahallahan ne laitetaan, mutta…”

Seuraavaksi kysyttiin miten julkisrahoitteiset toimenpiteet ovat vaikuttaneet yrityksen
kehitykseen.  Termi ei ollut osalle vastaajista tuttu, ja sitä selvennettiin haastateltavalle.
Vastauksissa mainittiin Finnveralta saatu yrittäjälaina, viime aikoina olleet yrittäjähank-
keet ja niiden tuoma tuki. Lisäksi YTEK yrityspalveluilta oli saatu apua; ilmaisia koulu-
tuksia ja palavereita sekä Rajaton-hanke. Toisaalta ei tullut mieleen muuta kuin työllis-
tämistuella palkatut henkilöt ja työvoimatoimiston kautta esimerkiksi puoleksi vuodeksi
tulleet nuoret, joiden työstä yrittäjän ei tarvinnut maksaa palkkaa. Starttirahaa oli saatu
ensimmäisen vuoden ajan, mutta ei muuta julkishallinnon tukea. Yrittäjärinki-hankkeen
tuntityöringistä saatu työntekijä, jotta voi itse osallistua esim. koulutuksiin.
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”Elikkä starttirahaa sain sillon sen ensimmäisen vuoden. Eli se oli ensin puoleksi
vuodeksi myönnettiin, ja sit siihen sain sen jatkon, sen toisen puoli vuotta. Mutta mui-
ta en oo sitten, en oo hakenukkaan muita rahotuksellisia tekijöitä ollenkaan sitte
tämmösen julkishallinnon puolelta, tai julkiselta puolelta.”

”Ja sitä kauttahan mulla sitte käy kerran kuussa se työntekijä tässä, että ite voin sitte
joko mennä koulutuksiin, tai muuta tämmöstä. Että on täällä sitte joku tuuraamassa,
se on mun mielestä tosi mahtava juttu”

”Nii, no se just, että se ei oo reaaliaikasta. Oon mä saanu sitten yhen pitkäaikaistyöt-
tömän työllistämisen, on saatu, sehän tuli aina realiaikasesti se palkkatuki. Mutta
muuten, niin ei niillä niiku sillai oo juuta eikä jaata, tai merkitystä sillä hetkellä, kos-
ka se on nii kaukana se raha ku se tulee…. No sillon oli joskus se-, no en mä nyt tiiä
kehityksen kannalta, mutta yrittäjän ehkä järjissä pysymisen kannalta, oli joskus ne
yrittäjäaamut tuossa innoveturissa. Mut ei niiku, esimerkiks sillon ku ois tarvinnu
semmosta henkistä tukee, nii ei saanu mistään.”

Seuraavaksi kartoitettiin Yrittäjärinki-hankkeeseen liittyviä tapahtumia sekä positiivisel-
ta että negatiiviselta kannalta ennen hankkeen alkamista, toimenpiteisiin lähtemisen
sekä toteuttamisen aikana. Hankkeen elinkaaren eri vaiheita kartoittavilla kysymyksillä
pyrittiin saamaan kattava näkemys vaiheisiin liittyvistä vahvuuksista ja heikkouksista.

Ensimmäisessä vaiheessa kysyttiin millaisia positiivisia tapahtumia liittyy hankkeesta
kuulemiseen tai niiden löytämiseen. Osalla haastateltavista oli hankala hahmottaa ky-
symystä, mitä kysymyksellä tarkoitettiin. Vastauksissa kävi ilmi, että enimmäkseen
hankkeesta oli kuultu projektipäälliköltä. Hyvänä pidettiin suoraa kasvokkain kontaktia,
sillä puhelinsoitto tai sähköpostiviesti menee helposti ohi kiireisillä yksinyrittäjänä
työskentelevillä. Asioista oli tiedotettu hyvin myös sosiaalisen median välityksellä. Oli
pidetty hyvänä hankkeen järjestämistä, sillä tämän kaltaista pienyrittäjille suunnattua
toimintaa ei ole järjestetty aiemmin. Mukaan oli lähdetty ihan hyvillä mielillä ja muka-
vaa oli ollut.

”No tota, niin kauan ku mä oon ollu yrittäjänä, niin eihän meille pienyrittäjille aina-
kaan ole tarjottu mitään tämmösiä koulutuksia, eikä näitä mitä nytten on tarjottu, tä-
män vuoden 2016 talvella ja kevättalvella. Niin sehän on niiku-, siis tosi kivalta tun-
tunu, ja ottanu mielellään vastaan näitä.”

”No, aivan ihana ihminen, Mari, joka käveli ovesta sisään, ja kerto tämmösestä mah-
dollisuudesta. Siis loistavaa , että lähestytään yrittäjää suoraan, niiku kasvotusten,
eikä nii, että sitä laitetaan kirjemuodossa, taikka sähköpostimuodossa, taikka soite-
taan. Koska kun oot yksin töissä, nii vaikka se on kuinka hyvä, ja tarve, sul on tarve
sille asialle, mutta kun sulla just sillä hetkellä ei oo aikaa kun se viesti tulee tai se
puhelu tulee, nii se menee ohi. Eli se oli aivan loistava, siis mahtava. ”

”No joo, kyllä tuota ois kaivannu jo aikasemmin, mut mä oon ollu siinä yrittäjäringis-
sä, ja oon tykänny aivan hirveesti. Et siinä on niiku sitä vertaistukee, ja sitte on saanu
selkeyttä niitä omia ajatuksia. Ja Aution Marihan se on ollu kaikista tärkein tossa, et
se on käyny henk. koht. aina paikalla, ja tiedottanu niistä, et ennen on ollu musta vä-
hän niiku, sillai. Tai ei oo kai ollukkaan mitään, mutta sillai et on ollu vähän niiku sil-
lai. Ei pienyrittäjää oo oikeestaan niiku huomioitu missään.”
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Negatiivisia tapahtumia hankkeesta kuulemiseen tai toimenpiteiden löytämiseen ei suu-
rimman osan mielestä ollut. Esille nousseet asiat olivat pitkä, puolen vuoden odotusaika
ennen hankkeen alkamista ja liian myöhään ilmoitettu tieto koulutuksista.

”No ei muuta negatiivista, kun että piti odotella sitä, että se oli sitte vasta puolen
vuoden päästä tulossa, se mistä sitte olivat yrityspalveluissa jo puhuneet”

”No lähinnä se, et jos myöhään ilmotetaan jostain koulutuksesta, nii sitte mul oli asi-
akkaita se ilta täynnä, tai jotai muuta, nii en mä sit pääse sinne, vaiko is halunnukki.
Mutta sitte jos ne on aikanaan ilmotettu, nii pystyy varaa aina vapaata sillon ku on
joku mielenkiintonen. Et ei siinä oikeestaan oo ku se tiedottaminen ajoissa.”

Toimintaan mukaan lähtemisessä löytyi paljon positiivisia asioita. Yksi haastateltava ei
osannut sanoa kysymykseen mitään vastausta. Hanketta itsessään pidettiin hyvänä, teh-
tyjä toimenpiteitä hyvin kohdennettuina yksinyrittäjän kannalta. Projektipäällikön aktii-
vista roolia sekä etukäteen saatua mainostamista ja tietoa hankkeesta pidettiin hyvinä
asioina. Kiva porukka, jossa oli ennestään tuttuja, oli yhden haastateltavan mukaan hyvä
asia.

”No ne kaikki, ne tähän hankkeeseen esitetyt, nää kohdat, että mitä voi olla, nii ne
kaikki kuulosti niin hyville, että ei voinu ajatellakkaa et jostaki jäis pois, että päinvas-
toin. Että tässä nyt viimesen vuoden aikana tuntuu et on tullu niin runsaastikin kaik-
kee, että välillä meinaa aika loppua, että sais nyt kehitettyä ne asiat loppuun. Mutta
siis, niiku… Ne oli jotenkin hyvin osattu kohdentaa ja miettiä, ainaki tämmöselle, yk-
sinyrittäjän kannalta.”

”Mä oon kyllä ollu, musta tuntuu että mä oon kokoajan jossaki, että se virkistää nii-
ku, että ku pääsee vähän-, niiku siis on aika siihen, että sä niiku pohdit ja teet näitä
asioita, ja pääsee muitten kans juttelee.”

”No onhan siinä, niiku vertaistuki, justii että oppii tuntee muita pienyrittäjiä, ja sitte
se, että saa sitä-, niitä ajatuksia siellä vaihtaa, ja sit saa selkeyttä jotenki siihen
omaanki suunnitteluun, että kyl sillä on ollu paljon niiku hyvää siinä. Ja sit mun mie-
lestä yhteishenki on niiku tässä keskustan alueella noussu hirveesti, niissä aamukah-
veilla, ja sitte on, siin on samoja tyyppejä siellä yrittäjäringissäki. Ja sit niissä some-
koultuksissaki on käyny samoja ihmisiä, nii jotenki tutustuu niihin paremmin. Ja tulee
ehkä semmosta vähän me-henkeä tähän hommaan.”

Mukaan lähtemisessä ei haastateltavista suuren osan mielestä löytynyt negatiivista
kommentoitavaa. Esille tuodut näkemykset liittyivät ajanpuutteeseen lyhyellä aikaa jär-
jestettyihin tapahtumiin, jotka olisi voitu jakaa pidemmälle aikavälille. Myös harmitel-
tiin sitä, että kaikki yrittäjät eivät ole ymmärtäneet hyödyntää hankkeen tarjoamia mah-
dollisuuksia. Vertaisryhmässä puhumisen ja uskoutumisen vapaaehtoisuus nousi esille,
mitä oli ryhmässä jo käsiteltykin.

”No, ehkä se on ollu, koska nyt on niinkun todella paljon ollu lyhyellä aikaa monia
tapahtumia, niin ehkä ne ois voinu jakaantua vähän niinkun isommalle aikavälille. Et
se tuntuu et ajanpuute tulee siinä”.
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”Ei muuta kuin, että harmi ettei kaikki yrittäjät ole tajunneet käyttää mahdollisuutta
hyödykseen.”

”Ei mitään varsinaisesti. Ainoa mieleentuleva asia on vertaisryhmässä puhuminen, ei
saa olla tunnetta siitä, että on pakko uskoutua sydänjuuria myöten. Ohjaaja on ollut
loistava, ja asiat on pystytty käsittelemään heti.”

Toimenpiteiden toteuttamisessa tuotiin esille kaikkien haastateltavien taholta positiivisia
asioita. Hanketta oli odoteltu innokkaana muiden yrittäjien kanssa. Koettiin, että toi-
menpiteistä jää aina jotain hyvää itselle, minkä ansiosta oli mahdollista kokeilla uusia
juttuja eri tilanteissa. Verkostoituminen, ajatusten vaihtaminen ja työnjakaminen palve-
lun hankkimisen muodossa toiselta yrittäjältä mainittiin tärkeinä asioina yksinyrittäjälle.
Liikkeen aukioloaikana ei ennätä olla toisten yrittäjien kanssa tekemisissä, minkä takia
oli hyvä, että hankkeen tapahtumissa pääsee keskustelemaan muiden kanssa ja saa ver-
taistukea ja apua. Harmiteltiin, etteivät kaikki tartu tällaisiin mahdollisuuksiin kehittää
omaa yritystä vapaa-ajalla, vaikka se viime kädessä hyödyttää yrittäjää ja yritystä. Ta-
pahtumissa käyminen mahdollisti paremman tutustumisen muihin yrittäjiin, minkä ansi-
osta yhteydenpito ja mukava tunne muiden yrittäjien tuntemisesta lisääntyivät.

”No, sieltähän on, siis näistä koulutuksista mitä on ollu, nii niistä on saanu todella
paljon hyviä vinkkejä siis, ja ideoita, joita on sitte pyrkiny toteuttamaan ihan käytän-
nössä.”

”No tuota… No siis, yksinyrittäjälle ainaki, yks hirveen tärkee tekijähän on se, niiku
just tää verkostoituminen, ja toisten yrittäjien kans ajatusten vaihtaminen, ja taval-
laan niiku sen, niin sanotusti työn jakaminenki tietyllä tapaa. Että huomaa että mä
pystynki joltaki toiselta hankkimaan sitä palvelua tosi helposti, ja niin… Tää on aina-
ki semmonen yks hyvin merkittävä, että kun sä et yleensä liikkeiden aukioloaikana
kerkee käydä missään toisen yrittäjän liikkeessä, mistä sä sitä voisit saada sitä apua,
tai vertaistukea, mutta nyt näissä tapahtumissa me ollaan nähty niin usein, ja sit ta-
vallaan tulee niiku lähemmin tutuksi toisten kans, nii sitä rupee olemaan jo niiku sit-
ten yhteyksissä enempi. Nii musta se on ainaki niiku aivan todella suuri apu, minkä
mä oon ite kokenu. Että sillä lailla tuntuu välillä harmilliselta, että kun ei-, kaikki ei
hoksaa tarttua tämmöseen mahdollisuuteen, et koetaan että sitte kun on vapaa-aika,
nii sitte ei olla-, että se on sit vapaa-aikaa, et ei voi käyttää sitä siihen et kehitettäs
omaa yritystä. Et lähettäs niihin koulutuksiin, ja lähettäs niihin tapaamisiin, nii se on
kyllä aika paljon itseltä sit pois, ja yritykseltä. Ne on varmaan, se on semmonen isoin
asia mulle ainaki.”

”No onhan se niiku nyt, ja sitte ku ollu näissä kaikissa mukana, nii jotenki ku on tu-
tustunu noihin muihinki yrittäjiin paremmin, nii jotenki semmonen niiku mukavampi
fiilis, ja että tuolla niiku morjestetaan muutenki. Että ehkä aikasemmin ois voinukki
niiku että, no kyllä mää tiiän että tuo on tuosta, mutta…tiiviimpi tämä”

”Ja sitte se, et on tullu sitä sometushommaa kokeiltua käytännössä, kun sitä on opis-
keltu nyt useamman illan ajan, nii sitte uskaltaa kokeilla sinne erilaisia juttuja.”

Negatiivisia puolia toimenpiteiden toteuttamisessa ei suurimman osan mielestä löytynyt.
Yksi vastaaja toi esille myös tyytyväisyyttään tapaamispaikkoihin. Negatiiviset asiat
liittyivät pieneen laskuun, jolla oli katettu yritysrahoitusosuutta. Vastaajan mielestä
hankkeesta oli kuitenkin saatu enemmän kuin mitä oli jouduttu maksamaan. Myös run-
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saudenpula mainittiin sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Viimeisen vuoden
aikana on tapahtunut niin paljon, että koettiin jo hienoista väsymistä ja ajanpuutetta.
Halukkuutta osallistua toimenpiteisiin olisi ollut enemmänkin jos ne olisi jaettu pidem-
mälle ajalle. Toisaalta tiedettiin, että hankkeen rahoitukselliset tekijät tulevat vastaan,
minkä vuoksi saadut rahat on käytettävä esimerkiksi vuoden aikana.

”No ainut mitä tietysti silleen, että nyt on tosiaan, niiku tos jo mainitsinki, et viimesen
vuoden aikana on tapahtunu tosi runsaasti, että tavallaan niiku, ehkä välillä meinas
tulla jo vähän semmonen väsyki, että halus osallistua, mut sit toisaalta tuntu että nyt
ei oikein enää niinkun jaksa. Että ois voinu ehkä-, oisko niitä voinu ehkä aikataulut-
taa jotenki muuten, tai vähän pidemmälle aikaa? Mut sit tiedän sen, että no sitte tulee
nää rahotukselliset tekijät aina vastaan, että rahaa saa johonki tiettyyn, vaikka vuo-
deksi, nii sit ne on käytettävä sinä aikana. Että se ehkä on vähän semmone ollu välil-
lä, että ois voinu vielä vähän enempi osallistua.”

Tutkimuksen yhtenä päätavoitteena oli kartoittaa yrittäjien yhteistyötä eri tahojen kanssa
ja siinä tapahtunutta muutosta hankkeen aikana. Yrityspalveluita tarjoavilla tahoilla on
tärkeä rooli yrityksille (Saarela et al. 2013). Kysyttäessä positiivisia kokemuksia yhteis-
työhön YTEK yrityspalveluiden kanssa vastauksissa mainittiin aktiivisuus, henkilökunta
kiertelee kyselemässä liikkeissä miten menee, tarvitseeko yritys jotain. Tätä pidettiin
hyvänä, koska yksinyrittäjän on vaikea lähteä liikkumaan. YTEK yrityspalveluiden toi-
mintaa pidettiin positiivisena koska sieltä saa ilmaiseksi hyvää palvelua. Vastauksissa
kerrottiin YTEK yrityspalveluiden tulleen aiempaa paremmin esille. Aiemmin ei ole
ollut minkäänlaista kontaktia organisaatioon, eikä pienyrittäjä ole osannut hakea sieltä
tukea ja neuvoja. On pidetty omaa yritystä liian pienenä palvelun saamiseen, minkä
vuoksi on ollut positiivinen yllätys, että pienyrittäjille on luotu mahdollisuuksia liike-
toiminnan kehittämiseen.

”No kaikkihan siellä on positiivista, ku ilmaseksi saa hyvvää palvelua, että”

”No, he ovat informoineet asioista hyvin, ja tosiaan järjestäneet monia tapahtumia
paljon, niin se on ollu tosi hieno homma.”

”Että tuota, vähän tulee sillä lailla moneen kertaan näitä asioita. Mutta ite en, mulla
ei oo ollu niiku oikeesti minkäänlaista kontaktia YTEK:iin, enkä oo niiku osannu aja-
tella, että mä osaisin hakea sieltä niiku tavallaan tukea ja neuvoja, ja opastusta. Että
pitäny niiku tavallaan, et on liian pieni yrityksenä semmoseen, että-, tai että osaanko
mä oikein asioita esittää, tai sillä lailla, että mihin mä nyt oikeesti tarviisin? Nii sillä
lailla mulle on ollu kyllä kaikki mitä heiän kauttaan nyt on esitetty, nii tullu niiku
semmosena ilosena asiana, että tämmösiä, näin pienelle yrittäjällekki lähetään niiku
luomaan mahollisuuksia. Eli oon ollu tosi tyytyväinen. Että tykkään kovasti.”

”Mitäs mä nyt tuohon sanon?.. No mun mielestä nyt he on tullu paremmin esille, ja he
ajattellee asioita meiän, yrittäjien, kannalta paremmin ku aikasemmin. Ja on tullu
semmonen tunne, että on niiku oikeasti tervetullu, ja voi osallistua. Ja jos ei osallistu,
nii sitä ei pidetä huonona, eikä-, sillee, että on mukava fiilis näissäki.”

”No varmaan ne koulutukset on ollu niiku semmonen. Matala kynnys ja sillai, että
niistä on nyt pääosin ilmotettu aika hyvissä ajoin, et on saanu niitä, varattua niitä il-
toja vapaaksi kun on niitä koulutuksia.”
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Negatiivisia kokemuksia YTEK yrityspalveluiden kanssa käytyyn yhteistyöhön ei
suurelta osin liittynyt. Ainoa kritiikki kohdistui joidenkin juttujen turhana kokemiseen,
mitkä haastattelun kuluessa paljastuivat liialliseen sähköpostien ja facebook-tiedotusten
lähettämiseen.

Muiden yrittäjien kanssa käytävään yhteistyöhön liittyi monia positiivisia kokemuk-
sia.Porukkaa pidettiin mukavana missä muilta sai hyödyllisiä tiedonmurusia. Jonkin
verran oli ollut myös konkreettista yhteistyötä. Useiden tapaamisten myötä yhteishenki
oli muodostunut hyväksi. Myönteisenä asiana pidettiin säännöllisiä tapaamisia, jotka
tapahtuivat välillä myös toisten yrittäjien tiloissa näkökannan avartamiseksi. Toiminnas-
sa mukana olevat yrittävät saada houkuteltua uusia yrittäjiä mukaan.

”Mutta sitte, tuota niin, mukava niitten kaikkien kanssa on jutella, ja saa semmosia
pieniä tiedonmurusia sieltä, täältä, tuolta, että tuota niin… Ehottomasti on kyllä ollu
mukavaa ja hyödyllistä”

”On tutustuttu toisiimme paremmin, vaikka tunnetaankin toisemme entuudestaan,
mutta ehkä syvällisemmin sitten vähän päästy tuntemaan toisiamme, ja tosiaan luonu
sitä yhteishenkeä, varsinkin tässä keskustan yrittäjien keskuudessa.”

”No meillä on esimerkiksi nyt tässä keskusta-alueella, niin mehän tavataan kerran
kuussa. Niin meil on tämmönen niiku aamukahvitapaaminen, että se on ainaki sella-
nen mikä on tuntunu kivalta, ja sitte ku me nyt vielä tavataan aina niinkun toisten
yrittäjien luona, että se ei oo niiku vaan jossaki kahvilassa tai muuta, että tavallaan
konkreettisesti mennään sinne toisen tiloihin. Nii seki on tosi hyvä, koska seki avartaa
paljon enempi. Että se ois mukava ku me saatas vaan siihen kokoajan lisää yrittäjiä
kiinnostumaan, et sitä me yritetään. Mut se on ainaki semmonen niiku oikein kiva että
se on jatkunu, nyt se on vuoden päivät aikalailla jatkunu.”

”No just tää, että varmaan niiku tää morjestelu tuolla nyt sitte, ja muutenki että voi
rupatella ja… Ne on aina mukavia nuo koulutukset ja muuta, ku tietää että hei, taas
nähhään. Joo.”

”No osan kans niiku on tunnettukki, ja osan kans, osa on ollu sillee et ne on tienny,
mut ei oo tuntenu, nii ehkä oppinu tuntee niitä. Ja varmaan siinä luodaan semmosta
niiku taisteluhenkee, ja semmosta niiku hyvää henkee.”

Negatiivisia kokemuksia yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa ei löytynyt ollenkaan.
Pikemminkin haluttiin enemmän yrityksiä eri aloilta mukaan, jotta toiminta olisi hedel-
mällisempää kaikille. Yrittäjät olivat mainostaneet toimintaa muille, mutta jokaisella
yrittäjällä on omanlainen elämäntilanne minkä puitteissa toimii.

Yleisen vaikutusarvioinnin ja kehitysehdotusten osiossa kartoitettiin miten yrityksen
asettamat tavoitteet oli saavutettu hankkeen toimenpiteiden suhteen. Tavoitteita olivat
liikevaihdon ja myynnin parantaminen, jotta itsellekin jäisi enemmän palkkaa, ostami-
sen ja myynnin tasapainottaminen, yksinyrittäjän stressiin vähentäminen ajankäytön
järkevämmällä jakamisella ja jaksamisen kohentamisella. Koettiin, että YTEK yritys-
palveluilta ja Yrittäjärinki-hankkeesta oli saatu apua jaksamiseen, kannattavuuslaskel-
mien tekemiseen, houkuttelevamman tuotteiden esillepanon seurauksena myynti on
kasvanut. Toisen yrittäjän tavoitteena oli jälleen myyjien hankkiminen ja pääoman puit-
teissa jälleen myynti- ja varastojärjestelmän järkevöittäminen. Hankepäällikkö oli ollut
näiden tavoitteiden saavuttamisessa apuna. Lisäksi omia kanavia pitkin hankitut opiske-
lijat olivat auttaneet tuotemarkkinoinnin edistämisessä. Hankkeen Tuntityöringin kautta
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oli myös tulossa opiskelija-apua.  Kolmas haastateltava mainitsi tavoitteekseen tehostu-
neen somen käytön. Keinoja päivitysten tekemiseen ja yllä pitämiseen oli annettu some-
koulutuksessa. Tämä toi itsevarmuutta siihen, että teki päivityksiä oikein ja oikealla
tavalla, mikä näkyi päivitysten tiheämpänä tekemisenä.  Myös neljäs haastateltava mai-
nitsi tavoitteekseen sometietoisuuden lisäämisen ja verkkokaupan edistämisen. Hän oli
saanut apuja ja työkaluja hankkeelta, esimerkiksi siihen miten asioista kannattaa ilmoit-
taa ja mitä maksaa. Tykkääjien määrä oli lisääntynyt. Verkkokaupan tunnettavuuteen on
vasta aloitettu panostamaan, mutta hän totesi yrityksensä olevan oikealla tiellä. Tunti-
työringistä oli tavoitteena saada oikeanlaista apuvoimaa hankepäällikön tekemään
osaamistarvekartoitukseen perustuen. Apu ei saa muodostua taakaksi. Vertaisryhmässä
olemisen tavoitteena oli saada apua tasapainon löytämiseen yrittäjyyden ja perhe-
elämän välillä. Tämä koettiin toteutuneeksi. Ei ollut enää huonoa omaa tuntoa kummas-
sakaan paikassa siitä, ettei ollut toisaalla, mikä oli vähentänyt itsensä näännyttämisen
tunnetta. Erityisen hyvää toiminnassa oli pienissä palasissa eteneminen ja itsensä haas-
taminen. Omien tavoitteiden miettiminen tapaamisissa olleiden aihealueiden kautta ja
pienin askelin eteneminen auttoivat saavuttamaan pieniä tavoitteita, mikä antoi voimaa
uusien tavoitteiden saavuttamiseen. Tuli ymmärrys siitä, ettei kaikkea tai laajaa koko-
naisuutta tarvitse tehdä kerralla. Seuraava yrittäjä mainitsi tavoitteekseen kannattavuu-
den parantamisen ja oman elämän helpottamisen työtekijäjärjestelyillä. Tähän oli saatu
apua, ja asioiden koettiin toimivan nykyisellään hienosti. Nyt oli aikaa suunnitella ja
asettaa uusia tavoitteita. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä oli myös viimeisen haasta-
teltavan asettama tavoite. Sitä on opeteltu koko ajan, mutta koettiin nyt paremmin toteu-
tuneeksi. Työpäivien rajoittaminen ja töiden delegointi olivat myös kohenemaan päin.
Sometuksen suhteen on tavoitteena ollut käytön aloittaminen ja kokeileminen. On ollut
kiva huomata muidenkin kokeilevan uusia juttua joista jaetaan myös palautetta. Oli si-
säistetty, että muutos ei tapahdu hetkessä vaan vähittäisen työn kautta, mitä oli ollut nyt
aikaa miettiä, toisin kuin normaalissa arjessa. Tuntityöringin kautta tuleva opiskelija on
vasta aloittelemassa. Tavoitteena on, että hän tekisi niitä hommia mihin yrittäjällä itsel-
lään ei ole aikaa.

”No varmaan ollu yks se, että mä saisin balanssin työn ja vapaa-ajan välille, että se
on nyt niiku kokoajan semmonen asia mitä mä opettelen, mutta on se niiku paremmin
toteutunu. Ja sitte työpäivien rajottaminen, ja sitte töitten vähän delegointi, et mitä
mun kannattaa tehä, nii seki on niiku paranemaan päin, että kyllä oikea suunta on
nostettu ylös. Ja tuota, sitten sen sometuksen suhteen, niin kun on päässy alottaa sitä,
ja kiva nähä et muutkin kokeilee kaikkee uusia juttuja siellä, ja annetaan toisille pa-
lautettaki vielä, et tulipa kiva videopätkä, minkä laitoit sinne, tai näin. Nii se on ollu
musta siis ihan-, siis eihän ne mikään tapahu niiku naks vain, mut oon mä nyt tehnyk-
ki niitä muutoksia, ja sit se on ollu hyvä ku ollu aikaa miettiä niitä, et yleensä ei ar-
jessa oo aikaa miettiä mitään eteenpäin. Et enemmänki sais vielä, mutta ei nyt tapahu
mitään yhtäkkiä, et tarvii niitä varmaan työstää aina sitte. Ja nyt en tiiä, ku meillä
tuntirinkiläine alottaa vasta nyt, tai se tuntityöntekijä, nii alottaa vasta sitte ens vii-
kolla. Mut mä nyt ootan et se tekis niitä hommia mille mulla ei oo aikaa, että… Ihan
positiivisella fiiliksellä.”

Kaikkien haastateltavien mielestä hanke oli kokonaisuutena hyvin onnistunut. Eriteltyjä
seikkoja olivat mm. kaikkien aktiivinen osallistuminen tapaamisiin, oli ollut mukavaa ja
oli saatu monenlaista apua. Positiivissävytteinen kritiikki tai kehitysehdotukset kohdis-
tuivat enimmäkseen ajankäyttöön; liian lyhyellä ajalla oli tullut liian paljon asiaa, mitä
ei ehdi tuoda käytäntöön. Toisaalta olisi haluttu osallistua vielä enemmänkin toimenpi-
teisiin, mutta oma aika ei enää riittänyt.
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”Tosi hyvin, sanoisin. Joo, eli on siellä ehkä jotakin vähän niiku turhaaki ollu, minun
mielestä, mutta että ehkä ne turhatki jutut on jollekkki toiselle ollu sitte semmosia
tarpeellisia. Että kokonaisuudessa hyvin”.

”No mun mielest se on ihan hyvin, et ainut että ehkä liian lyhyellä aikaa liian paljon.
Että kaikkea niitä hyviä ideoita mitä sielt on saanu, koulutusta saanu, niin ei niitä eh-
di tuoda käytäntöön. Sit voi jo unohtua toisesta päästä niitä sitte.  Mutta muuten ollu
hyvä, mut ehkä tosiaan liian paljon liian lyhyeen aikaa.”

”Loistavasti. Loistavasti, et ainut vaan se, tosiaan että aika tiivistä. [naurahtaa] Var-
sinki kun on halunnu olla mukana kaikessa, et tietysti se on eri asia, jos on vaan läh-
teny johonki osa-alueeseen mukaan. Että näin kun on halunnu saada kaiken hyödyn,
ilon, oppimisen, itselleen, nii kehittämisen. ”

”No minusta se on ollu oikein onnistunu. Se on vaan harmi et se loppuu elokuussa, et-
tä jatkoa sille porukan kokoontumiselle pitäs jollakin tavalla varmaan saada, että sitä
jokanen yksinyrittäjä on aika yksin siinä sen oman hommansa kanssa. Että mun mie-
lestä se on ollu tosi kiva semmonen hengähdyshetki. Kun ei, tavalliset ihmiset ei ym-
märrä näitä yrittäjän ongelmia, ja sitte tavallaan yrittäjien kans on mukava pohtia
niitä juttuja, ku se ei oo kuitenkaan menny ikinä miksikään ruikuttamiseksi, vaan on
ollu aika semmonen hyvä, positiivinen henki siinä.”

Seuraavalla kysymyksellä kartoitettiin yrityksen kokonaistilannetta hankkeen aikana ja
ennen siihen osallistumista. Tällä haluttiin selvittää hankkeen aikaansaamaa vaikutusta
yrityksille. Kokonaistilanteen uskottiin parantuneen, ja jatkon olevan positiivisempi.
Vastaajan mielestä hanke on vaikuttanut nopeampaan kasvun kehittymiseen. Toisen
vastaajan mielestä ajatuksen tasolla oli menty asioissa eteenpäin; tavoitteet olivat selkiy-
tyneet toiminnan suuntaamisen suhteen ja oli saatu lisää keinoja vaikkakin rahapula
koettiin esteenä toteutukselle. Kolmas haastateltava ei nähnyt hankkeen aiheuttaneen
mitään suurta vaikutusta suuntaan tai toiseen. Neljäs koki saaneensa kokonaisuutena
niin paljon, ettei vielä pystynyt hahmottamaan ja hyödyntämään kaikkia vaikutuksia
käytännössä. Kahden yrittäjän mielestä hankkeen ammattilaiset olivat auttaneet edistä-
mään omien tavoitteiden toteuttamista ja toimintatapojen selkiyttämistä.

”Että aikasemminki on ollu noususuuntaista, mutta semmosta hidasta kasvua, mutta
että varmaan tämä nyt sitte vaikuttaa tämä hanke, että vähän nopeammin sitte pääs-
tään niihin.”

”No, en mä nyt usko et se on nyt varmasti mitään mullistavaa tehnyt ja tuonut muka-
naan. Mut ei se oo ainakaan huonoa tehnyt. Et jää niiku plussan puolelle, mutta ei
pysty sanomaan mitään konkreettisesti nyt, et ois jotain mullistavaa tuonut.”

”No kaikki on menny kyllä niinkun… Olen, mä oon saanu paljon uusia kontakteja,
uusia yhteistyökumppaneita, uutta tapaa toimia omassa yrityksessäni. Elikkä koko-
naisuutena, niin se on antanu niin paljon että-, toisaalta, menee varmaan vielä ai-
kaaki, ennen ku pystyy kaiken hyödyntään, ja laittaa niiku toimenpiteenä käytäntöön.
Että toivon että tälle ois vielä jatkooki”

”No en ois ehkä saanu näin aikaseksi näitä juttuja, jos ei ois ollu ammattilaisia kenen
kans puhua, ja auttamassa sitte siinä asiassa etteenpäin...Että kyllä mä varmaan kah-
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laisin vielä samassa, oottaen sitä hetkeä, että millon se hetki tullee, että ois energiaa
niiku laittaa uusia asioita etteenpäin.”

”No varmaan semmonen selkeyttäminen, että ku mulla on tässä niitä vuokralaisia, nii
mulla alun perin oli vähän semmonen fiilis, että kun ne ei osa koe olevansa niiku yrit-
täjiä, että pitääkö mun niitten yrittäjyyttä tukee vai ei? Ja sitten tää onki muuttunu
sillai, että mä enemmän yritän niiku yhteisöllistää porukkaa, et ne kokee olevansa osa
tätä mun yritystä, ja sit jos ei se onnistu, nii mä oon valmis muuttaa sitte strategiaa.
Mutta musta tuntuu että tää suunta on nyt parempi, mut siihen on tarvittu justiin sitä
keskustelua niitten muitten yrittäjien kanssa, et sitte et joku avaa silmiä. Ihan niiku, ja
sitte se, että tuota markkinointia on niiku kans vähän mietitty, että sitä panostetaan
enemmän sinne someen, ja semmosiin juttuihin. Ja sitte on ollu hyviä juttuja paljon,
mitä ei itte oo tienny, koska se aika on muuttunu niin äkkiä tosta, tolla nettipuolella.
Et on ihan-, ja oma jaksaminen on musta vielä parempi ku viime vuonna.”

Kysyttäessä hankkeen toimenpiteiden vaikutusta yrityksen kehittymiseen tuotiin esille
vertaisryhmän vaikutusta; eri alojen yrittäjien kokoontumisissa oli huomattu muillakin
olevan samanlaisia haasteita. Tämä oli avartanut näkemystä ja auttanut tarkastelemaan
omaa toimintaa ulkoapäin. Tuntityöringistä oli ihanteellisessa tapauksessa saatu sopiva
opiskelija, tuuraaja, alihankkija ja yhteistyökumppani, jonka kanssa oli yhteisiä liike-
toimintasuunnitelmia. Opiskelija oli mahdollistanut myös vapaapäivän pitämisen, mikä
kohensi yrittäjän jaksamista. Erilaisten koulutusten ansiosta tavoitteet ovat selkiytyneet
ajatuksen tasolla. On huomattu piileviä tarpeita omassa yrityksessä ja löydetty toimin-
nan kehittämismahdollisuuksia.

”Mm, no vertaisryhmästä on saanu, se on ollu siitä hyvä, että siellä on ollu eri alojen
yrittäjiä, että ei ollu muita kauppiaita meidän ryhmässä. Niin sitte kuitenki kuullu et
siellä on vähän saman tyyppisiä haasteita, vaikka onki aivan eri alojen yrittäjiä. Ja
sitte päässy vähän niiku omasta boksista pois, että päässy vähän kattelemaan yrittä-
jyyttä muustakin näkökulmasta, niin on ollu hyvä ja kiinnostava juttu se.”

Some-koulutusta kehuttiin useassa yhteydessä. Kursseja pidettiin hyvinä ja niistä sai
apuja markkinoinnin tekemiseen esimerkiksi facebookissa. Sai tietoa mitä kannattaa
laittaa, sekä vinkkejä muun tarinan rakentamisesta tiedotuksen ympärille. Tykkääjiä on
tullut lisää. Uusien, myös kevyempien viestintäkanavien käyttöönotto on koettu liike-
toiminnan kannalta positiiviseksi asiaksi, sillä asiakkaat pitävät sellaisesta.

”No, äsken tuossa oli vähän niiku samaa... Mutta tuota niin, tämä, jos nyt vertaus-
ryhmävalmennushan on antanu tosi paljon, sieltä on saanu hyvää ideaa. Ja työtunti-
ringissä-, työtuntirinki, niin mä olen siinä mukana siis, niin mulla on täällä tuntityön-
tekijä ollu, et mä saan sen 8 tuntia kuukaudessa sitten pitää. Pidän itse vapaana
yleensä sen. Niin tuota, ainaki se tuo yrittäjälle vähän sitä jaksamista enemmän, et
saa pikkasen edes vapaata”

”No, positiivisella tavalla! Just niiku tuo sometus ja kaikki, nii siihenki on nyt niiku
pikkusen enemmän kiinnitetty huomiota, ja vähän tehty niiku suunnitelmiaki, että mitä
vois mihinki ajankohtaan, ja… En mä varmaan näitäkään ois jaksanu et ees ajatella,
tai hoksannu kiinnittää huomiota. Sitä ois vaan räiskiny jotaki sinne, ja…Joo, joka
paikkaan vähän niiku sillee tosiaan, että on jotaki järkeä tässä touhussa, että sitä ei
vaan tee sitä ja tota, ja siellä vähän sitä, että on niiku tullu semmonen järkevyys kaik-
keen tekemiseen.”
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”No varmaan tossa vertaisryhmävalmennukses justiin se, ku niitä mietitään niitä juttuja,
ja sitte pitää vähän suunnitella, ja seurataan niitä, niin se vähän semmosta suunnitel-
mallisuutta ehkä tuo. Tuntityöringistä en osaa sanoo muuta, kun että se alottaa se työn-
tekijä kohta, niin sitten se vie mun, tavallaan että se laittaa näyteikkunat ja somistuksen,
ja sitte tekee vähän fiksauksia seiniin, ja muualle, ja sit ottaa kuvia sinne someen käyt-
töö varten, ja muuta. Et ehkä se helpottaa kun ei tarvii kaikkee tehä itte. Et mä en ensin
tajunnu mihin me oltas semmosta tarvittu, semmosta työläistä, mutta sitte siellä
SKIS:sin koulutuksessa, mikä myymälämarkkinointi se nyt oli, nii siellä mä tajusin et
mehän tarvittas tommoseen sitä ihmistä. Sit se sometuskoulutus, nii on ollu tosi hyvä
kun siellä on ollu erilaisia lähtökotia, tai erilaisia näkökantoja niihin, että mitä-, miten
se käyttäytyy tuo google, ja miks sivujen sijotus laskee siellä tai jotain. Ja sitte että mitä
kaikkee hömppää sinne voi sinne faceenki laittaa, ihmisiä kiinnostaa kaiken näköset
jutut, ja se on kuitenki aika kevyt ku ei sitä ota sillai kauheen vakavasti, nii se on ollu
sitte hirveen hyvä sillai. Että ku pitää kuitenki pysyä ajassa mukana, niin sillon taval-
laan yks kanava mitä me ollaan käytetty aika vähän, niin on nyt käytössä.”

Deadweightin kartoittamiseksi kysyttiin olisiko vertaisryhmävalmennusta, sometusta tai
tuntityörinki-tyyppistä toimintaa toteutettu yrityksessä ilman hanketta. Kaikki vastaajat
olivat sitä mieltä, että tämän kaltaisia toimia olisi toteutettu ilman hanketta. Kahdessa
vastauksessa nousi esille jo aiemmin harvakseltaan toteutetut tapaamiset joidenkin yrit-
täjien kesken. Nyt hankeen toiminnoissa oli mukana enemmän yrittäjiä, ja tapaamisia
oli useammin, minkä koettiin vievän asioita enemmän eteenpäin ja kehittävän yhteisiä
juttuja.

”En usko, ei varmastikaan”

”En usko. Ei olis varmastikaan.”

”Tuskin olisi. Että ei varmastikaan olisi tullu toteutettua.”

”Ei, ei riitä niinkun oma, yksinyrittäjänä, niin resursseja mitenkään, niiku kontaktoi-
tua, ja lähtee jotenkin. Nii sen jaksa uskoo. Että ei, ei”

”No ei todellakaan. Joo, ei. En usko siihen.”

”No, ei varmankaan. En mä nää ainakaan että miten sitä ois voitu toteuttaa. Et oon
mä yrittäny aina olla yrittäjien yhteisissä jutuissa, paitsi näissä ihan siis Ylivieskan
yrittäjien, koska se ei koske meitä pienyrittäjiä niiku ollenkaan, tai mä en koe että siel
on mitään annettavaa meille. Että joskus on ollu jotain keskustanyrittäjien semmosia
palavereja, muuta, niin oon yrittäny niihin aina tote-, sillai, mut se ei oo ollu mikään
jatkumo, eikä siinä oo pureuduttu mihinkää ongelmiin. Että se on niiku ihan oman
laatunen juttu. Ja oon mä siinä [x]-hankkeessa kans, joka olikin sitten ihan perseestä
ja poikittain, mutta tuota… Mut tulipahan kokeiltua.”

Hankkeen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen oli vastaajien mielestä vaikea arvioida.
Negatiivista vaikutusta ei ainakaan ollut. Osa uskoi kuitenkin hankkeen vaikuttavan
kasvua parantavasti tulevaisuudessa. Käytössä oli nyt aiempaa enemmän työkaluja ja
parempi jaksaminen, minkä uskottiin näkyvän kannattavuudessa.
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”Mm… Tietysti se on-, liikevaihto on kasvanu huomattavasti tässä nyt näitten kuukau-
sien aikana, muta toisaalta siihen myöskin, mä uskon, et hyvin vahvasti, aika paljon
vaikuttaa myöski tän kilpailijan lopettaminen. Et mun on vähän vaikee nyt arvioida
sen takia et mitkä ois yksistään niiku tän hankkeen kautta tullutta positiivista muutos-
ta. Mutta, en mä tiiä oonko mä vaan yleispositiivinen ihminen, mutta mä jotenki us-
kon, että jos on niiku mukana, ja sää haastat ittees, ja viet asioita eteenpäin, nii sillä
on aina vaikutusta. Se voi olla et se ei näy heti seuraavana kuukautena, eikä vielä
puolessa vuodessakaan, mut se rupee kyllä näkymään. Mut suoranaista niinkun täm-
möstä että, lukua tai arviota, nii en sillä lailla pysty antamaan tässä. ”

”No kyllä mä varmaan-, tai uskoo että se näkkyy jossain vaiheessa, koska onhan mul-
la nyt sitte enemmän työkaluja, ja niin, enemmän jaksamista, ja näi. Täytyyhän sen
jossain sitte jossain vaiheessa näkyä.”

”Ehkä se lievästi voi parantaa sitä, kun tulee taas laskettua asioita, et oon mä nyt nii-
tä laskenukki, mut välillä aina sitte siinä kiireen keskellä ei oo kerenny, että ehkä sii-
nä nyt vähän tulee niitäki huomioitua taas. ”

Hankkeen vaikutusta yrityksen hyvinvointiin pidettiin selvästi positiivisena kaikkien
haastateltavien mielestä. Yhdessä tapauksessa jopa siinä määrin, että mietinnät yritys-
toiminnan lopettamisesta olivat siirtyneet taka-alalle. Hyvänä pidettiin vertaisryhmätoi-
mintaa ja sen kautta saatua ulkopuolista näkökulmaa omaan yritykseen. Myös tuntityö-
ringin kautta saatua konkreettista apua arvostettiin hyvinvointia edistäväksi.

”No ainaki yrittäjän hyvinvointiinhan sillä on ollu, esimerkiks tää tuntityöringin vai-
kutus ainakin ollut. Jos se on yrittäjään hyvä vaikutus, niin vaikuttaahan se yrityksen-
kin hyvinvointiin.”

”No se on ollu kyllä merkittävä. Vaikka toisaalta, enhän mä nyt voi sanoo että mulla
niinku, ainaki mulla työmotivaatio on mulla hirveen korkeella, liianki korkeella, ja
mä nautin aivan suunnattomasti tästä työstä, että siitä ei oo. Et jos aatellaan sillä
lailla, nii mulla ehkä tolla fyysisellä puolella on sitte sitä mihin mun pitää enempi
kiinnittää huomiota, ja siihenki mä oon nyt tän kuluvan vuoden aikana, tän hankkeen
kautta, löytänyt itselleni aikaa, koska siitähän se on kiinni, että mä en oo pitäny sitä
niin tärkenä asiana, et mulla ois ollu siihen aikaa. Niin siinä mielessä sillä on ollu
vaikutusta, just siihen fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Ja sitä varmastikin kysyttiin
tuolla myöhemminki, mutta se on ainaki yks semmonen, mikä vois olla vielä niinkun
lisänä tämmösessä, että huomioitas vielä enempi sitä, tietyllä tapaa vähän niinkun
pakottamalla, vaikka et mikähän ei oo hyvä, mut siis väärällä lailla pakottamalla.
Mut tavallaan kuitenki jotenki, että ite oon miettiny, et joku tämmönen aamukahviti-
laisuuski, niin, tai iltalenkki tai joku, et jos sitä tekiski porukalla, ja samalla kävis nii-
tä asioita läpi siinä rupatellen, nii seki vois olla tosi hyvä semmonen uus heitto, et jo-
ku ku kokoais semmosta porukkaa.”

”No onhan se nyt positiivista. Että se, tuota niin… Ensinnäki se, että se työntekijä
tullee kerran kuussa tänne, että mitä nyt sitte teenkään. Voi jotaki itselle hyödyllistä
tehä sinä päivänä, ja kyllä mä uskon että täälläki niiku muut voi hyvin ku mä en oo
kokoajan suu mutturalla tuolla.”

”No kyllä se niiku parantava on, jos niiku on sitä vapaa-aikaaki. Ja sitte että sitä työ-
aikaa vähän niiku rajottaa, ja mä oon niiku miettiny justiin niitä asioita mitkä aiheut-
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taa sitä stressi, et mä poistan niitä jos mahdollista, nii se kehitys jatkuu edelleen, mut-
ta kyllä se on nyt niiku ihan tosi hyvällä mallilla…Nii, ja se-, niiku se muutos, mikä
on oikeestaan alkanu jo muutama vuos sitte, että niitä isoja toimenpiteitä on jo tehty,
luopumista asioista. Mutta edelleenkin on asioita sitte, mitä pitää vähän työstää vie-
lä, mutta ei kai se koskaan valmis ookkaan mikään, että kaikki muuttuu. Mut kyllä mä
niiku sillä lailla itte tunnen voivani paremmin, ja mul on aikaa harrastukselle, ja
muullekkin elämälle ku työlle.”

Kysyttäessä hankkeen vaikutusta yhteistyöhön sidosryhmien kanssa, sidosryhmillä tar-
koitettiin kaikkia mahdollisia yrittäjiä ympäröiviä tahoja; asiakkaat, toimittajat, jälleen-
myyjät, jakelijat, muut yritykset. Yhdessä vastauksessa ei nähty suurta vaikutusta, aino-
astaan pieni vaikutus yritysyhteistyöhön. Muissa vastauksissa vaikutus nähtiin selvänä.
Hankkeella oli ollut vaikutusta yhteistyöhön asiakkaiden kanssa eri tavoin, mm. tiedo-
tuksen ja markkinoinnin avulla. Aihetta oli käsitelty myös koulutuksissa runsaasti. Ko-
ettiin myös, että hanke oli aktivoinut ja rohkaissut yrittäjiä ottamaan kontaktia eri tahoi-
hin ja viemään asioita eteenpäin. Oli panostettu myös työntekijöiden tai alivuokralaisten
sitouttamiseen panostamalla aiempaa enemmän yhteistyöhön yrityksen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.

”No ainakin, nyt tulee ensimmäisenä asiakkaat mieleen, koska on ollu paljon esimer-
kiks asiakaspalvelujuttuja ja tämmösiä, tullut koulutuksissa. Niin ainakin sinne var-
maan niiku pistää miettii itse ainaki niitä asioita vähän, että mitenkä tuota noin niin,
mitenkä pitäisi asiakaspalvelua hoitaa. Ja varmaan siit on tullu ihan positiivista niiku
itelle. Vaikka ne asiat tietää yleensä, miten pitää asiakkaitten kanssa menetellä, tai
mitä on asiakaspalvelu, mut se voi helposti unohtua. Mut sitte jos niitä aina tulee
tämmösiä koulutuksia, tilaisuuksia, missä niitä kerrataan, nii sitte sen taas muistaa,
et ai niin, mun pitikin muistaa nää jutut, eikä ne jättää tonne jonnekin niiku. Niin sii-
nä mielessä ainaki se on ihan hyvä, että niitä vähän sieltä aina nostetaan esille.”

”No se on lisääntyny paljon. Se on helpottunu. Helpompi, jotenki niiku, en mä tiiä, ku
on ollu niin erilaisten ihmisten ja yrittäjien kans tekemisissä, jotenki sitä niinku us-
kaltautuu paremmin tuomaan omia asioita eteenpäin, ja ottamaan yhteyttä.”

”Mitähän mä nyt tuohon ossaisin sanoa? No, ainaki ensimmäisenä ajatus tullee vaan
mieleen, että tuntuu että kaikki on niiku sujunu nyt vähän paremmin, ku jaksaa ajatel-
la.”

”Joo. Ja vähän niiku-, oon mä nyt kyllä vähän panostanu nuihin tuotejuttuihinki pa-
remmin, että oon  vähän haastanu noita edustajiaki, että nekkää ei pääse liian helpol-
la. Että niin, niiku ettimään meille sopivia tuotteita, ja…”

”No varmaan sillai, ku mä nyt aattelin että yks-, nehän on mun asiakkaita nää vuok-
ralaiset toisaalta, mutta sitte taas toisaalta ne on just tavallaan yhteistyö, et ehkä mä
nyt katon eir lailla sitä yhteistyökuviota, et m koitain nyt sitä yhteisöllistä ajatusmaa-
ilmaa tuoda esille. Että katotaan miten se onnistuu ja sillai. Nyt en muihin ehkä-, no
asiakkaisiin periaatteessa, just se tiedotus, ja sit se markkinointi, ku se on vähän eri-
laista nytte, ja sit halutaan tuua vähän sitä taustatietooki sinne, että kuka, ketä me ol-
laan ihmisinä, ja sitte mitä tapahtuu kulissien takana ja tämmöstä, että avataan vä-
hän sitä, nii se ehkä kans voi… …No mää oon aatellu sillai, et se ehkä tuo semmosta
lisäarvoo ja sitouttaa niitä asiakkaita meihin, ku ne tuntee meitä enemmän ihmisinä.
Et se nyt on vielä vaiheessa, et se tuntirinkiläinen ehkä on yks, joka sitte voi valoku-
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vata, ja videokuvata, ja tehä semmosia. Mut oon niiku puhunu jo, meil oli TYKY-
päivä tossa porukan kans viime perjantaina, nii puhuttiin siitä, koska he ei oo käyny
näissä koulutuksissa, vaikka mä oon laittanu aina, nytkin tulostin noita tulevia koulu-
tuksia. Et yritän niitä niiku saada et lähtekää mukaan sinne, kun on vaikea ymmärtää
miksi, sinne pitäs esitellä mitä sä harrastat, tai mikä sun intohimo on, koska joku ih-
minen voi oikeesti tuntee, et mä tunnen ton ihmisen. Eihän nyt ihan kaikkea tarvii
purkaa, mut sillai justiin et ne kokis et se on tuttu. Ja sit tutusta [palvelunantajasta]
ne ei vaiha kovin herkästi siihen vieraaseen. Ja sit just että joku saattaa olla, vaikka
joku on kiinnostunu jostain samasta asiasta, nii voi kokee että no mä haluan tolle. Ja,
tai voi olla jotenki, tuntuu että se on niiku helppo varata sille aika ku mä tunnen sen
noista jutuista. Että en mä tiiä, siis varmaan-, ja oon vähän valottanu sitäkin, että mä
koulutan, koska moni ei tiedä et miks mä en oo lauantaisin töissä, ku mä oon töissä
muualla. Niin sitte joku voi kokee sitä lisäarvoo, että…” Mä en oo niiku ajatellu en-
nen, että niitä niiku pitäis tuua jotenki esille, mutta nyt niitä on niiku tuotu.

Kysyttäessä mikä hankkeessa oli erityisen hyvää ja mitä kehitettävää on tulevia hank-
keita ajatellen. Erityisen hyviä asioita olivat:

+ tuntityöringin tuoma apu
+ vertaisryhmä nykyisellä tavalla toteutettuna
+ iltakoulutukset kehittäviä, sillä tuovat ideoita omaan yritykseen
+ hyvä porukka jossa on hyvä ilmapiiri
+ muut koulutukset
+ helposti lähestyttävä toiminta, joka oli suunnattu pienyrittäjille niihin asioihin joita

oikeasti tarvitaan
+ kivijalkakauppakoulutus
+ toiminnan jatkumo; sama porukka, sama vetäjä, jolloin oppii tuntemaan toisia ja tu-

lee luottamus

Kehityskohteita olivat:
-ei kehitettävää
-ei tule kehitettävää mieleen
-koulutus tuotekuvauksiin
-somekoulutusta lisää, koska menee vauhdilla eteenpäin
-fyysinen puoli mukaan yhteisten liikuntahetkien myötä
-olisi pidempiaikaisempaa toimintaa
-paljon saatu asiaa, joiden eteenpäin viemiseen tarvitaan lisää valmennusapua, jotta

taidot pysyvät yllä
-eri alojen yrittäjät pienissä sekaryhmissä sukupuolen suhteen jatkossakin
- tuotteiden hinnoitteluun/kannattavuuten liittyvä koulutus

”No, tää tuntityörinki ainakin on, ja vertaisryhmävalmennus on ollu tossa tosi mie-
lenkiintosia ja-, tai se on ollu, tää vertaisryhmävalmennus, on ollu tosi mielenkiinto-
nen, ja antanu paljon. Ja tuntityörinki on ollu hyvä, koska tosiaan oon saanu il-
maiseksi työntekijän, niiku edes vähäksi aikaa.. Mutta en pidä huonona niitä muita-
kaan koulutuksia mitä on ollu…No ainaki, siis jos niinkun, he miettivät mitä koulu-
tuksia vois, tai muuta, olla, nii vois olla johonkin tuotekuvaukseen, esimerkiksi koulu-
tusta, ihan hyvä. Se mulla ensimmäisenä tuli mieleen. Ja tietenki aina, et varmaan to-
ta somekoulutusta vois olla, koska se menee niin valtavalla vauhdilla eteenpäin koko
ajan, ja kehittyy ja tulee uusia juttuja, niin se varmaan ois hyvä olla siellä aina, nii
ois sitte ajan tasalla.”
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”Elikkä just mun mielestä tässä oli se kaikista paras, nyt oli tää, että oli helposti lä-
hestyttävä, se oli suunnattu niinkun pienille yrittäjille oikeesti niihin asioihin jota me
tarvitaan. Mutta niiku tossa jo mainitsin, nii esimerkiksi se semmonen fyysinen puoli
tähän ois voinu vielä olla niiku lisänä, mikä on tullu niiku monen yrittäjän kans kes-
kustelus, et ei muka löydä aikaa semmoselle, nii sitte se ois minulle semmonen hyvä,
et ois ruvettu löytämään aikaa, jos ois joku juttu… ”Ja sitte, että tämmösessä on tie-
tysti se, että ois mahtava ku tää, ja tämmöstä niiku, ois pitempiaikasta, et se jatkus. Et
jotenki pienenä yrittäjänä, niin tulee, ku tulee kerralla paljon asioita, niin tosiaan,
niiku tossa aikasemmin jo mainitsin, niitten saattaminen eteenpäin, ja että ne pysyy
yllä, niin se ois hyvä jos se ois semmosta vähän koutsausta, niiku tavallaan pidem-
pään. Et se ois… Ja se ei välttämättä vaadi paljon, se ei välttämättä ois niiku tunti-
kaks kuussa joltaki, joka vähän kävis tsekkaa ja jututtaa, nii se tavallaan antas enem-
pi pontta niihin, nii semmonen ois mun mielestä. En mä tiedä onko se nyt kehittämis-
tä, vaan se on niiku tavallaan jatkoja tai jotain.”

”No, se kivijalkakauppa-koulutus, nii aivan loistavia, vaikka muutama ensimmäinen
oliki, että siinä kerrattiin pikkusen näitä tuttuja asioita, mutta ei sekään ny turhaa ol-
lu, tulipahan mieleen taas asioita mitä pitäs muistaa. Ja ei ookkaan ollu aikasemmin
mitään noin tommosta, hyvää, tiivistä koulutusta. Ja mitä muuta mun? Mitä siinä nyt
oli? Tuosta hankkeesta?..No onhan tuo ollu, ku justiinsa että pienemmässä ryhmässä
sitte pääsee niiku keskustelemaan muitten yrittäjien kans, nii siinä syntyy uusia ideoi-
ta, ja ahaa-elämyksiä, ja kiva kuulla niiku että muillaki on samoja juttuja ku itellä.
Että ei ookkaan niiku ihan yksin tässä touhussa. Ei oo oikeestaan mittään muuta ku
niiku positiivista kaikesta.”

”Joo, siihen tota… Siis mä oon tykännyt osta yrittäjäringistä ihan semmosenaan, se
on ollu hyvä ku se on jatkumo, sama porukka, ja sama vetäjä, nii opitaan tunteen toi-
sia, ja tulee se luottamus siinä. En mä sitä muuttais mitenkää. Mut ei se toivois et se
loppus ikinä”… ”Että sitte, no tietysti sitä somekoulutusta oi paljon, ja sitte oli se
kannattavuus, tai se hinnottelukoulutus, minkä Ari piti, nii jotain tän tyypisiä ehkä
vois olla vielä jotain lisää näitä, niiku vähän eri asioita...Et moni niiku, ehkä [palve-
lualan] yrittäjä, en mä tiedä muista, mutta tuota, kokee että ne ei oo yrittäjiä, ja ne ei
myy mitään. Niiku se ehkä ymmärrys siitä, et miten se nyt sitte tehdään että ymmärtää
että se on kaikkien yrittäjien, niiku pitäis osata laskea…Nii, ja se, että mitä siitä jää,
ja näin… niiku [palveluntarjoajat] keskenään puhu, että mulla oli viime viikolla
kymmenen asiakasta...siis ei voi laskee noin, että ne on kymmenen asiakasta. Ku niil
ei oo mitään hajua jääks siitä mitään. Et sitä laskentajuttua, ja semmosta justiin mitä
kaikkee muuta liittyy yrityksen pyörittämiseen, niin ei ole aika monille meidän alan
yrittäjillä, ja se on kauheen kummallista, ku on tottunu siihen et niitä lasketaan.”

”… et ehkä tää koetaan nii pehmeeks alaks, ettei siinä niiku tarvii rahasta puhua,
mutta valitettavasti siinä loppuu äkkiä lysti jos rahat loppuu.”

Kaikki haastateltavat olivat halukkaita lähtemään hankkeeseen uudelleen mukaan, mitä
voidaan pitää yhtenä onnistumisen mittarina, kaiken koetun jälkeen. He olivat myös
suositelleet hanketta myös muille yrittäjille.

”Kyllä, ja olen kyllä yrittäny suositellakki… Että ilman muuta, että tää on ollu nii
loistava, että ei tätä voi-, sitä ei voi niiku kukaan semmonen joka ei oo ollu mukana,
nii ei voi niiku, ei sitä voi toinen selittää, vaikka yrittää, nii se ei silti niiku tuu. Mut
toisaalta täytyyhän yrittäjällä olla itellä se halu, että jos ei sulla itellä oo halua, nii ei
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se sitte, vaikka toinen kuinka sitä mainostaa, ja kokee sen niiku hyväks, nii ei se silti
niiku toimi, ei se lähe.”

*Tuleeko muuta kerrottavaa mieleen
-ei.
-ei
-ei
-ei muuta kuin on tosi positiivinen fiilis
-”No en mä tiiä, ehkä-, se on musta hienoa, että nyt siel on, niiku se YTEK on tullu
ihmisinä tänne kentälle, että ne ei oo niiku joku-, siis ku se on ollu jotenki kauheen
kankee ja vieras, ja semmonen etäinen ennemmin. Nii nyt siinä on niiku oikeesti ne
ihmiset, jotka on oikeesti niiku, käy paikan päällä, ja ovat läsnä asioissa, nii se on
tuonu jotenki helpomman, joustavamman lähestymisnäkökulman siihen.”

4.3 Vaikuttavuuden viitekehys

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimisessa käytettiin VTT:n julkisille orga-
nisaatioille ja hankkeille kehittämää viitekehystä (Kuitunen & Hyytinen 2004, Kuva
11).
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Kuva 11. VTT:n luoma viitekehys vaikuttavuuden tutkimiseksi (Kuitunen & Hyytinen
2004).

1) Arvioinnin tarkoituksena ja tavoitteena on selvittää Yrittäjärinki-hankkeen toimenpi-
teiden vaikuttavuutta yrittäjien näkökulmasta. Arviointia ohjaavat sekä sisäiset että ul-
koiset motiivit. Kyseessä on YTEK yrityspalveluiden organisoima pilottihanke, jolla
selvitetään miten hankerahoituksella voidaan parhaiten edistää alueellisten yrittäjien
liiketoimintaa. Arvioinnin tuloksista odotetaan saatavan organisaation sisäisiä kehitys-
näkökohtia tulevan hanketoiminnan suuntaamiselle ja toteuttamiselle.  Tavoitteena oli
lisätä vuorovaikutteisuutta ja lähestyttävyyttä yrityksille ottamalla käyttöön ja hyödyn-
tämällä useita, erityisesti sosiaalisen median, viestintäkanavia. Arvioinnin ulkoiset mo-
tiivit sisältävät rahoittajan vaatimukset hankkeen vaikuttavuudesta ja kustannustehok-
kuudesta. Ulkoisiin tekijöihin on luettavissa myös muiden sidosryhmien mielenkiinto
hanketta kohtaan. Arvioinnista halutaan saada tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta
kohderyhmän näkökulmasta. Arviointi toteutetaan YTEK yrityspalveluiden, Rieska-
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Leader-rahoittajan sekä seudun yrittäjien tarpeisiin. Yhteistyökumppaneina hankkeessa
ovat Ylivieskan Yrittäjät ry ja Innoveturi seudulliset yrityspalvelut.

2) Tutkimuksessa käytettiin triangulaatiota; hyödynnettiin erilaisia aineistotyyppejä ja
menetelmiä sekä pienemmässä määrin teorioita. Pyrittiin poistamaan myös mahdollista
valintavinoumaa. Kattava kokonaisnäkemys mahdollistaa aineiston monipuolisen ja
luotettavan tulkinnan. Aineistotyyppeinä olivat haastattelut, kyselyaineisto sekä havain-
nointi. Menetelmällisesti arvioidaan yhden ryhmän ennen-aikana (jälkeen)- tilanteita
vertaisryhmien käytön sijaan. Tällöin kyseessä on ei-kokeellinen asetelma. Ennen toi-
menpiteiden aloittamista kerätty aineisto yritysten tilasta toimii perustasona (baseline
survey). Sitä ja hankepäällikön 5.2.16 keräämää välipalautetta verrattiin tässä työssä
saatuun aineistoon. Yrittäjät arvioivat omassa hyvinvoinnissa, kannattavuudessa, yhteis-
työssä ja yhteydenpidossa tapahtuneita muutoksia ennen hanketta ja hankkeen aikana,
sekä ennakoivat tulevaa kehitystä. Vaikuttavuutta mitataan muutoksena tulosindikaatto-
reissa ennen toimenpidettä ja sen aikana.

3) Arvioinnin kohteen tavoitteet voidaan määritellä kolmitasoisesti; hankkeen tavoit-
teet, yrittäjien tavoitteet toimenpiteiden suhteen, ja YTEK yrityspalveluiden tavoitteet.
Hankkeen tavoitteena on tukea yrittäjyyttä ja yrittäjien hyvinvointia, aktivoida yrittäjien
yhteistoimintaa, kohentaa liiketoiminnan kannattavuutta sekä jalkauttaa nuorten osuus-
kunnan osaamista pienyrityksiin. Hankkeen toimenpiteistä Vertaisryhmän tavoitteena on
parantaa työhyvinvointia osallistujien itse asettamia tavoitteita vasten. Prosessissa hy-
vinvointia tuetaan eri teemojen kautta ammattivalmentajan ja ryhmän tuella. Teemoja
ovat mm. työhyvinvoinnin osatekijät, itsensä johtaminen ja itsetuntemus, ajanhallinta,
omat tavoitteet, uudet näkökulmat ja yhteistyö, yritystoiminnan kehittäminen. Uudenlai-
sen Tuntityöringin tavoitteena on tarjota yritysten tarpeisiin sopivaa tuntityöresurssia
yhteistyössä oppilaitos JEDUn osuuskunta Jokkyn kanssa. Osuuskunnan työntekijöiden
osaamisen hyödyntämisen lisäksi edistetään nuorten työllistymistä ja yrittäjyyskasvatus-
ta. Kehittämistyöhön sisältyvät yrityksiin tutustuminen, osaamisen varmistaminen, pe-
rehdytys, työhön opastus ja ohjaus. Sometuksen tavoitteena on hyödyntää sosiaalista
mediaa sekä monipuolistaa tiedotuskanavien käyttöä yhteistoiminnassa, yritysten näky-
vyydessä ja markkinoinnissa.  Tavoitteena on monipuolistaa YTEK yrityspalveluiden
tiedostus- ja viestintäkanavia yrittäjäystävällisen kokemuksen aikaansaamiseksi.

4) Kohteen vaikutukset
• Mikä toimenpiteessä/hankkeessa/YTEK yrityspalveluissa tekee siitä toimivan?

Toimenpiteiden toimivuus pohjautuu yrittäjälähtöisyyden huomioimiseen hankkeen
elinkaaren aikana suunnitteluvaiheesta lähtien. Kentälle jalkautumisella on kartoitet-
tu yrittäjien tarpeita, joihin on pyritty vastaamaan räätälöidyillä toimilla. Oikean asi-
an tekemistä on varmistettu keräämällä palautetta ja vertaamalla sitä lähtötason ti-
lanteeseen. Yrittäjien kanssa tehdään yhteistyötä toimenpiteiden puitteissa ja käy-
dään säännöllisesti jututtamassa yrittäjiä heidän tiloissaan ja kyselemässä kuulumi-
sia. Kun yrittäjät kokevat yrityspalveluiden olevan helposti lähestyttävä organisaa-
tio, on helpompi hakea neuvoja ja apua.

• Mitkä ovat toimien oletetut päävaikutukset? Oletetut päävaikutukset pitkällä täh-
täimellä ovat liiketoiminnan kannattavuuden paraneminen jo kohentuneen työhy-
vinvoinnin ja uusien yhteistoimintamuotojen myötä. Yrittäjät kehittävät liiketoimin-
taansa monipuolisesti uusia ideoita, tietoa ja taitoa hyödyntäen. Liiketoiminnan kas-
vamisen ja työllisyystilanteen kohenemisen myötä alueellinen hyvinvointi kohenee,
mikä vetää puoleensa uusia yrittäjiä.

• Mitä muita vaikutuksia voi syntyä? Yhteistoiminta laajenee yrittäjien ja oppilaitos-
ten välillä osapuolia hyödyttävällä tavalla. Yrittäjät saavat avuksi tuoretta osaamista
ja opiskelijat arvokasta työkokemusta oikeassa ympäristössä. Yrityspalveluiden tie-
dotuskanavat ja yhteistyötavat yrittäjien kanssa monipuolistuvat.
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• Toimijoiden ja alojen välisiä eroja ei voitu selvittää aineiston koosta johtuen.
• Millaisten mekanismien kautta vaikutus syntyy? Aineiston perusteella vaikutukset

syntyvät mekanismien kautta, joissa muutos tapahtuu ensin ajattelutavassa ja sitten
toiminnassa.

• Mitkä asiat edistävät ja estävät vaikutusten syntyä? Vaikutusten syntyä edistäviä
tekijöitä ovat muiden yrittäjien tuki, ammattilaisten ohjaus, uusien työkalujen opet-
telu ja käyttöönotto, mielekkyys omaan työhön, tunne yhteisöllisyydestä ja omista
vaikutusmahdollisuuksista. Vaikutusten syntyä estäviä tekijöitä ovat ajanpuute yh-
teistoimintaan osallistumiseksi ja oman liiketoiminnan kehittämiseksi, tieto-taidon
puuttuminen.

5) Asiayhteystekijät, jotka edistävät vaikutusten ja vaikuttavuuden syntyä ovat hank-
keessa työskentelevien henkilöiden omakohtainen kokemus yrittäjyydestä. Yrityspalve-
luissa oli jo aiemmin ollut halukkuutta uudenlaisille avauksille sekä toimenpiteiden rää-
tälöinnille tarvekartoituksen pohjalta. Asiayhteystekijät, jotka estävät vaikutusten ja
vaikuttavuuden syntyä tuntityöringissä on oppilaitoksen vaikeus saada opiskelijoita mu-
kaan toimintaan. Mahdollisia syitä ovat tiedotuksen vähäisyys tai sen väärä ajoittami-
nen, muut oppilaista kilpailevat toiminnat, oppilaiden tiivis kurssiaikataulu, ja toimin-
taan osallistumisesta ei saa opintopisteitä. Ympäristön ja olosuhteiden merkitys vaiku-
tusten ja vaikuttavuuden muodostumisen kannalta on merkittävä. Esimerkiksi mukana
olevat yrittäjät olivat houkutelleet muita yrittäjiä mukaan toimintaan. Usein kieltävän
vastauksen perusteena oli mainittu ajanpuute, tarve vapaa-ajalle eikä toisaalta ymmär-
retty mitä hyötyä esim. ohjatusta yhdessä puhumisesta on. Omakohtaisen kokemuksen
puuttuessa oli vaikea kuvitella toimenpiteestä saatavaa hyötyä. (tutustumiskäynti ilman
velvoitetta). Otolliset olosuhteet edistävät vaikutusten ja vaikuttavuuden muodostamis-
ta. Jotkut yrittäjät olivat kaivanneet jo ennen hanketta apua liiketoiminnan kehittämi-
seen esimerkiksi verkkokaupan perustamiseen, tuotevalikoiman uudistamiseen tai työ-
hyvinvointiin. Toisaalta ajanpuute oli estänyt avun hakemista ja toteuttamista, myöskään
ei tiedetty mistä apua olisi voinut saada. Hankkeen toimenpiteiden ansiosta oli luotu
suosiollisia olosuhteista ja oli saatu apua ajankäyttöön. Isoja työkokonaisuuksia oli osi-
tettu pieniksi, helposti tehtäviksi palasiksi, mikä oli toisaalta tuonut oivallusta siitä, ettei
kaikkea tarvitse tehdä kerralla, ja toisaalta onnistumisen elämyksiä osatavoitteiden saa-
vuttamisesta.

6) Hankkeen tavoitteet ja saavutetut vaikutukset, missä määrin havaitut vaikutukset
vastaavat toiminnan tavoitteita? Aineiston perusteella työhyvinvoinnissa on tapahtunut
selvä muutos verrattuna aikaan ennen hanketta hankkeen aikaiseen tilanteeseen. Tältä
osin havaittu vaikutus vastaa hankkeen tavoitteita. Yhteistoiminnan määrä oli lisäänty-
nyt pääasiassa yrittäjien kesken, mutta jonkin verran myös yrityspalveluihin. Yrittäjät
olivat aktivoineet, ja mm. toteuttivat oma-aloitteisesti pienimuotoisia projekteja. Esi-
merkiksi tyhjillään olevien liiketilojen ikkunoita puhdistettiin ja maalattiin maisemaku-
vioinnilla, ja tiloissa järjestettiin myynnin pop-up tapahtumia.  Liiketoiminnan kannat-
tavuudessa ei ollut tapahtunut suuria muutoksia kahdeksan kuukauden aikana, mutta
pieni osa yrittäjistä arvioi kannattavuuden nousseen tai nousevan pidemmän ajan kulu-
essa. Uskottiin myös, että kun pääsee kunnolla kehittämään liiketoimintaa hankkeesta
saatujen tieto-taitojen avulla, kannattavuuskin kohenee. Yksittäisen organisaation ja
hankkeen panos laajempaan kokonaisvaikuttavuuteen on rajallinen. Ne voivat edistää
vaikuttavuutta tuottamalla lisäarvoa vain oman toiminnan puitteissa (e.g. Hyytinen &
Konttinen 2006). YTEK yrityspalveluiden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ja vies-
tintää yrittäjien kanssa kaupungin elinvoimaisuuden hyväksi. Aineiston perusteella voi-
daan todeta, että hankkeen puitteissa on saatu aktivoitua mukana olevia yrittäjiä koko-
naisvaltaisesti.
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7) Arviointitiedon hyödyntämistä ja 8) tulevaisuutta tarkastellaan arviointitavoitteita-,
tulevaisuuden- sekä tilaajan tarpeita vasten. Saavutettiinko arviointitiedolla arvioinnin
tavoitteet? Arviointitieto hyödyttää tulevien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
Vaikuttavuusarvioinnin tapauskohtaisuudesta riippumatta, kohderyhmän huomioiminen
jo toimien suunnittelun tasolla on suositeltavaa mm. yritysten tuotekehittelyssä. Ihan-
teellisessa tapauksessa arviointitiedon tulisi hyödyttää myös tilaajaa, tässä tapauksessa
YTEK yrityspalveluiden tarpeita. Tutkimuksen perusteella yrittäjät ovat oppineet hyö-
dyntämään sosiaalisen median kanavia yhteydenpidossa muihin yrittäjiin ja yrityspalve-
luihin. Esimerkiksi yrittäjille on perustettu omia facebook-ryhmiä, ja yrityspalveluiden
nettisivuilla on aiempaa enemmän vierailijoita ja keskustelijoita. Onnistuneet kokemuk-
set vahvistavat itse itseään, mikä näkyy mm. useina lyhyelläkin ajalla toteutettuina yrit-
täjien tempauksina, joista on tiedotettu sosiaalisen mediassa. Yrityspalveluiden strate-
giana on tukea yrittäjäystävällisyyttä ja kaupungin elinvoimaisuutta.

Arvioinnin tulokset hyödyttävät rahoittajaa, joka saa näkemyksen pilottihankkeen
vaikuttavuudesta tulevien hankkeiden rahoituspäätöksiä ajatellen. Kohderyhmän, sekä
mukana olevien että ulkopuolisten yrittäjien oletetaan hyötyvän arvioinnista. Sen avulla
saadaan tuntumaa muiden osallistujien ajatuksiin, sekä toisaalta nähdään oma rooli ko-
konaisuudessa; hanketoiminnassa, yrittäjien ryhmässä, kaupungin elinkeinoelämän hy-
vinvoinnin kannalta, sekä seudullisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa. Ulkopuoliset
tahot, jotka suunnittelevat ja toteuttavat vastaavantyyppisiä pienyrittäjien liiketoimintaa
tukevia hankkeita saavat näkökohtia omaan työhönsä.  Arviointitiedon hyödyntämistä
estävät seikkoja voivat olla arvioinnin asiayhteyssidonnaisuus ja siten rajallinen yleistet-
tävyys. Tätä on pyritty kompensoimaan teoriapohjaisella lähestymistavalla ja triangu-
laatiolla. Muita edistäviä seikkoja ovat tiedon hyvä saatavuus sekä hankkeen saama laa-
ja positiivinen huomio laajemmalla alueella.

Tulosten perusteella hankkeen toimenpiteillä, erityisesti vertaisryhmävalmennuksella,
jota voidaan pitää myös eräänlaisena yrittäjyyskoulutuksena, on ollut vaikutusta kohde-
ryhmän ajatteluun ja uudenlaisen toimintamallin muodostamiseen. Tavoitteellisessa
toiminnassa on analysoitu omaa toimintamallia, tarkastelemalla etuja ja haittoja. Muu-
tosvalmennuksesta on saatu uusia näkökulmia omaan ajatteluun, toimintatapoja, itse-
luottamusta omaan tekemiseen ja uskoa omaan päätöksentekokykyyn. On kiinnitetty
huomiota oman elämän hallintaan ja uudelleen järjestelyyn. Omaa toimintaa on pystytty
tarkastelemaan ulkopuolisen silmin, mikä on auttanut kiinnittämään huomiota kehittä-
miskohteisiin.

4.4 Tavoitteet, indikaattorit, tulokset ja vaikuttavuus

Tavoitteiden toteutumista tarkasteltiin myös indikaattoreihin, tuloksiin sekä havaittuihin
ja odotettaviin vaikutuksiin peilaten. Näitä esitetään tiivistetyssä muodossa taulukossa
3.

Taulukko 3. Yrittäjänäkökulmasta hankkeen aikaansaamat tulokset ja vaikutukset
tavoitteisiin ja indikaattoreihin nähden. (K)=Kysely, (H)= Haastattelu.

Tavoitteet/
Mittarit

Indikaattorit Keinot/ Tärkein
toimenpide

Tulokset ja vaikutukset

Työhyvinvointi
paranee

-Yrittäjän ko-
kemus muutok-
sesta

·Vertaisryhmä
·Tuntityörinki

·90 % positiivinen muutos (K): 1. Työssä
jaksaminen 2. Innostuneisuus 3. Johtami-
nen, 10 % ei muutosta

·Selvästi positiivinen muutos tapahtunut
kaikkien haastateltavien mielestä. Jopa
yrityksen lopettamisaikeet olivat siirtyneet
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taka-alalle.
·Vertaisryhmä: ajatusten selkeytyminen ja

ulkopuolisen näkökulman saaminen omaan
toimintaan

·Vertaisryhmä: yrittäjien tunteminen ja me-
henki

·Verkostoituminen ja yhteistyö
·Uudet näkökulmat työhön
·Tuntityörinki: apukädet ja mahdollisuus

pitää vapaata
Kannattavuus
lisääntyy

-Muutos työnte-
kijöiden luku-
määrässä
-Muutos ROIssa
-Uudet ideat/
liiketoiminta-
ajatukset

·Sometus 40 %
·Ei mikään 30 %
·Vertaisryhmä 20 %
·Tuntityörinki 10 %

(K)
·Sometus, vertais-

ryhmä, tuntityörin-
ki, koulutukset (H)

·60 % noussut tai nousee, 40 % ei osaa sanoa
(K)

·Somessa mainonta on tehostunut -> netti-
kauppa vilkastunut -> yhdessä tapauksessa
myynti noussut 30 % vuoden aikana

·Uusia ideoita saanut 80 %: sometus+ kehi-
tys-ideat, verkkokauppa+kivijalkakauppa,
toisten yrittäjien palveluiden hyödyntämi-
nen, alihankintaverkostot, yhteisöllisyys,
linjaukset, asiakashankintaan liittyvät tiedot
(K)

·Vaikea arvioida, uskottiin nousevan pa-
remman jaksamisen ja saatujen työkalujen
ansiosta (H)

·Ei negatiivista vaikutusta (H)
·Henkilöstömäärä kasvaa 10 % (K) tai pysyy

samana (H)
·Tuntityöringistä oli saatu yhteistyökumppa-

ni
·Alihankkijaverkoston perustaminen
·Jälleenmyyjäverkoston perustaminen
·Tuotevalikoiman uudistaminen
·Yhteistyö yrittäjien kanssa; palvelukokonai-

suuksien tarjonta ja markkinointikanavat
Yhteistyö
lisääntyy

-Muutos yrittä-
jien yhteistyössä
-Muutos YTEK
yrityspalveluiden
ja yrittäjien
yhteistyössä

-Muutos muussa
yhteistyössä

· Vertaisryhmä
· Tuntityörinki
· Some-koulutus

·Yrittäjien välillä, 80 % pos. muutos (K)
·Yrittäjien ja YTEK yrityspalveluiden

välillä, 60 % pos. muutos (K)
·Kaikki sidosryhmät, selvä pos. muutos:

asiakkaat, alihankkijat, työntekijät, eri tahot
(H). Yhteistyö edistää energian lisääntymis-
tä, jolloin kaikki on sujuvampaa, aktiivi-
sempaa, helpompaa, rohkeampaa. On sitou-
tettu työntekijöitä ja alihankkijoita yrityk-
sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Viestintä/
Sometus
tehostuu

-Muutos kana-
vien käytössä
-Yrityksen/
tuotteiden mai-
nostus
-Uudet näkö-
kulmat

· yrityksen/tuotteiden mainostamisessa
somen käyttö lisääntynyt 90 % (fb, what-
sup), henkilökohtainen kontakti 10 %, ta-
pahtumat 10 %, email 10 %

· tiedon saanti on parantunut
· mainostaminen 90 % (K), yrityksen näky-

vyys
· Yrittäjien väliset tärkeimmät viestintäka-

navat: some ja tapaamiset

Hankkeen aikaansaamaa tai ennakoitua vaikutusta ja vaikuttavuutta tarkasteltiin eri ta-
soilla; yritysten ja hankkeen (taulukko 3), YTEK yrityspalveluiden, rahoittajan ja Oulun
Eteläisen näkökulmista. Näiden keskeisimmät tulokset on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Toimenpiteiden aikaansaama vaikuttavuus eri tasoilla.
YTEK yrityspalve-

luiden tavoitteet
Indikaattorit Hankkeen tulokset Nykyiset ja ennakoidut

vaikutukset/vaikuttavuus
Ylivieskan elinkei-
noelämän virkeys

Yrittäjien hyvin-
vointi

Hankkeessa mukana ol-
leiden yrittäjien hyvin-
vointi selvästi kohentunut

-Energiaa ja aikaa oman
liiketoiminnan kehittämi-
seen ja yrittäjien väliseen
yhteistyöhön

Yrittäjien oma-
aloitteinen yhteis-
työ

Yhteistyö on lisääntynyt
lumipalloefektin lailla.
Yrittäjät ovat ideoineet ja
toteuttaneet spontaanisti
useita tapahtumia, ja ko-
hentaneet keskustan ilmet-
tä esim. yhteneväisillä
kukkaistutuksilla, yhtei-
söllisillä taideteoksilla
sekä tyhjien liiketilojen
hyödyntämisellä mm. pop
up-tapahtumissa.

- Omien vaikutus-
mahdollisuuksien sisäistä-
minen ja hyödyntäminen
käytännössä luo yrittäjille
yhteenkuuluvaisuuden tun-
netta
- Asiakkaille ja kuntalaisille
uusia positiivisia elämyksiä
ja viihdettä
- Tempauksille näkyvyyttä
paikallisissa ja alueellisissa
medioissa
- Alueen houkuttelevuus
lisääntyy
- Uusia asiakkaita kauem-
paakin
- Uutta yrittäjyyttä ja yri-
tyksiä
- Lisää verotuloja

Yhteistyön tehos-
taminen yrittäjien
kanssa ja koke-
muksista oppimi-
nen

-Yhteistyö YTEK yritys-
palveluiden kanssa on
parantunut.
-Organisaatio koettiin
vähemmän jäykäksi.
-Kenttätyö ja henkilökoh-
tainen kontakti pienyrittä-
jien liiketiloissa ovat tär-
keitä.
-Työntekijöiden lähestyt-
tävyys, asiantuntijuus ja
kokemuspohjainen näke-
mys yrittäjyydestä ovat
avainasemassa.

- Yrittäjien luottamus ja
arvostus valtion organisaa-
tioon kohentunut
- Yhteydenottokynnys ma-
daltunut
- Yrittäjät suosittelevat pal-
veluita myös muille yrittäjil-
le
- Kaupungin ja yrittäjien
näkemykset ja tavoitteet
alueen kehittämisestä yh-
denmukaistuvat
-Ideoiden esittäminen ja
jakaminen yhteisen hyvän
eduksi lisääntyvät
-Jaettu visio vahvistaa liike-
toimintaa ja alueen kehittä-
mistä

Rahoittajan tavoitteet
Rieska-Leader

Indikaattorit Hankkeen tulokset Nykyiset ja ennakoidut
vaikutukset/vaikuttavuus

Seudullinen hyvin-
vointi lisääntyy

Toimenpiteiden
yleistettävyys

Toimenpiteet: koulutuk-
set, tuntityörinki, vertais-
ryhmä ovat sovellettavissa
muihin kuntiin ja kaupun-
keihin. Edellyttää sopivien
oppilaitosten läheisyyttä,
ammattimaisia ja helposti
lähestyttäviä valmentajia
ja kouluttajia.

Yrittäjät ovat aktivoituneet
ja voimaantuneet. Levittävät
positiivista viestiä toimenpi-
teiden hyödyistä muille
yrittäjille. Syntyneiden
laajojen yhteistyöverkosto-
jen kautta innostuneisuus
yrittäjyyteen lisääntyy, min-
kä ansiosta liiketoimintaa
kehitetään innovatiivisesti.
Liiketoiminta kasvaa. Uusia
yrityksiä muodostuu. Työ-
paikkojen määrä kasvaa.

Deadweight, kuol-
lut arvo

Vastaavanlaisiin toimiin ei
olisi lähdetty eikä tehty

Pilottihanke antoi monipuo-
lista yrittäjyyttä tukevaa



55

ilman hanketta. Pienessä
määrin oli osallistuttu
hanketta edeltäneille yrit-
täjien aamukahveille.
Hyöty koettiin pieneksi
verrattuna vertaisryhmän
tavoitteellisesta, ohjatusta
ja luottamuksellisesta
toiminnasta saatuun hyö-
tyyn.

toimintaa jo olemassa ole-
ville yrityksille. Toimet
koettiin oikein kohdenne-
tuiksi ja sisällöltään tarpeita
vastaaviksi. Hankkeesta
saatujen oppien, työkalujen,
yhteistyöverkostojen ja
konkreettisen avun ansiosta
omaa yrittäjyyttä arvostet-
tiin ja kehitettiin aiempaa
enemmän.

Tehollisuus On tehty oikeita asioita. Yrittäjät kokevat, että heitä
kuunnellaan, autetaan ja
tehdään aitoa yhteistyötä.

Tehokkuus Hankkeen ja osallistujien
kannalta hyvä kustannus-
tehokkuus.

Suhteellisen pienellä budje-
tilla on aikaansaatu paljon
tuloksia, joista yrittäjät ovat
hyötyneet.

Tuloksellisuus Koostuu osa-alueista
Oppiminen Pienenkin budjetin hank-

keilla voi aikaansaada
suuria vaikutuksia kun
suunnittelu- ja taustatyöt
ovat huolellisesti tehtyjä,
toimet kartoituksen perus-
teella kohderyhmän tar-
peisiin räätälöityjä, ja
ammattilaisten ohjaamia.

Hankesuunnitelmissa kiin-
nitetään huomiota toimien
kohderyhmälähtöisyyteen ja
sen arvioimiseen. Julkisen
rahoituksen kustannuste-
hokkuus ja vaikuttavuus
lisääntyy.

Oulun Eteläisen
tavoitteet

Indikaattorit Hankkeen tulokset Nykyinen/ennakoitu vai-
kutus/vaikuttavuus

Mikroyritysten kasvu-
alusta

Mikroyritysten
määrä ja kasvu

Kasvu pysynyt samana,
hienoista positiivista muu-
tosta

Odotettavissa kasvua hank-
keesta saatujen oppien,
uusien ideoiden, yhteistyön
ja työkalujen ansiosta

Työllisyys Työllisyysprosentti Säilynyt ennallaan Osa yrityksistä arvioi palk-
kaavansa uusia työntekijöitä
+ yhteistyö- ja alihankkija-
verkostojen muodostuminen

Innovaatiot Haettujen patent-
tien lkm

Ei muutosta Uudenlaisia avauksia liike-
toimintaan esim. kokonais-
palveluratkaisujen avulla,
ulkomaille suunnattu verk-
kokauppa, innovatiivinen
yhteistoiminta alueen hy-
väksi, positiivinen julkisuus

Tutkimuksessa selvitettiin yritysten perustamiseen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä,
jotta yritystukia ja – palveluita antavat organisaatiot voisivat huomioida niitä omassa
toiminnassaan. Pyrkimyksenä oli saada käsitystä myös mahdollisista piilevistä, yritys-
toiminnan aloittamiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä rakenteellisista tekijöistä. Kyselyis-
tä ja haastatteluista saadut näkökannat on koottu taulukkoon 5.
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Taulukko 5. Yrityksen perustamiseen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä.
Edistävät/positiiviset
tekijät

Estävät/negatiiviset tekijät Ulkopuolinen apu

Yrityksen
perustaminen

+Yrittäjähenkinen
ajatusmaailma mielessä
pidemmän aikaa
+Tyytymättömyys
aiempaan työhön
+Työttömyyden uhka
+Itsensä työllistäminen
+Markkinatilanteen ja
kilpailuolosuhteiden
muuttuminen
+Harrastustoiminnasta
yrittäjäksi
+Kouluttautuminen,
omat taidot
+Sopivan liiketilan
löytyminen
+Lähipiirin kannustus
+Edellisten omistajien
ikä
+Pankkilainan ja start-
tirahan saaminen
+Halu muutokseen
+Rajalliset vaikuttami-
sen mahdollisuudet
toisen töissä
+Toisen töissä olemi-
nen tuonut taloudellista
joustoa

-Aloittelevalle yritykselle suun-
natun tuen puute
-Asioiden opettelu rankan koke-
muksen kautta
-Ei ole ollut koulutusta ja tukea
tarjolla
-Rohkeus heittäytyä epävarmoille
tuloille
-Vaikea saada tietoa sukupolven-
vaihdoksesta, ja saatu tieto
ristiriitaista
-Aiemmin saatu hidas palvelu
YTEK yrityspalveluilta oli vii-
västyttänyt rahoituksen
saamista Finnveralta
-Toimeentulon varmistaminen
työskentelemällä toiselle vie
aikaa
-Perhe ja pienet lapset
-Koulutuksen puute
-Pieni pääoma

· Suurin osa: ei ollen-
kaan/hyvin vähän.

· Ei ollut myöskään haettu
apua

· Apua kaivanneet joutui-
vat etsimään tietoa

· Ei tiedetty mistä pyytää
apua

· Vähäinen saatu apu
tapahtui nihkeästi

· Elyltä tietoa starttirahas-
ta

· Pankilta
· Kirjanpitäjältä
· Yrittäjäpalveluilta lii-

keideaan
· Finnveralta yrityslaina
· Lähiomaiset

Perustamisen
jälkeen

+Työn kautta tullut
kokemus
+ YTEK yrityspalve-
luilta myöhemmin
saatu apu
+Suhteet
+Tuotevalikoiman
muuttaminen
+Tuotteiden kiinnosta-
vuus
+Helppo saada jäl-
leenmyyjiä
+Koulutuksesta saadut
valmiudet liiketoimin-
nan kehittämiseen
+Into yrittäjyyteen
+Aktiivinen hakeutu-
minen yhteistyöhön
yrittäjien kanssa
+Uudenlaiset markki-
nointikeinot
+Verkkokauppa
+Ilme kaupassa
+Alihankkijaverkoston
perustaminen
+Kilpailutilanteen

-Sopivan avun puuttuminen hi-
dastanut liiketoiminnan kasvua
-Pääoman puute
-Maatalousrahaston rajoitteet
yrityksen iälle tuen saamisen
ehtona
(alle 2 v tai yli 3 v)
-Yksintyöskentely
-Apukäsien huono saatavuus
-Tarve palkata lisätyövoimaa
edistänyt myös Yrittäjärinkiin
lähtemistä
-Epäonnistunut rekrytointi, huo-
no tuuri
-Työntekijöiden pitämisen riski ja
kalleus: pakko saada palkkarahat
-Omat epäonnistumiset
-Tilitoimiston epäajantasaisuus:
väärä käsitys kannattavuudesta

· Tukea saatu hieman
paremmin

· Vertaistuki edelliseltä
yrittäjältä ja muilta yrit-
täjiltä

· Yrityspalveluista vain
haastattelu, ei muuta

· Omat suhteet: opiskelija-
apu Jedulta ja muilta
yrittäjiltä tuotteiden esit-
telyyn

· YTEK yrityspalvelut
tänä vuonna aktiivinen
avuntarjoaja

· Kiitosta heidän kenttä-
työstä ja yrittäjien tuki-
tarpeiden kartoittamises-
ta

· Ei mitään apua
· EU:ta apua kaksi vuotta

liian myöhään ensim-
mäisen työtekijän palk-
kaamiseen

· Oma apu paras
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muutos
+Tuotevalikoiman
päivitys
+toimeentulon turvaa-
minen jo itsessään
kannustin

Tiivistetty hankeprosessin kuvaus yrittäjän näkökulmasta kertoo mitä positiivisia ja ne-
gatiivisia tekijöitä on liittynyt toiminnasta kuulemiseen, mukaan lähtemiseen ja toteut-
tamiseen (Taulukko 6). Näitä tuloksia on esitetty pidemmässä muodossa kysely- (4.1.1)
ja haastatteluosion (4.2) alla. Osallistujan näkökannasta saatavaa tietoa voidaan hyödyn-
tää tulevien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa.

Taulukko 6. Hankeprosessi yrittäjän näkökulmasta.
Positiiviset tekijät Negatiiviset tekijät

Hankkeesta kuulemi-
nen

+ Suora kasvokkainen kontakti projekti-
päälliköltä
+ Hyvä tiedotus myös somen välityksellä
+ Suhtauduttiin positiivisesti, vastaavan-
laista toimintaa ei ole aiemmin järjestetty
pienyrittäjille

- Pitkä odotusaika ennen hank-
keen alkua
- Liian myöhäinen tieto koulutuk-
sista

Toimenpiteisiin mu-
kaan lähteminen

+Paljon positiivista
+Hanke hyvä, toimenpiteet hyvin kohden-
nettu pienyrittäjälle
+Projektipäällikön aktiivinen rooli, hyvä
tiedotus ja mainostaminen
+Kiva porukka, jossa tuttuja ja tuntemat-
tomia
+Virkistävää, aktivoi pohtimaan ja teke-
mään asioita, saa keskustella ja saa samalla
vertaistukea
+Yhteishenki parantunut
+Oppii tuntemaan muita yrittäjiä

-Ajanpuute; tarjolla liian paljon
liian lyhyessä ajassa, ei  ennätä
kehittää asioita loppuun asti
-Harmiteltiin etteivät kaikki yrit-
täjät ole hyödyntäneet hankkeen
tarjontaa
-Vertaisryhmässä puhumisen ja
uskoutumisen aste

Toimenpiteiden toteu-
tus

+Positiivista, oli odoteltu innolla alkamis-
ta
+Toimenpiteistä saadut asiat mahdollista-
vat uusien keinojen kokeilun eri tilanteissa
+Verkostoituminen, ajatustenvaihto, työn-
jakaminen palvelun hankkimisena toiselta
yrittäjältä, vertaistuki, apu
+Tapahtumien aikataulutus vapaa-ajalle,
jotta pääsee mukaan
+Tutustuminen muihin yrittäjiin
+Yhteydenpidon ja mukavan me-hengen
lisääntyminen
+ Paljon toimenpidetarjontaa
+Tyytyväisyys tapaamispaikkoihin
+Koulutuksista saatu paljon vinkkejä ja
ideoita, joita on pyritty toteuttamaan käy-
tännössä

- Pieni lasku, joka oli Rajaton-
hankkeesta
- Runsaudenpula toimenpiteistä;
olisi haluttu osallistua enemmän-
kin, mutta hienoista väsymystä ja
ajanpuutetta
- Aikataulutus liian tiukka, liian
paljon liian lyhyellä ajalla

Yhteistyö YTEK yri-
tyspalveluiden kanssa

+Aktiivisuus
+YTEK yrityspalvelut tullut aiempaa pa-
remmin esille; aiemmin ei kontaktia orga-
nisaatioon, eikä sieltä ole osattu hakea
tukea ja neuvoja
+Henkilökunnan työ kentällä, koska yk-

-Jotkut asiat turhia; liikaa fb-
tiedotuksia ja email-viestejä
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sinyrittäjän on vaikea lähteä liikkumaan
+Saa ilmaiseksi hyvää palvelua
+Ennakkoluulojen romuttuminen; tajuttu,
että pienyrittäjällekin luodaan mahdolli-
suuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Yhteistyö muiden
yrittäjien kanssa

+Mukava porukka
+Sai muilta hyödyllisiä tiedonmurusia
+Jonkin verran konkreettista yhteistyötä
+Yhteishenki muodostunut hyväksi ta-
paamisten myötä, ”taisteluhenki”
+Tapaamiset yrittäjien omissa tiloissa
avarsivat näkökantaa
+Mukana olevat houkuttelevat uusia yrit-
täjiä mukaan

-Ei mitään
-Oli mainostettu toimintaa muille
yrittäjille, mutta toisaalta ymmär-
rettiin jokaisen henkilökohtainen
tilanne

Yritysten tavoitteiden
saavuttaminen
toimenpiteiden suhteen

Tavoitteet:
*Liikevaihdon ja myynnin parantaminen,
jotta itselle jää enemmän palkkaa
*Jälleenmyyjien hankkiminen, varastojär-
jestelmän järkevöittäminen
*Ostamisen ja myynnin tasapainottaminen

*Yksinyrittäjän stressin vähentäminen
ajankäytön jakamisella ja jaksamisen ko-
hentamisella

*Tehostunut Somen käyttö
*Verkkokauppa
*Tasapaino yrittäjyyden ja perhe-elämän

välillä
*Kannattavuuden parantaminen
*Työntekijäjärjestelyt

Tavoitteiden toteutuminen ja
siihen saatu apu:
+YTEK yrityspalveluilta ja
hankkeelta jaksamiseen sekä
kannattavuus-laskelmien tekemi-
seen
+Houkuttelevampi tuotteiden
esillepano oli lisännyt myyntiä
+Hankepäälliköltä apua omien
tavoitteiden saavuttamiseen
+Omien suhteiden kautta hankittu
opiskelija-apu tuotteiden markki-
noinnin edistämisessä
+Tuntityöringin kautta opiskelija-
apu
+Keinoja päivitysten tekemiseen
ja ylläpitämiseen Some-
koulutuksesta; seurauksena saatu
itsevarmuutta ja tiheämpiä päivi-
tyksiä
+Onnistunut tasapainottelu työn
ja vapaa-ajan välillä; ei enää
huonoa omaatuntoa
+Oli saatu apua kannattavuuteen
+Oli saatu apua työntekijäjärjes-
telyihin

Odotukset hankkeesta +80 % vastasi/ylitti odotukset (K)
+vertaisryhmä: keinot yrittäjyyteen, kuten
tavoitteet, seuranta, ajankäytönhallinta
+Yrittäjien välinen yhteistyö
+Some-koulutus
+Tuntityörinki helpotti yrittäjyyttä

-Ei vielä tarpeeksi kokemusta
hankkeesta, jotta voisi vastata
-Parempia ja konkreettisia työka-
luja yrittäjänä pärjäämiseen

Hankkeen onnistumi-
nen kokonaisuutena

+ kaikkien mielestä onnistunut
+ oli saatu monenlaista apua
+ oli ollut mukavaa
+ kaikki olivat aktiivisesti onnistuneet
toimenpiteisiin
+ positiivissävytteinen ja voimaa antava
vertaistuki

-Ajankäyttö: liian lyhyellä ajalla
liian paljon, minkä vuoksi ei
jaksa osallistua kaikkeen mihin
haluaisi, ja toisaalta ei ehdi ottaa
kaikkea opittua ja ideoita käytän-
töön
-Hanke loppuu elokuussa 2017.
Jatkoa kokoontumisille toivotaan;
yksinyrittäjät ovat yksin oman
yrittäjyytensä kanssa. Tavalliset
ihmiset eivät ymmärrä samalla
tavoin kuin toiset yrittäjät

Yrityksen kokonais-
tilanteen muutos ennen
hanketta ja hankkeen

+80 % vahvistanut jonkin verran/paljon:
vertaistuki, verkostoituminen, samanhen-
kisen porukan merkitys jaksamiseen ja
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aikana intoon yrittäjyyttä kohtaan
+Some: parantunut tiedonsaanti, yrityksen
näkyvyys, selkeytyneet ajatukset, tavoit-
teet, uudet näkökulmat (K)
+Uskottiin, että kokonaistilanne parantunut
ja jatkon olevan positiivisempi
+Hanke vaikuttanut nopeampaan kasvun
kehittymiseen
+Ajatuksen tasolla menty eteenpäin; ta-
voitteet selkiytyneet ja oli saatu lisää kei-
noja, vaikka rahapula koettiin esteenä
toteutukselle
+Ei suurta konkreettista vaikutusta mihin-
kään suuntaan, ei kuitenkaan negatiivista-
kaan. Kokonaisuus jää plussan puolelle.
+Oli saatu kokonaisuutena niin paljon,
ettei vielä pystynyt hahmottamaan ja hyö-
dyntämään kaikkia vaikutuksia käytännös-
sä
+Hankkeen ammattilaisten apu omien
tavoitteiden saavuttamiselle ja toimintata-
pojen selkiyttämiselle

Toimenpiteiden vaiku-
tus yrityksen kehitty-
miseen

+Vertaisryhmä:
*oli huomattu muillakin olevan samoja
haasteita.
*oli avartanut näkemystä ja auttanut
tarkastelemaan omaa yritystä ulkoapäin.
*hyvänä pidettiin eri alojen yrittäjiä sa-
massa ryhmässä, sekä eri sukupuolia.
*oli saatu suunnitelmallisuutta ja järke-
vyyttä kaikkeen tekemiseen.

+Tuntityörinki:
*oli saatu sopiva opiskelija, tuuraaja,
alihankkija ja yhteistyökumppani, jonka
kanssa yhteisiä liiketoimintasuunnitelmia
*oli mahdollistanut vapaapäivän pitämisen,
mikä edisti yrittäjän jaksamista
*oli saatu apua

+Koulutusten ansiosta
* tavoitteet selkiytyneet ajatusten tasolla.

*huomattu piilevät tarpeet omassa yrityk-
sessä
*löydetty toiminnan kehittämismahdolli-
suuksia

+Some-koulutuksia kehuttiin:
*kurssit hyviä, niistä oli saatu apua markki-
noinnin tekemiseen somessa esim. sisäl-
töön ja ulkomuotoon.

*Tykkääjiä tullut lisää.
*Huomioitu, että asiakkaat pitävät kevyi-
den, viihteellisten viestintäkanavien käy-
töstä, näkyy positiivisena asiana liiketoi-
minnalle.

*Suunnitelmallisuus ja järkevyys tekemi-
sissä.

Hankkeen hyvät ja
huonot puolet

Erityisen hyvää hankkeessa oli:
+Tuntityöringin tuoma apu
+Vertaisryhmä nykyisellä tavalla toteutet-
tuna
+Iltakoulutukset, tuovat ideoita omaan

Kehitettävää:
-Koulutus tuotekuvauksiin
-Lisää some-koulutusta, koska
kehittyy vauhdilla
-Fyysinen puoli mukaan esim.
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yritykseen
+Hyvä porukka jossa hyvä ilmapiiri
+Muut koulutukset
+Helposti lähestyttävä toiminta, joka oli
suunnattu asioihin, joita oikeasti tarvitaan
+Toiminnan jatkumo; sama porukka, sama
vetäjä mahdollistaa toisten tuntemisen ja
luottamuksen
+YTEK yrityspalveluiden jalkautuminen
kentälle luonut lähestyttävyyttä, jousta-
vuutta ja asioimisen helppoutta

yhteisten liikuntahetkien myötä
-Olisi pidempiaikaisempaa toi-
mintaa
-Paljon saatu asioita, joiden
eteenpäin viemiseen tarvitaan
lisää valmennus-apua, jotta taidot
pysyvät yllä
-Eri alojen yrittäjät pienissä seka-
ryhmissä jatkossakin
-Tuotteiden hinnoitteluun/ Kan-
nattavuuteen liittyvät koulutukset



61

5 Pohdinta

Yrittäjärinki-hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioitiin tarkastelemalla projekti-
suunnitelman mukaista toteuttamista, tavoitteina olleiden muutosten ja vaikutusten ta-
pahtumista sekä niiden muodostumisprosessia. Arvioinnin yhtenä tavoitteena oli tuottaa
tietoa tulevia hankkeita sekä YTEK yrityspalveluita ja Oulun Eteläisen strategiaa varten.
Käytännönläheinen ennakointi yrittäjänäkökulmasta on usein tehokkaampi keino havai-
ta heikkoja signaaleja tulevaisuuden suuntaa ajatellen kuin pelkkä tilastopohjainen tar-
kastelu.

Asetettuja tavoitteita oli onnistuttu saavuttamaan hyvin jo hankkeen puolivälissä.
Työhyvinvoinnissa tapahtunut selvä muutos sekä yhteistoiminnan eri muotojen aktivoi-
tuminen ovat ilmeisen positiiviset hankkeen aikaansaamat muutokset. Erityisesti ver-
taistuella nähtiin olevan suuri merkitys työhyvinvointiin. Myös tuntityörinkiläiset toivat
lisäavun muodossa hengähdyshetkiä, joiden aikana voitiin viettää vapaata, osallistua
hankkeen tapahtumiin tai muutoin kehittää liiketoimintaa.  Työhyvinvoinnissa suurim-
maksi puheenaiheeksi nousivat yrittäjän jaksaminen, sekä tasapaino työn ja vapaa-ajan
välillä. Tähän oli saatu apua hankkeen tapahtumista, verkostoitumisesta, vertaistuesta ja
lisäapuvoimista. Tieto siitä, ettei ongelmien kanssa olla yksin, ja saatu apu olivat autta-
neet jaksamaan paremmin ja suuntamaan voimia liiketoiminnan kehittämiseen. Yrittä-
jien välinen yhteydenpito ja me-henki olivat kohentuneet hankkeen aikana verrattuna
hanketta edeltäneeseen tilanteeseen. Yhden vertaisryhmätapaamisen aikana tehty ha-
vainnointi tukee käsitystä avoimen ja kannustavan vuorovaikutuksen muodostumisesta.
Yhteistyö tai yhteydenpito sidosryhmiin oli yrittäjien mielestä parantunut. Oli otettu
aktiivisempi rooli mm. jälleenmyyjien, myyntiesittelijöiden ja asiakkaiden kanssa käy-
tävään yhteistyöhön. Liiketoiminnan kannattavuudessa ei ollut tapahtunut suurta muu-
tosta, ROI:lla ja työntekijöiden määrällä mitattuna. Yhdessä yrityksessä työntekijöiden
määrä oli kasvanut, ja parissa muussa vähentynyt hankkeen aikana. Sen sijaan uusia
liiketoimintaa kehittäviä ideoita oli saatu runsaasti. Kannattavuuden arveltiinkin jatkos-
sa kohenevan koulutuksista, yhteistyöstä ja tapaamisista saatujen ajatusten ja työkalujen
avulla. Toimenpiteistä sometuksen koettiin vaikuttavan eniten kannattavuuteen. Hanke-
toimenpiteiden vaikutus mikroyritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen ei ollut
selvä. Pitkällä tähtäimellä, oman toimeentulon turvaaminen, liiketoiminnan kehittymi-
nen ja hyvinvoinnin kohentuminen luovat kuitenkin edellytyksiä myös kansainvälisty-
miselle. Yhdessä yrityksessä oli menestyksekkäästi kohdennettu verkkokauppaa Poh-
joismaihin, mikä oli uusi avaus liiketoiminnan kehittämisessä.

Yleensä toimien vaikuttavuudesta saadaan laajempi käsitys pidemmän ajan kuluessa,
vuosia niiden päättymisen jälkeen. Kuitenkin jo nyt oli todettavissa hankkeen toimenpi-
teiden seurauksena syntynyttä välitöntä ja keskipitkän aikavälin vaikuttavuutta. Näiden
perusteella on muodostunut edellytyksiä myös pitkän aikavälin vaikuttavuudelle. Välit-
töminä vaikutuksina voidaan pitää vahvaa verkostoitumista yrittäjien, sekä yrittäjien ja
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YTEK yrityspalveluiden toimijoiden välillä. YTEK yrityspalveluiden tki-toiminta on
tehostunut Yrittäjärinkihankkeen puitteissa, mikä näkyy uusina avauksina ja tiiviinä
yhteistyönä sidosryhmien kesken. Hanke on saanut julkisuutta sosiaalisessa mediassa ja
alueellisissa lehdissä. Keskipitkän aikavälin vaikuttavuutta edustavat kumppanuuteen
perustuva yhteistyö sidosryhmien kuten Oulun Eteläisen instituutin toimijoiden, yrittä-
jien ja muiden hanketoimijoiden kesken. Yrittäjille on luotu uusia palveluita hankkeen
toimenpiteiden kautta, ja niille on suunniteltu jatkoa. Kohdeyritykset ovat kokeneet
osaamisen vahvistumista, ja sen myötä paranevaa kilpailukykyä. Hanke on auttanut yrit-
täjiä tekemään päätöksiä liiketoiminnan kehittämisen hyväksi, ja on aikaansaanut kes-
kustelua yrittäjyyden mahdollisuuksista ja haasteista. Yritykset ovat saaneet koulutuk-
sissa ja tapaamisissa tietoa ja oppineet käyttämään mm. sosiaalisen viestintään liittyvää
teknologiaa. Pitkän aikavälin vaikutuksia voivat olla Ylivieskan alueen elinkeinoelä-
män kilpailukyvyn kasvaminen ja laajemman alueen kehittyminen, yritysten lisäänty-
neet investoinnit, yrittäjien ja heidän vaikutuspiirissä olevien sidosryhmien elämänlaa-
dun paraneminen. Yrittäjyyteen liittyvä tietoisuus lisääntyy, mikä edistää uusien toi-
menpiteiden kehittelyä yrittäjien tukemiseksi.  (ks. Lähteenmäki-Smith & Hyytinen
2006)

Onnistuneella hankkeella on tärkeä rooli laajemman vaikuttavuuden ja tuloksellisuu-
den muodostumisessa (Kuva 12). Yrittäjäringin tuotoksina voidaan pitää vertaisryhmää,
koulutuksia ja tuntityörinkiä. Tuloksia ja vaikutuksia ovat työhyvinvoinnin kohentumi-
nen, kannattavuuden parantumiseen saadut työkalut, lisääntyneen yhteistyön vaikutus
liiketoiminnan monipuoliseen kehittämiseen sekä muiden kuntien herännyt kiinnostus
pilottihanketta kohtaan. Laajempaa vaikuttavuutta voi syntyä esimerkiksi siten, että ak-
tivoituneet yrittäjät levittävät innostuneisuutta muihin yrittäjiin, työllistyminen piristyy,
Ylivieskan alueen elinkeinoelämä vilkastuu mikä houkuttelee alueelle uusia toimijoita
ja asiakkaita. Tämä puolestaan tuo lisää verotuloja kaupungille.

Kuva 12. Yrittäjärinki-hankkeen vaikutuksen ja vaikuttavuuden muodostumisprosessi.
Mukaillen Valtiovarainministeriön nettisivu.

Tehollisuutta arvioidaan tarkastelemalla hankkeen toimenpiteiden vastaavuutta yritys-
ten tietoisiin ja tiedostamattomiin tarpeisiin, eli oikean asian tekemisellä. Aineiston pe-
rusteella toimenpiteet olivat oikein kohdennettuja ja sisällöltään tarpeita vastaavia. Osal-
listujat olivat saaneet paljon ahaa-elämyksiä, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntä-
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misen mahdollisuuksista, tuotevalikoiman, varastokierron ja jälleenmyyntiverkoston
suunnittelusta. Tuntityöringin myötä tulleiden opiskelijoiden tuoretta osaamista voitiin
käyttää töihin, joihin yrittäjien oma taito tai aika ei riittänyt. Opiskelijoiden kanssa oli
luotu alihankinta- ja yhteistoimintajärjestelyitä, mikä hyödytti molempia osapuolia.

Tulokset ovat varovaisesti yleistettävissä. Ympäristö- ja olosuhdetekijöistä hank-
keen työntekijöiden asennoitumisella, lähestymistavalla, asiantuntijuudella ja toiminta-
tavalla on ollut suuri merkitys toteutuksen onnistumisessa. Yrittäjät ovat kokeneet mu-
kaan lähtemisen helpoksi. Toimet ovat tukeneet yrittäjyyttä kokonaisvaltaisesti tarjoa-
malla vertaistukea, konkreettista apua ja koulutuksia. Hankkeen konsepti on yleistettä-
vissä.

Hanketta voidaan pitää kustannustehokkaana. Budjetti kahdelle vuodelle on
126 000 €. Hankepäällikkö on työskennellyt projektissa osa-aikaisena. Pilottimuotoisen
toiminnan suurimmat panokset on sijoitettu Tuntityörinkiin ja Vertaisryhmään, mikä on
osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. On odotettavaa, että yrittäjien voimaantumisen,
paremman tuntemisen ja yhteistyön myötä hyödyt tulevat jatkossa moninkertaistumaan.
Osallistujien näkökulmasta toiminta on ollut kustannustehokasta; kokonaiskustannukset
ovat 3 150 €/henkilö, mutta osallistujille palvelu on ollut ilmaista. Ainoa kustannus
oman hyvinvoinnin, yhteistyön ja liiketoiminnan kehittymisestä on ollut vapaa-ajan
menetys muutaman tunnin ajan kuukausittain. Kaikki osallistujat olivat valmiita lähte-
mään hankkeen toimenpiteisiin uudestaan.

Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on oikeanlaisten ammattilaisten värvääminen
johtamaan toimintaa. Projektipäällikön ja vertaisryhmävalmennuksen vetäjän asiantun-
tevuutta ja omaa yrittäjyyskokemusta pidettiin merkittävinä syinä toimenpiteiden onnis-
tumiselle. Myös yrityshautomoiden vaikuttavuustutkimuksissa on havaittu, että yritys-
ten hyväksi proaktiivisesti ja pitkäjänteisesti toimiva henkilökunta osaltaan tehostaa
toiminnan vaikuttavuutta (ks. Hytti & Mäki 2008). Yrittäjät olivat harvakseltaan va-
paamuotoisesti kokoontuneet jo ennen hanketta. Toiminta ei kuitenkaan ollut suunni-
telmallista, eikä siinä ollut asetettu henkilökohtaisia tavoitteita liiketoiminnan kehittä-
miselle. Hanke koettiin onnistuneeksi, koska toimenpiteet olivat oikeanlaisia ja tarpee-
seen vastaavia. Toiminnan vaikutusten vastaaminen kohderyhmän tarpeisiin tuo hank-
keelle lisäarvoa (Rajahonka 2014). Käyttäjälähtöistä näkökulmaa oli huomioitu jo
hankkeen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa mm. yrittäjien pariin tehdyllä tarvekartoitus-
kierroksella. Yrittäjille oli välittynyt tunne auttamisen halusta, minkä seurauksena oli
oivallettu yrityspalveluiden olevan myös yksin- ja pienyrittäjiä varten. Kasvokkain ta-
pahtuvalla yhteydenotolla sähköpostin tai puhelun sijaan oli suuri merkitys mukaan läh-
temisessä ja toteuttamisen onnistumisessa. Yhdellä osallistujalla oli kokemusta hank-
keesta, jossa oli Skypen välityksellä toteutettu vertaisryhmäideaa. Osallistumista ei ko-
ettu aidoksi, vertaisryhmävaikutusta ja luottamussuhdetta ei rakentunut.

Kehitysehdotukset kohdistuivat Yrittäjäringin toimenpiteiden aikataulutukseen. Ko-
ettiin, että tapahtui liian paljon liian lyhyessä ajassa. Osallistumishalukkuutta olisi ollut
enemmänkin, mutta oli jo tullut hienoista väsymistä pienellä aikaikkunalla olevaan ta-
pahtumatarjontaan. Ajanpuutteesta huolimatta intoa yrityksen kehittämiseen olisi riittä-
nyt enemmänkin. Toivottiin, että jatkossa tapahtumat aikataulutettaisiin pidemmälle
ajalle. Samanaikaisesti kuitenkin ymmärrettiin hanketyön luonne, ja myönnetyn rahan
käyttäminen määrätyssä ajassa. Toivottiin samankaltaista, mutta jatkuvaa toimintaa,
jotta aloitettuihin uudistuksiin saataisiin tukea jatkossakin.

Tulosten luotettavuuteen vaikuttavissa tekijöissä sekä mahdollisissa virhelähteissä
on huomioitava muutamia seikkoja. Haastattelussa vastaajilla oli noin viisi minuuttia
aikaa tutustua kysymyksiin ennen aloittamista. Tänä aikana selvennettiin kysymysten
luonnetta, ja tarvittaessa termejä. Vähäinen tutustumisaika on voinut vaikuttaa vastaus-
ten syvyyteen. Toisaalta haluttiin saada selville ensimmäisenä mieleen tulevat asiat, ja
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ei myöskään haluttu luoda etukäteispaineita haastattelun kysymyksistä. Jännittäminen,
termien ymmärtäminen, tunne siitä, että pitää heti vastata jotain, voivat näkyä esim.
siten, ettei mieleen tule oikeita asioita. Pohdittavaa on, olisiko saatu kattavampia tai
toisenlaisia vastauksia jos kysymykset olisi lähetetty etukäteen. Toisaalta kunkin osallis-
tujan vastauksissa nousi esille hyvin paljon samoja asioita haastattelun eri vaiheissa.
Vastausten ymmärtäminen ja tulkinta varmistettiin nauhoituksella ja litteroinnilla. Kyse-
lyn vastausprosentti oli 25 %, ja sen oli avannut ja jättänyt kesken 32 % vastaanottajista.
Mahdollisia syitä keskeyttämiselle voivat olla kyselyn pituus, vaikeasti ymmärrettävät
kysymykset, ajanpuute tai vastaamisen keskeytyminen esimerkiksi asiakaspalvelutilan-
teen takia. Kyselyn lisätietoja kohdassa yksi vastaaja oli maininnut olevansa epävarma
ROIn merkityksestä. Tämä voi viitata siihen, että kysymys on koettu laajemminkin han-
kalana. Kysely oli viisi sivua pitkä, yhdellä sivulla oli 2-5 kysymystä. Vastaamisen ete-
nemistä pystyi seuraamaan sivun alalaidassa olevan graafisen indikaattorin avulla.
Yleensä indikaattorit edistävät kyselyn loppuun suorittamista, mutta pitkien kyselyiden
tapauksissa ne voivat myös heikentää sitä (ks. Schonlau et al. 2002, 47). Osa vastauksis-
ta oli pakollisia, eli niihin täytyi vastata jotta pääsi kyselyssä eteenpäin. Pakolliset ky-
symykset oli merkitty tähdellä, ja selkeä virheilmoitus tuli kysymykseen vastaamatto-
muudesta. Tutkijalle etuna on puuttuvan aineiston välttäminen, mutta toisaalta tieto pa-
kollisuudesta voi häiritä vastaajaa. Vastaanottajalle annettiin myös mahdollisuus kes-
keyttää ja jatkaa kyselyä myöhemmin. Erilaisten kannustinkeinojen, esimerkiksi lahja-
korttien antaminen tai tulosten lähettäminen vastaamisen jälkeen, on todettu parantavan
kyselyn vastausprosenttia. (e.g. Schonlau et al. 2002, 48-49). Tässä työssä vastaanottajia
pyrittiin motivoimaan saatekirjeellä, jossa mainostettiin mahdollisuudesta päästä arvi-
oimaan Yrittäjärinki-hanketta ja vaikuttamaan tulevien, pienyrittäjiin kohdistuvien,
hankkeiden sisältöön. Kerrottiin myös vastausten anonyymistä ja luottamuksellisesta
käsittelystä.

YTEK yrityspalvelut keskittyy toimimaan ennemmin toimenpide- kuin hanke edellä.
Yrittäjäringin kanssa samaan aikaan oli aktiivisena toinen hanke, jolla oli myös yrittä-
jien liiketoimintaa edistäviä tavoitteita. Mahdollinen hankkeiden sekoittuminen pyrittiin
huomioimaan haastattelun ja kyselyn vastauksissa. Tästä näkyi pienessä määrin viitteitä
tuloksissa, esimerkiksi muistettiin virheellisesti hankkeessa olleen omavastuuosuuden,
ja että Kivijalkakauppa-koulutus olisi ollut Yrittäjäringin tuotos. Lopputuloksen kannal-
ta niillä ei ole suurta merkitystä, sillä Yrittäjärinki-hankkeen toimenpidetarjonta oli kou-
lutuksia lukuun ottamatta helposti erottuvaa (vertaisryhmä ja tuntityörinki).

Harvaanasutuilla alueilla on suurempi itsensä työllistämisprosentti kuin kaupunkialu-
eilla. Alueilla, joissa on vähemmän työpaikkoja tarjolla, itsensä työllistyminen on to-
dennäköisempi syy yrittäjäksi ryhtymiseen kuin suurien rahamäärien tienaaminen. (To-
kila 2011, 39). Julkisen rahoituksen lisäarvon kasvattamiseksi ensisijainen huomio pi-
täisi olla investointiprojekteissa, joissa ei ole deadweight-vaikutusta (Tokila 2011, 35).
Deadweight eli hankkeen ”kuolleella arvolla” kuvataan sitä osuutta toimenpiteistä, jotka
olisi toteutettu osallistujien taholta joka tapauksessa ilman hankettakin. Näin voidaan
mitata käänteisellä tavalla hankkeen tuottamaa lisäarvoa. Tokilan (2011) mukaan Suo-
messa on löydetty alueellisia eroja investointien vaikuttavuudessa. Pohjois- ja Itä-
Suomen yrityksissä deadweigh oli lähempänä nollaa kuin Etelä-Suomen yrityksissä,
ilmentäen investointien suurempaa vaikuttavuutta harvaanasutuilla alueilla. Myös uusis-
sa ja pienissä yrityksissä deadweight oli pienempi kuin vanhoissa ja isoissa, mikä osal-
taan liittyy myös kokemattomien ja pienten firmojen suurempaan riskiin ja mahdollisuu-
teen saada rahoitusta (Tokila 2011, 28). Jos väheneville julkisille tukimuodoille haluaa
eniten lisäarvoa tai vastinetta, niitä kannattaa sijoittaa vähiten kehittyneille alueille (To-
kila 2011, 28).  Kyselylomakkeen ja haastatteluiden vastausten perusteella Yrittäjärinki-
hankkeen toimenpiteet koettiin hyvin tarpeita vastaaviksi. Kaikki vastaajat arvioivat,
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etteivät olisi osallistuneet vastaavanlaisiin toimiin eikä havaittuja muutoksia olisi tapah-
tunut ilman hanketta. Tulosten perusteella Ylivieskan alueella vaikuttavan Yrittäjärinki-
hankkeen lisäarvontuottokykyä voidaan pitää korkeana.

Haastattelussa mukana olleet osallistuivat useampaan kuin kahteen toimenpiteeseen.
Johtuivatko saadut tulokset valittujen suuremmasta motivaatiosta menestyä vai hank-
keen toimenpiteistä, eli voiko kyseessä olla itsevalinnasta aiheutuva vinouma tuloksissa
vai aito hankepohjainen vaikuttaminen? Osallistujien motivaatiota ja aktiivisuutta on
vaikea mitata. Usein yliarvioidaan ohjelman vaikutuksia ja painetaan deadweightiä
alaspäin. Tämä tapahtuu myös silloin kun apurahojen myöntäjät valitsevat voittajia, eli
niitä jotka olisivat toteuttaneet menestyksekkään projektinsa ilman myönnettävää rahoi-
tusta. (Tokila 2011). Huomattava kuitenkin on, että hankkeeseen ei valittu osallistujia,
vaan mukaan saivat tulla kaikki halukkaat. Suurin osa osallistujista oli kuullut toimenpi-
teistä kasvokkain tehtyjen keskustelujen myötä.

Yhtenä pk-yritysten kasvun pullonkauloista pidetään oikeanlaisen osaamisen puutet-
ta, etenkin johtamisen, myynnin ja kansainvälisen liiketoiminnan saralla (Sitra Kas-
vuOpen, Hytti & Mäki 2008). Tämä näkökohta nousi esille tässäkin työssä, yrittäjillä on
tarvetta tuelle ja koulutuksille omien tavoitteiden ja toimintatapojen selkiyttämiseksi ja
eteenpäin viemiseksi. Osa yrittäjistä koki, että monipuolistuneen markkinoinnin ja tuot-
teiden esillepanon myötä myynnissä oli tapahtunut kasvua jo lyhyessä ajassa.

Sitra tehostaa yritysten kasvua ja lisää pk-yritysten työmarkkinoiden houkuttelevuut-
ta. Kohtaanto-ongelma muodostuu kun samanaikaisesti suuri joukko päteviä asiantunti-
joita etsii reittiä tarjota yrityksille ammattitaitoaan. Osaajille on nähty tarvetta yrityksis-
sä (SitraKasvuOpen; Hyttinen 2016), mistä saatiin viitteitä myös tässä tutkimuksessa.
Esimerkiksi Tuntityörinki-toiminnan kautta oli saatu, tai oltiin saamassa, kaivattua apua
it-puolelle, markkinointiin, myyntiin ja suunnitteluun. Oli havahduttu siihen, että kaik-
kea ei tarvitse yrittää tehdä itse. Pätevä opiskelija, alihankkija tai jälleenmyyjä toi uusia
mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Myös opiskelijakyselyn mukaan yrittäjät
tarvitsevat tukea esimerkiksi erilaisten lupa-asioiden hoitamisessa, ja voivat toisaalta
oppia tuntityöringissä mukana olevilta nuorilta uusia asioita. Toisaalta yrittäjien näke-
myksen mukaan työntekijän palkkaaminen koettiin suurena riskinä ja lisävelvoitteena,
mitä välteltiin mahdollisimman pitkään. Yritys-oppilaitosyhteistyö koettiin pääsääntöi-
sesti helpoksi ja hyödylliseksi kanavaksi saada riskittömästi, tarvekartoitukseen perus-
tuvaa asiantuntemusta.

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin

1. Millaisia hankkeen vaikutukset olivat yritysnäkökulmasta?
Arvioinnin kohteena olevalle hankkeelle asetettiin tavoitteeksi työhyvinvoinnin
koheneminen, yrittäjien välisen yhteistyön lisääntyminen sekä niiden kautta
liiketoiminnnan kannattavuuden koheneminen. Yritysnäkökulmasta hankkeen
vaikutukset olivat positiivisia. Toimenpiteet olivat oikein kohdennettuja ja tarpeita
vastaavia. Tavoitteista työhyvinvoinnissa oli tapahtunut selvä muutos parempaan
erityisesti jaksamisen ja johtajuuden saroilla. Oli jäänyt aikaa ja energiaa oman
liiketoiminnan kehittämiseen. Yrittäjien välinen yhteistyö oli lisääntynyt, ja me-henki
kasvanut. Oli ymmärretty, että ei olla yksin, ja muut yrittäjät painiskelevat samojen
asioiden parissa. Hanke toimi eräänlaisena yrittääjyyskasvatuksena, sillä
vertaisryhmävalmennuksen tavoitteellisista keskusteluista ja aihepiireistä oli saatu
monenlaisia työkaluja oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä oli tukenut
tuntityörinkitoiminta, mikä mahdollisti vapaapäivän pitämisen joko rentoutumisen,
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kouluttautumisen tai liiketoiminnan kehittämisen merkeissä. Aktiivisuus ja ymmärrys
omista vaikutusmahdollisuuksista myös laajempaan hyvinvointiin olivat kasvaneet,
mikä näky mm. siten, että oli yhdessä suunniteltu erilaisia tempauksia
ympäristöolosuhteiden kohentamiseksi. Asiakkaat, kaupunkilaiset sekä lähikunnat olivat
huomioineet nämä hyvin, ja niistä kirjoiteltiin paikallislehtien lisäksi sosiaalisen median
kanavilla. Muutokset ajatuksen tasolla olivat konkretisoituneet toiminnaksi ja
vaikutuksiksi. Tavoitteena ollut kannattavuuden kasvu ei vielä näkynyt selvästi kun
arviointi tehtiin hankkeen puolivälissä. Toisaalta arvioitiin, että oli saatu hyviä työkaluja
toiminnan kehittämiseen mikä näkyisi tulevaisuudessa kannattavuuden nousuna.

2. Millaisilla kriteereillä mikroyrityksiin kohdistuvien toimenpiteiden
vaikuttavuutta tulisi arvioida?

Vaikuttavuutta tulisi arvioida suhteessa eri tasoisten (yksilö, organisaatio, ympäristö)
tavoitteiden saavuttamiseen, kohderyhmä- ja tarvelähtöisesti, työhyvinvoinnin ja
alueellisen yhteistyön kannalta, sekä yleistettävyyden näkökulmasta. Tutkimusasettelun
ja menetelmien valinnassa on huomoitava todistelunäkökulma; -miten pystytään
osoittamaan, olisiko toimenpiteitä toteutettu ilman hanketta sekä syntyivätkö saadut
tulokset ja vaikutukset juuri toimenpiteiden seurauksena. Toisin sanoen pyritään
kartoittamaan hankkeen lisäarvon tuottokykyä, mikä edistää tehokasta hankerahoituksen
käyttöä ja toimien vaikuttavuutta. Laadullisen tutkimuksen ja mittareiden avulla
pystytään kattavasti vastaamaan kysymyksiin mikä toimii, miksi toimii ja miten toimii.

5.2 Suositukset

Yrittäjärinki-hankkeen vaikuttavuusarvioinnissa nousi esille useita seikkoja, jotka olivat
myötävaikuttamassa saatuihin tuloksiin, ja jo näkyviin välittömiin vaikutuksiin. Hanke-
suunnitteluvaiheessa tehty alustava kartoitus kohderyhmän tarpeista kenttävierailujen ja
keskusteluiden aikana on tärkeä lähtökohta hanketyön vaikuttavuudelle. Kasvokkain
kontaktilla varmistetaan kohderyhmän tavoitettavuus, toimenpiteiden kohdentaminen
tarpeisiin ja osallistujien mukaan saaminen.  Hankehenkilöstön omakohtainen kokemus
yrittäjyydestä ja helppo lähestyttävyys ovat suuressa roolissa yrittäjien sitouttamiseksi
toimintaan. Aito vuorovaikutus ja luottamuksellisuus ovat tärkeitä myös vertaistuen
toteuttamisessa. Vertaisryhmän vetäjän ammattimaisuus edisti yrittäjyyden teemojen
käsittelyä tavoitteellisesti ja kehittävästi. Tätä toimintatapaa pidettiin parempana kuin
vapaamuotoista keskustelua satunnaisista aiheista ilman asiantuntijaa. Tuntityöringin
opiskelijajäsenien houkuttelemiseksi voisi kehittää palkintosysteemejä, esimerkiksi
opintopisteitä osallistumisesta, tai markkinoida toimintaa oppilaitoksessa tehokkaam-
min. Vastaavasti myös oppilaitos ja opiskelijat voisivat aktiivisemmin mainostaa osaa-
mistaan yritysten suuntaan. Opiskelijoiden ohella toimintaan voisi houkutella esim.
työnhakijoita. Verkostoitumis- ja työnsaantimahdollisuuksien ohella yrittäjät pystyisivät
rauhassa tutustumaan tuntityörinkiläiseen ilman suuria taloudellisia riskejä. Sosiaalisen
median koulutusta pidettiin erittäin hyvänä, sillä sosiaalisen median hyödyt ovat valta-
vat; sen avulla tavoitetaan nopeasti ja edullisesti suuria kohderyhmiä. On tarvetta erilai-
sille yrittäjyyskoulutuksille, jotka on kohdennettu jo olemassa oleville yrityksille. Mikä-
li vastaavanlaista toimintaa jatketaan, olisi hyvä saada usean vuoden rahoitus, tai pyrkiä
jollain muulla tavalla varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Yrittäjät harmittelivat hank-
keen loppumista ja epävarmuutta toiminnan jatkumisesta tulevaisuudessa, sillä he olivat
juuri päässeet soveltamaan uusia oppeja työssään, ja kokivat tarvitsevansa jonkinlaista
tukea tai seurantaa myös tulevaisuudessa. Pidemmälle ajalle jaoteltu toiminta mahdollis-
taa väljemmän toteuttamisen, entistäkin innokkaamman osanoton tapahtumiin ja suu-
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remman hyödyn saavuttamisen. Kohdennetut, esimerkiksi kerran kuukaudessa lähetetyt
sähköiset uutiskirjeet ovat parempi vaihtoehto kuin tasainen informaatiotulva suurim-
man hyödyn saavuttamiseksi. Tulosten perusteella laadittiin ehdotuksia toimenpiteiden
indikaattoreiksi tulevissa hankkeissa (Taulukko 7).

Taulukko 7. Ehdotuksia indikaattoreiksi tulevia hankkeita ajatellen.
Tavoitteet/Mittarit

Toimenpiteet

Käytetyt indikaattorit Ehdotetut indikaattorit

Työhyvinvointi 1.Yrittäjän oma kokemus muu-
toksesta

1.Työssä jaksaminen

2.Innostuneisuus työhön

3.Johtaminen

4.Vertaistuen saatavuus

5.Verkostoituminen ja yhteistyö

6.Uudet näkökulmat työhön

Kannattavuus 1.Muutos työntekijöiden luku-
määrässä

2.Muutos ROIssa

3. Muutos liikevaihdossa

1.Mainonnan tehostaminen Somessa

2.Myynnin lisääntyminen nettikaupas-
sa

3.Selkeät tavoitteet

4.Uudet näkökulmat kannattavuuden
lisäämiseen

5.Yhteistyökumppaneiden hyödyntä-
minen

Yhteistyö 1.Muutos yrittäjien yhteistyössä

2.Muutos YTEK yrityspalvelui-
den ja yrittäjien yhteistyössä

3.Muutos viestintäkanavien
käytössä

1.Asennoituminen/arvostus yhteistyön
merkitykselle liiketoiminnan kehittä-
miseksi

2.Aktiivisuus somessa

Sometus 1.Somen käytön lisääminen 1.Selkeät tavoitteet

2.Uudet näkökulmat somen käyttöön
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