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Siklander, Pirkko, Salmijärvi, Tiina & Siltavirta, Katta, MindBusiness –
Tositarinoita yrittäjän vahvuuksista
Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Yrittäjämieli, MindBusiness, on tietoa, taitoa ja asennetta, mutta se on myös oman osaamisen ja
vahvuuksien tunnistamista ja valjastamista. On selvää, että yrittäjät tarvitsevat yrittäjämieltä,
mutta yhtä lailla sitä tarvitaan kaikissa ammateissa sekä opiskelussa. Tällä kirjalla on kaksi
tavoitetta: ensinnäkin, sisältönä se kertoo pohjoispohjanmaalaisista yrittäjistä, jotka jakavat
omia kokemuksiaan yrittäjyydestä. Tarkoitus on nostaa esille ihminen ja hänen osaamisensa
kehittyminen. Kirjan toinen tehtävä on osoittaa kirjan kirjoittamisen merkitys menetelmänä
korkeakouluopetuksessa. Kirjoittajat ovat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun
opiskelijoita, jotka osallistuivat kesällä 2018 MindBusiness-opintojaksolle “Tunnista
yrittäjyysvalmiutesi”. Yhtenä oppimistehtävänä oli tutustua ja haastatella
pohjoispohjanmaalaisia mikroyrittäjiä. Opiskelijat saivat yrittäjätarinatehtävässä harjoitella
yrittäjämäisiä taitoja ja ongelmanratkaisua, myös vuorovaikutusta, vastuunkantoa, verkossa
tapahtuvaa työskentelyä ja yhteisöllistä kirjoittamista. Erilaiset opiskelualat ja kokemustaustat
loivat hedelmällisen mahdollisuuden opiskelijoiden väliseen jaettuun asiantuntijuuteen ja
vastavuoroiseen opettamiseen. Asiantuntijuutta toivat myös opettajien ja tutkijoiden erilaiset
taustat sekä vierailevat asiantuntijat virikepuheenvuoroineen. Kirjamme tarjoaa autenttisia
näköaloja yrittäjyyden eri muotoihin ja toteuttamistapoihin sekä siihen, missä vaiheessa elämää
voi suunnata yrittäjäksi. Tarinat osoittavat, että yrittäjäksi voi lähteä nuorena ilman alan
työkokemusta (Juho Tauriainen) tai kokeneena konkarina (Rauno Salmela) tai korkeasti
koulutettuna (Mari Matinlassi). Yrittäjyyttä voi toteuttaa myös osana muuta elämää (Heidi
Kumpumäki). Yrittäjäksi voi syntyä, kasvaa ja ennen kaikkea oppia. Oleellista edistymiselle
kuitenkin on MindBusiness eli yrittäjän omien vahvuuksien kehittäminen.

Kirja on kirjoitettu yrittäjyyttä harkitseville, aloittaville yrittäjille ja yrittäjänä jo toimiville.
Toivomme, että tästä kirjasta on hyötyä myös sinulle, joka et miellä itseäsi yrittäjähenkiseksi,
mutta olet kiinnostunut siitä mistä yrittäjät ammentavat ideoita ja voimaa yrittäjyyteen ja, miten
he kuvaavat omaa yritystoimintaansa myös laajemmin osana koko elämäntarinaansa.

Asiasanat: korkeakoulutus, mikroyrittäjyys, yrittäjyyden edistäminen, yrittäjyyskasvatus
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Lukijalle

Yrittäjämieli, MindBusiness, on tietoa, taitoa ja asennetta, mutta se on myös oman 
osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja valjastamista. On selvää, että yrittäjät tar-
vitsevat yrittäjämieltä, mutta yhtä lailla sitä tarvitaan kaikissa ammateissa sekä opis-
kelussa. Onnistuakseen on osattava etsiä tietoa ja oppia, rakentaa verkostoja ja toimia 
yhdessä, motivoida itseään ja hallita tunteitaan sekä ratkoa ongelmia. Adaptiivinen 
ja rutiineihin tarttuva yrittäjämielisyys eroavat toisistaan. Adaptiivisuudessa ajattelu 
on raikasta ja ongelmat nähdään oppimismahdollisuuksina, katse kiitää tulevassa ja 
yhteistyöverkostot merkitsevät resursseja. Tavoitteena on uudistuminen ja kehittämi-
nen. Rutiinien rakastaja tavoittelee olemassa olevien käytäntöjen säilyttämistä, turval-
lisuutta ja riskien minimointia. Tahtotilana ei näin ollen ole niinkään uuden oppiminen 
tai vahvuuksien ja toimintatapojen tunnistaminen ja kehittäminen. Kumpaakin tarvi-
taan, rutiineja hyväksi havaitun säilyttämiseksi ja adaptiivisuutta tuoreen ja ennennä-
kemättömän keksimiseksi. 
    
Tällä kirjalla on kaksi tavoitetta: ensinnäkin, sisältönä se kertoo pohjoispohjanmaa-
laisista yrittäjistä, jotka jakavat omia kokemuksiaan yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta 
eli siitä, miten yrittäjämieli heidän kokemanaan ilmenee. Tarinoita yhdistää rohkeus, 
intohimo sekä tekemisen ilo, riemu ja huumori. Tarinoissa näkyy myös vapauden ko-
rostus: vapaus tehdä haluamiaan asioita haluamillaan tavoilla. Yhteistä yrittäjille on 
palo ja vahva usko tulevaisuuteen, jotka kannattelevat yli vaikeiden päivien haasta-
vien päätösten. Tarinat ovat ensisijaisesti yrittäjätarinoita ei niinkään tuote- tai yritys-
tarinoita, sillä tarkoitus on nostaa esille ihminen ja hänen osaamisensa kehittyminen, 
niin myötäisessä kuin vastamäen vitsauksissa.   

Kirjan toinen tehtävä on osoittaa kirjan kirjoittamisen merkitys menetelmänä korkea-
kouluopetuksessa. Kirjoittajat ovat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun 
eri tieteenalojen opiskelijoita, jotka osallistuivat kesällä 2018 MindBusiness opinto-
jaksolle “Tunnista yrittäjyysvalmiutesi”. Tavoitteena opintojaksolla oli oppimis- ja 
yrittäjyystutkimukseen pohjautuen tunnistaa opiskelijan omia henkilökohtaisia vah-
vuuksia ja liittää ne osaksi yrittäjämäistä toimintaa ja yrittäjyysvalmiuksia.Yhtenä op-
pimistehtävänä oli tutustua ja haastatella pienryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla toimivia 
MicroEntre-verkoston mikroyrittäjiä ja kertoa heidän yrittäjätarinansa. Opiskelijoiden 
tuli pohtia muun muassa seuraavia kysymyksiä: mikä asia yrittäjätarinassa ansaitsee 
tulla käsitellyksi tai miten se liittyy yrittäjävahvuuksien tai -valmiuksien kehittämi-
seen? Miten eri tavoilla yrittäjiksi voi tulla? Mitkä ominaisuudet auttavat yrittäjää? 
Opiskelijat saivat tässä tehtävässä harjoitella yrittäjämäisiä taitoja ja ongelmanratkai-
sua, myös vuorovaikutusta, vastuunkantoa, verkossa tapahtuvaa työskentelyä ja yh-
teisöllistä kirjoittamista. Heitä rohkaistiin luovuuteen ja itsensä ylittämiseen, jonka he 
monin paikoin tekivätkin. Erilaiset opiskelualat ja kokemustaustat loivat hedelmäl-
lisen mahdollisuuden opiskelijoiden väliseen jaettuun asiantuntijuuteen ja vastavuo-
roiseen opettamiseen. Asiantuntijuutta toivat myös meidän opettajien ja tutkijoiden 
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erilaiset taustat sekä vierailevat asiantuntijat virikepuheenvuoroineen. Monitieteinen 
työskentely tarjosi opiskelijoillemme opiskelijaroolin ohella myös tutkivan toimitta-
jan roolin, jonka kulkusuunta hellekesässä 2018 johti tähän teokseen. Opiskelijoiden 
aktiivinen vuorovaikutus yrittäjien kanssa vei heidät yrittäjätoiminnan ympäristöihin, 
esimerkiksi erämaastoon hirviburgereita nauttimaan ja villin lännen ranchille tunnel-
mia kokemaan.   
   
Kirjamme tarjoaa autenttisia näköaloja yrittäjyyden eri muotoihin ja toteuttamisen ta-
poihin sekä siihen, missä vaiheessa elämänmenoaan voi suunnata yrittäjäksi. Tarinat 
osoittavat, että yrittäjäksi voi lähteä nuorena ilman alan työkokemusta (Juho Tauriai-
nen) tai kokeneena konkarina (Rauno Salmela) tai korkeasti koulutettuna (Mari Ma-
tinlassi). Yrittäjyyttä voi toteuttaa myös osana muuta elämää (Heidi Kumpumäki). 
Yrittäjäksi voi syntyä, kasvaa ja ennen kaikkea oppia. Oleellista edistymiselle kuiten-
kin on MindBusiness eli yrittäjän omien vahvuuksien kehittäminen.

Kirja on kirjoitettu yrittäjyyttä harkitseville, aloittaville yrittäjille ja yrittäjänä toimi-
ville henkilöille. Sen lukijakuntaan kuuluvat myös yrittäjyysvalmentajat sekä opiske-
lijat korkea-asteella, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä perusopetuksessa. 
Käytämme kirjaa opiskelumateriaalina tulevilla yrittäjyyteen liittyvillä korkea-asteen 
opintojaksoilla. Toivomme, että tästä kirjasta on hyötyä myös sinulle, joka et miel-
lä itseäsi yrittäjähenkiseksi, mutta olet kiinnostunut siitä mistä yrittäjät ammentavat 
ideoita ja voimaa yrittäjyyteen ja miten he kuvaavat omaa yritystoimintaansa myös 
laajemmin osana koko elämäntarinaansa. 

Lämpimät kiitokset kaikille tarinansa jakaneille yrittäjille, ilman teitä ei olisi tätä kirjaa!

Oulussa, tammikuussa 2020
Pirkko Siklander
Tiina Salmijärvio
Katta Siltavirta 

Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
Learning and Educational Technology Research Unit (LET)
MindBusiness-ESR-hanke
Oulun ammattikorkeakoulu, liiketalous
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Opintojakson kuvaus1

Tiina Salmijärvi ja Pirkko Siklander

“Tunnista yrittäjyysvalmiutesi” (5 op) on ensimmäinen kolmen MindBusiness -opinto-
jakson 15 opintopisteen laajuisesta opintokokonaisuudesta¹ (kuvio 1) ja se järjestettiin 
kesäopintoina 31.5. - 23.8.2018. Opintojakson tärkeimpänä tavoitteena oli perehtyä 
omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden liittämiseen osaksi yrittäjämäistä toimin-
taa ja yrittäjyysvalmiuksia sekä oppia tunnistamaan yrittäjyyden kannalta relevantteja 
vahvuuksia ja kehittämiskohteita omassa toiminnassa. Toisena tavoitteena oli tutustua 
yrittäjyyden keskeisiin käsitteisiin. Kolmantena tavoitteena oli tutustua mikroyrittäjiin 
sekä oppia toimimaan heidän kanssaan. Laajempana tavoitteena oli tulla tietoiseksi 
yrittäjämäisestä ajattelutavasta sekä yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista osana 
tulevaisuuden suunnittelua, alasta riippumatta.  

Kuvio 1. MindBusiness-opintojaksot 2018. 

Suunnittelimme ja toteutimme opintojakson yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun 
ammattikorkeakoulun kanssa, kasvatustieteiden oppimistutkimusta ja liiketoiminnan 
osaamista yhdistäen. Opettaja- ja tutkijayhteistyön tuloksena toteutetulle kesäopinto-
jaksolle ilmoittautui 36 opiskelijaa, joista aktiivisesti osallistui 31. Kaikille yliopisto- 
ja ammattikorkeakouluopiskelijoille opintojakso oli valinnainen osa opintoja. Opiske-
lijamme edustivat pääosin lääketieteen, sähkö- ja tietotekniikan sekä kasvatustieteiden 
koulutusohjelmia, mutta muidenkin alojen ja tiedekuntien opiskelijoita yrittäjyyso-
pinnot kiinnostivat, kuten alla olevista kuvioista voi todeta (kuviot 2 ja 3). Opiskeli-
joiden monitieteinen tausta tarjosi erinomaisen lähtökohdan opintojen järjestämiselle 
ja oppimisprosessille. Opiskelijat olivat opinnoissaan eri vaiheissa: osa oli jo valmis-
tumassa ja osa oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Opiskelijat erosivat toisistaan 
myös siinä, minkälainen heidän suhteensa yrittäjyyteen oli: osalla oli omakohtaista 
kokemusta yritystoiminnasta usean vuoden ajalta, osalla oli kokemusta yrittäjyydestä 
lapsuusperheen kautta ja osalla ei ollut yrittäjyyteen liittyen minkäänlaista taustaa en-
nen tätä opintojaksoa. 

1  MindBusiness 1: Tunnista yrittäjyysvalmiutesi, 5 op (kts. https://bit.ly/2JpWzlw).
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KTK Kasvatustieteiden tiedekunta

Hutk Humanistinen tiedekunta

LTK Lääketieteellinen tiedekunta

LuTK Luonnontieteellinen tiedekunta

KKK Kauppakorkeakoulu

TTK Teknillinen tiedekunta

TST Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

BMTK Biokemian ja molekyylilääketieteen tiede-
kunta

Kuvio 2. Oulun yliopiston MindBusiness 1 -opintojakson osallistujajakauma tiede-
kunnittain. 

Vaikka opintojaksoille osallistuminen kiinnosti laajalti eri tieteenalojen opiskelijoi-
ta, eniten joukossa oli lääketieteen, tieto- ja sähkötekniikan (TST) ja kasvatustieteen 
aloille suuntaavia opiskelijoita. Esimerkiksi tuleva lääkäri, insinööri tai lastentarhan-
opettaja voi olla potentiaalinen yrittäjä.  
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Kuvio 3. Oulun ammattikorkeakoulun MindBusiness1 -opintojakson osallistujaja-
kauma koulutusaloittain. 

Opintojakson pedagogisen mallin mukaan siihen sisältyi kolme koko päivän kestävää 
lähiopetuskertaa (3 x 8 h = 24 h). Lähiopetuspäivien välillä opiskelijatiimit työsken-
telivät itsenäisesti. He organisoivat tiiminsä työskentelyn määritellen tavoitteet, me-
netelmät, digitaaliset teknologiat ja aikataulut. He työskentelivät pääosin verkkovä-
litteisesti, mutta myös kasvotusten tavaten. Tiimin yhteisöllisen työskentelyn ohella 
tarvittiin myös opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat saivat itse arvioida ja 
valita verkkojaksojen yhteisöllisessä työskentelyssä käyttämänsä digitaaliset teknolo-
giat. Opintojakson yhteisenä tiedotus- ja viestintäkanavana käytettiin Eliademy-verk-
koympäristöä. 

Pedagoginen toteutus perustuu OTE-malliin (Kuva 4), joka jakaantuu kolmeen toi-
siinsa limittyvään vaiheeseen: orientointi, työskentely ja elaborointi. Mallissa oh-
jaaminen, opiskelu ja oppiminen erotetaan toisistaan käsitteinä, vaikka ne kuuluvat 
samaan opetus- ja oppimisprosessiin. Opiskelun toivotaan johtavan oppimiseen, kun 
taas opettajien toimintaa on oppimisprosessien orkesterointi ja opiskelijoiden ohjaa-
minen. Se pitää sisällään pedagogisen suunnittelun ja toteutuksen, jossa annetaan tilaa 
ja rohkaisua opiskelijoiden aktiiviselle ajattelulle, toiminnalle ja vuorovaikutukselle. 
Heitä ohjataan yhteisölliseen tiedon rakentamiseen ja tuottamiseen ja heitä innostetaan 
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luovuuteen ja uuden oivaltamiseen. Me opettajina tarjoamme sytykkeitä erilaisten 
menetelmien ja tiedollisten virikkeiden avulla, joita ovat muun muassa omat ja vie-
railevien asiantuntijoiden virikeluennot, kirjallisuus ja tiimeissä tehtävät harjoitteet. 
Harjoitteissa yhdistyvät opintojakson tavoitteet, työelämän käytänteet ja leikillisyys. 
Esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen harjoittelimme pitchaus-
ta, jossa huumorilla vapautettiin tilanteen tuomia jännitteitä. 
   
OTE-mallissa on kyse moniulotteisesta liikkeestä, jossa oppiminen vaikuttaa siihen, 
miten opiskellaan ja nämä yhdessä opettajan toimintaan. 

Kuva 4. Opintojakson pedagoginen malli. 

Orientointi
Opintojakso alkoi yhteisenä lähipäivänä. Opiskelijat jaettiin tiimeihin Hullunkurinen 
perhe -pelikorttien avulla, jotta opiskelijat saatiin mahdollisimman monialaisiin ryh-
miin ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Yrittäjyydessä on tärkeää myös verkostot, joten 
halusimme opiskelijoiden näin tutustuvan nimenomaan uusiin henkilöihin oman kou-
lutus- tai tutkinto-ohjelman ulkopuolelta. Korttien käyttö tarjosi tilaa rooleilla leikki-
miselle, verbaali-ilottelulle ja huumorille. Näin muodostetuissa uusioperheissä mies-
puolinen opiskelija voi ottaa äidin roolin, samaten, perheeseen voitiin sisällyttää uusia 
rooleja. Huumori voi parhaillaan edistää liiketoimintaa (Vuorela ym., 2017), siksi sitä 
on luontevaa soveltaa myös opintojaksolla.

Orientaatiopäivässä opiskelijat aktivoivat aiempia tietojaan ja kokemuksiaan yrittä-
jyydestä pohtimalla niitä yhdessä oman hullunkurisen perheensä kesken. Samalla he 
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analysoivat perhettään: mitä osaamista ja asiantuntijuutta meillä on, missä olemme 
perheenä vahvoja ja millainen yrittäjäperhe me voisimme olla. Esimerkiksi maanvil-
jelijäperhe mielikuvitteli elämää maatalousyrittäjänä EU-maassa. 

Opiskelijat perehdytettiin laajasti yrittäjyyteen lähtien yrittäjyyden perusteista pää-
tyen yrittäjyyden merkitykseen yhteiskunnalle. Samalla opiskelijat tekivät havaintoja, 
minkälaisia ominaisuuksia yrittäjällä tai yrittäjämäisesti toimivalla työntekijällä on. 
Tämän kautta saimme opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyttä syvällisemmin ja siinä tar-
vittavia yrittäjyysvalmiuksia. Opiskelijat pohtivat myös omaa yrittäjäidentiteettiään 
läpi koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjassa. Orientaatiopäivän aikana Business 
Oulun asiantuntija Urpo Tuomela piti opiskelijoille luennon Megatrendeistä ja niiden 
luomista liiketoimintamahdollisuuksista ja yrittäjäksi ryhtymisestä. Opintojaksolla 
opiskelijat pääsivät opiskelemaan myös oppimisen itsesäätelyä, yhteisöllisiä työsken-
telytaitoja ja motivaation sekä emootion säätelyä. Lähiopiskelupäivässä 14.6.2018 
yrittäjä Lasse Seppänen Tavoitegurut Oy:stä puhui opiskelijoille tavoitteesta, sen aset-
tamisesta merkityksestä ja ennen kaikkea siitä, miten tavoite saavutetaan. Opiskelijat 
saivat myös tällä tavalla verkostoja itselleen.

Työskentely
Yhteisöllisen työskentelyn taitoja kehitettiin yrittäjätarinoita työstettäessä monitietei-
sissä tiimeissä. Tiimejä oli yhteensä 8 ja niissä oli keskimäärin 4 opiskelijaa. Yrit-
täjätarinassa opiskelijatiimit ottivat yhteyttä yhteen Pohjois-Pohjanmaalla toimivaan 
mikroyritykseen ja haastattelivat yrittäjää hänen yrittäjätarinaansa liittyen. Keskiössä 
oli siten kahdeksan yrittäjää ja yrittäjän kasvutarina, ei yritys tai yrityksen tuote. Opis-
kelijat kävivät haastattelemassa ja tutustumassa yritykseen ja yrittäjään pääasiassa 
paikan päällä. Osa ryhmistä sai osallistuvan observoinnin menetelmällä kokeilla, mil-
tä yrittäjän toiminta ja palvelu tuntuu asiakkaan näkökulmasta. Opiskelijat työstivät 
yrittäjätarinaa kesän aikana pääasiassa etäyhteyksien kautta, koska opiskelijat sijaitsi-
vat fyysisesti etäällä toisistaan. Lisäksi osa opiskelijoista oli juuri tuolloin kesätöissä 
eri paikkakunnilla kuin opiskelupaikkakunnallaan Oulussa. Haastattelut syvensivät 
opiskelijaryhmän tietämystä siitä, minkälaisia taitoja, valmiuksia ja osaamista yrit-
täjältä vaaditaan. Opiskelijat työstivät yrittäjätarinan ryhmässä kirjalliseen muotoon 
ja yrittäjätarina esiteltiin opiskelijaryhmälle viimeisessä lähitapaamisessa 23.8.2018. 
Opintojakson opintosisällössä käytiin läpi myös itsesäätöistä oppimista, yhteisöllisen 
työskentelyn taitoja, ja motivaation merkitystä oppimiselle.  

Elaborointi
Elaborointivaihe tarkoittaa koko prosessin arvioimista ja siinä yhdistyvät retrospektii-
vinen ja prospektiivinen ajattelu. Toisin sanoen, reflektoidessa kuvataan ja arvioidaan 
– joskus kriittisestikin – ryhmän toimintaa ja oppimista ja pohditaan siirrettävyyttä 
tulevaan: mitä olemme tehneet ja oppineet ja miten tämä voi palvella minua tulevissa 
opinnoissani, työelämässä toisen palveluksessa, yrittäjänä toimiessani tai yleensä elä-
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Opiskelijoiden esitykset mikroyrittäjistä olivat persoonallisia ja hyvin henkilökohtaisia.  
Kuva: Pirkko Siklander.

mässä. Elaboroidessa pohditaan jälleen myös opiskelijoiden käsityksiä yrittäjyydestä. 
Elaborointi toteutettiin kahdella eri tavalla 1) Opiskelijoiden esitykset ja opponoinnit 
sekä 2) kalamalja-työskentely. Kummassakin työskentelyssä yhdistettiin opintojakson 
teoreettista ymmärrystä käytännössä opittuun, ja argumentoitiin perusteluja tehdyille 
havainnoille.     

1) Opiskelijoiden esitykset ja opponoinnit 
Palautteenanto eteni seuraavasti: opiskelijaryhmä esitteli oman yrittäjätarinansa. Vä-
littömästi tämän jälkeen käytiin perusteellinen palautekeskustelu. Ensimmäisen pu-
heenvuoron sai ryhmä, joka oli ollut esitysvuorossa. Oli erityisen tärkeää, että ryhmä 
pääsi tässä vaiheessa vielä omin sanoin kuvaamaan sitä prosessia, joka johti juuri esi-
teltyyn yrittäjätarinaan ja tehtyihin valintoihin.
 
Opiskelijat saivat palautetta yrittäjätarinasta opintojakson viimeisessä lähitapaamises-
sa. Palaute oli luonteeltaan kehittävää ja se tähtäsi yrittäjätarinoiden jatkotyöstämi-
seen. Palautetta annettiin monella eri tasolla ja yrittäjätarinan eri näkökulmat huomi-
oiden. Palaute oli monisuuntaista, toisin sanoen opettajien palautteen lisäksi lisäksi 
opiskelijoiden omalla reflektiolla sekä vertaisten kommentoinnilla on suuri merkitys 
oppimisessa.
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Yrittäjätarinoita kuunneltiin kiinnostuneesti.  
Kuvat: Tiina Salmijärvi.  
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Vertaispalaute on rakentavaa ja hyväntuulista. Kuva: Pirkko Siklander.

Opiskelijat kuvasivat tässä yhteydessä usein myös onnistumisia, mutta myös haastei-
ta, joita he olivat työskentelyn aikana kohdanneet. Moni ryhmä oli esimerkiksi kesän 
aikana joutunut ryhmäytymään kokonaan uudelleen, koska aikataulusyyt pakottivat 
pois muutamia opiskelijoita opintojaksolta. Varsinaiseen palautekeskusteluun osallis-
tui kolmen opettajan lisäksi koko opiskelijaryhmä. Opiskelijaryhmä, jotka toimivat 
kuuntelijoina, oli jaettu pieniin pöytäryhmiin ja kukin pöytäryhmä antoi palautetta 
tietystä osa-alueesta esitykseen tai yrittäjäjätarinaan liittyen. 

Opiskelijaryhmä sai siis palautetta työn sisällöllisistä valinnoista ja painotuksista, 
suullisesta esityksestä, kirjallisesta osiosta sekä yhteisöllisen työskentelyn sujumi-
sesta. Opiskelijat pohtivat yrittäjätarinaan liittyvää työskentelyään lisäksi myös osana 
kirjallista yksilötehtävää eli reflektiotehtävää. Yrittäjät saivat yrittäjätarinat myös luet-
tavakseen ja he antoivat myös omalta osaltaan palautetta kirjallisista teksteistä huomi-
oiden sen, että teksti tulee osaksi kirjaa. 

2) Kalamalja-työskentely
Toteutimme avoimen kuuden tuolin kalamalja-työskentelyn, jossa kuka tahansa opis-
kelija voi koska tahansa tulla istumaan tuolille ja liittyä keskusteluun. Tällöin on yh-
den kalamaljassa jo olleen henkilön jätettävä paikkansa ja siirryttävä yleisöön. Kala-
maljan keskustelu oli strukturoitu teemoittain. Ilmoitimme opiskelijoille aina uuden 
alkavan teeman, jolloin keskustelu aiemmasta teemasta päättyi.

Keskustelu muodostui syvälliseksi, moniulotteiseksi ja henkilökohtaiseksi. Kalamalja 
reflektiotapana puolustaa paikkaansa myös siitä syytä, että tässä opiskelijat saivat tuo-
da esiin henkilökohtaisia näkemyksiään, vaikka työskentely muuten oli hyvin yhtei-
söllistä. Lopuksi pyysimme vielä opiskelijaperheitä pohtimaan mitä yrittäjyys heille 
nyt merkitsee. 
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Kalamalja-keskustelu on aktiivista: siinä tarkastellaan kokonaisuutta ja perehdytään 
yksityiskohtiin. Elaborointiin kuuluu, että koetun, opitun ja analysoidun pohjalta muo-
dostetaan uusia teoreettisia tai käytäntöjä palvelevia malleja. 
Kuva: Pirkko Siklander.

2 Oulun yliopiston johtosääntö. 2 § Oulun yliopiston tehtävät ja profiili. Yliopiston tehtävänä on edistää 
vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä sekä antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä ope-
tusta. Yliopisto hyödyntää monitieteisyyttä, edistää elinikäistä oppimista, toimii vuorovaikutuksessa yh-
teiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkimusperustainen koulutus 
Yliopistossa annettava koulutus on tutkimusperustaista2. Tutkimusperustaisuus kyt-
keytyy vahvasti MindBusiness-opintojakson eri tasoille, ymmärrämmekin tutkimus-
perustaisen koulutuksen laajana käsitteenä siten, että tutkimus integroidaan laajasti 
opetukseen ja opetus tutkimukseen (ks. esim. Annala, Mäkinen & Lindén, 2015). 
Tämä on havaittavissa konkreettisesti neljän eri näkökulman kautta. Ensinnäkin Min-
dBusiness-opintojakson opetus ja käytetyt työskentelymenetelmät ja -tavat pohjautu-
vat tutkittuun tieteelliseen tietoon. Opetus pohjautuu kokonaisuudessaan sisältöjen, 
opetusmenetelmien ja osaamis- ja tutkintovaatimusten sekä arviointimenetelmien 
näkökulmasta relevantteihin tutkimuksiin. MindBusiness-opintojaksolla tutkimuspe-
rustaisen koulutuksen periaatteet toteutuivat siten, että opintojen sisältöjen valinnassa 
otettiin huomioon tieteellinen näkökulma; yrittäjyyden varhaisen vaiheen opintojen 
sisältöihin tuotiin oppimispsykologinen näkökulma ja se integroitiin ainutlaatuisel-
la tavalla yrittäjyyskasvatukseen. Huomiota kiinnitettiin erityisesti opiskelijoiden 
osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen, pystyvyyden ja toimijuuden ak-
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tivoimiseen sekä sinnikkyyteen ja tavoitesuuntautuneeseen työskentelyn korostami-
seen. MindBusiness-opintojakson opetusmenetelmät ja oppimisprosessin ohjaaminen 
pohjautuivat myös uusimpaan tieteelliseen tietoon yhteisöllisestä ja itsesäätöisestä 
oppimisesta. Tämä on luontevaa, kun opettajat tekevät opetuksen lisäksi myös tutki-
mustyötä oppimiseen liittyen. MindBusiness-opintojakson aikana opiskelijat ottivat 
vastuuta omasta oppimisestaan, asettivat itselleen henkilökohtaisia tavoitteita, löysi-
vät itselleen merkityksellisyyden opittavasta asiakokonaisuudesta ja asettivat opin-
tojaksolle tavoitteita yhteistyössä myös oman pienryhmänsä kanssa. Kaikki käytetyt 
opetus- ja arviointimenetelmät tukivat näitä tavoitteita. Oppimisprosessin aikana opis-
kelijat myös kuvasivat ja sanallistivat omaa työskentelyprosessiaan ja prosessin aika-
na he saivat palautetta vertaisiltaan ja tarvittaessa myös opettajilta. Oppimisproses-
sin tulokset jaettiin koko ryhmän kanssa, jolloin myös muut opiskeluryhmän jäsenet 
pääsivät osalliseksi oppimisprosessin etenemisestä eikä tieto jäänyt vain yksittäisten 
opiskelijoiden tietoisuuteen. Oppimisprosessin jakaminen (yrittäjätarinoiden esittelyt 
ja akvaariopalaute) koettiin oppimista edistäviksi hetkiksi. Oppimisen arviointia ta-
pahtui koko oppimisprosessin ajan ja se oli laadullista. Tenttiesseiden kirjoittamisen 
sijaan tarjosimme opiskelijoille muita tapoja osoittaa osaamistaan.

Toiseksi tutkimusperustaisuus tarkoitti MindBusiness-opintojaksolla sitä, että kor-
keakouluopiskelijat oppivat koulutuksen aikana tieteellistä ajattelua, argumentointia 
ja tieteellisten tekstien tuottamista. Näin ollen heitä tuettiin aktiivisesti tiedeyhteisön 
täysivaltaisiksi jäseniksi kasvuprosessissa. Opiskelijat osallistettiin tutkimuksen te-
kemiseen, kun opiskelijoiden oppimisesta ja oppimiskokemuksista kerättiin laajasti 
tutkimustietoa. Näin opiskelijat otettiin mukaan myös opintojakson kehittämistyöhön 
ja heille mallinnettiin, miten oppimiseen liittyvää tutkimusta voi tehdä. Samalla opis-
kelijoille viestittiin, että myös opintojakson kehittämisen voi nähdä jatkuvana kehittä-
misprosessina, kuten yksilöiden oppimisen jatkuvana oppimisena. 

Tutkimusperusteisuuteen liittyy kolmantena näkökulmana opetuksen ja oppimisen 
jatkuva tutkiminen ja kehittäminen. Tämä toteutui MindBusiness-opintojaksolla si-
ten, että tutkittiin korkeakoulujen yrittäjäopintojen toteutumista suhteessa erilaisiin 
tavoitteisiin ja strategioihin (ks. Salmijärvi, Siklander, Vuopala).  Myös opiskelijoiden 
oppimisesta kerättiin laajasti tutkimustietoa. Esimerkiksi opintojakson alussa ja lo-
pussa kerättiin aineistoa opiskelijoiden käsityksistä yrittäjyyteen liittyen, yrittäjyyteen 
liittyvistä mielikuvista ja halukkuudesta itse lähteä yrittäjiksi. Myös se, miten opiske-
lijat rakentavat yrittäjäidentiteettiään, on yksi tutkimuksellisesti kiinnostava kysymys 
(Hintikka & Siklander). Aineistoa kerättiin sekä laadullisia että määrällisiä menetel-
miä hyödyntäen. Opiskelijat työstämien reflektiopäiväkirjoja avulla oppimista voi-
daan tarkastella koko opintojakson ajan (kts. Vuopala, Salmijärvi, Siklander & Impiö 
2019). Näistä eri tutkimusaineistoista työstetään tieteellisiä artikkeleja. Opiskelijoilta 
kerättiin runsaasti myös palautetta opintojaksosta kokonaisuudessaan eri menetelmiä 
käyttäen (kirjallinen, suullinen, yksilö- ryhmäpalaute) ja heitä kannustettiin aktiivises-
ti palautteen antamiseen. Tavoitteena opintojakson sisällöllinen ja pedagoginen jatko-
kehittäminen mahdollisimman toimivaksi ja oppimista edistäväksi. 
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Viimeinen, neljäs tutkimusperustaisen koulutuksen näkökulma, ulottuu työelämävuo-
rovaikutukseen. Keräämme tietoa työelämästä ja työelämän asiantuntijuudesta (ks. 
esim. Siklander & Impiö 2018), arvioimme sitä suhteessa koulutukseen (Bauer, Pa-
jarre, Nikander, Häkkinen, Kettunen, Impiö, Siklander & Vuopala 2019), jotta opis-
kelijamme saavat jo opintojen aikana mahdollisuuden kehittää työelämässä tarvittavia 
kompetensseja. Toisaalta sovellamme tutkimustamme myös työelämän käytäntöjä 
kehittämään. MindBusiness-opintojaksolla keskiöön nostettiin nimenomaan mikro-
yrittäjän työ, koska yrittäjyyttä harkitsevan opiskelijan näkökulmasta mikroyrittäjän 
arkeen on helpompi samastua kuin suuryrityksen, jonka haasteet ovat toisenlaiset kuin 
aloittelevan yrittäjän.   
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Ainutlaatuisuudella ympäristön puolesta

Eero Karvonen, Elli Laakkonen ja Miriam Putula

Rauno Salmelalla oli unelma: luoda itse 
jotain. Pitkän palkkatyöuran jälkeen 
osaset loksahtivat kohdalleen. Tietotai-
to ja uskallus löytyi. Syntyi Bioklapi Oy.

Alussa Raunolla oli vain idea: oma yritys 
suuntautuisi vahvasti bioenergia-alaan, 
joka tuntui henkilökohtaisesti kiinnosta-
valta, kun sitä oli tullut sivusta seurailtua 
jo pidemmän aikaa. Ideaa seurasi pit-
käjänteinen suunnittelu, tarkka laskel-
mointi ja asian kaikinpuolinen kypsyt-
tely. Rauno tutustui lämpöyrittäjyyteen, 
pelletinvalmistukseen sekä Suomen eri 
paikkakuntiin ja niiden tarjoamiin mah-
dollisuuksiin.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan 
pientalojen polttopuun käyttöä kuvaava viimeisin tilastojulkistus lämmityskaudelta 
2016–2017 osoittaa, että pientalot käyttävät polttopuuta 6,9 miljoonaa kiintokuutio-
metriä vuodessa. Energiasisällöltään se vastaa 15,3 terawattituntia. Tilastojen mukaan 
pientalouksissa käytettävät klapit, halot ja hake kattavat yhteensä yhdeksän prosenttia 
kaikesta Suomessa hakatusta kotimaisesta runkopuusta. Lämmöntuotantoon menee 
siis merkittävän iso osa maassamme tuotetussa puusta. 

Rohkeutta mennä epämukavuusalueelle
Raunolle varmistui vuoden 2011 tienoilla, että Pudasjärvelle ei kylillä liikkuneista hu-
huista huolimatta ollutkaan tulossa tunnettua pelletinvalmistajaa. Siinä oli hänen täy-
dellinen saumansa perustaa sinne Bioklapi Oy. Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeut-
ta; yrittäjyys on monella tapaa hyppy tuntemattomaan ja epävarmaan. Ennen pitkää 
Raunolle selvisi myös se, kuinka valtion tukilainsäädännön luonne yrittäjien suhteen 
toisi eteen haastavia tilanteita.

Bioklapin perustamisen aikoihin, kun omat rahat oli käytetty, Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY) avustusten viivästyminen aiheutti Raunolle yöunien me-
netystä. Avustusten hakeminen oli ollut pitkä prosessi, sillä aluksi tehtävä päätös avus-
tusten saamisesta otti oman aikansa. Päätöksestä kului vielä useita kuukausia ennen 
rahojen saapumista tilille. Rauno huomauttaa, että tällainen voi olla kohtalokasta eten-

Nimi: Rauno Salmela
•	 Koneautomaatio-tutkinto
•	 Lähes	10	vuotta	töissä	hankinta-
puolella	Pohjanmaan	Rakennus-
pelti	Oy:ssä	(PRP	Oy)

•	 5	vuotta	töissä	Nokia	Salkupilla
•	 Tuotantopäällikkö	maanpuo-
lustusasemia	ja	järeitä	koneita	
valmistavassa	konepajateolli-
suudessa

•	 Bioenergia-asiantuntijan	koulutus

Yritys:	Bioklapi Oy  
(perustettu	2011)

Toimiala:	puuprikettien	valmistami-
nen	hirsitalotehtaan	puujätteestä

Verkkosivut:	http://www.bioklapi.fi
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kin pienille yrittäjälle ja että ELY-kes-
kuksessa olisikin tehtävä töitä byrokra-
tian nopeuttamiseksi. Bioklapin tilanne 
ratkesi kuitenkin päättävältä taholta löy-
tyvien henkilöiden avustuksella. Rau-
non tapausta voidaan pitää opettavaise-
na esimerkkinä siitä, kuinka ongelmien 
ilmetessä yhdellä tasolla apua voi hakea 
seuraavalta tasolta. Rauno toivoisi yh-
teiskunnalta enemmän tukea siihen, että 
yrittäminen olisi mahdollisimman mo-
nelle mahdollista ilman suuria riskejä.

Tietoinen pesäero kilpailijoihin
Bioklapi on sekä itse yrityksen että yri-
tyksen valmistaman tuotteen erisnimi. 
Yrityksen nettisivuilla (bioklapi.fi) sa-
naa Bioklapi käytetään niin läpikotaisin, 
että verkkovierailijalle se jää varmasti 
mieleen. Tuotteen nimi kertoo heti kiin-

nostuneelle ostajalle, mistä on kyse: bio viittaa ekologisuuteen ja klapi on kaikille 
tuttu, polttopuuta tarkoittava murresana.

Eräs yritysmaailmaa pidemmän aikaa tuntenut taho antoi Raunolle neuvon: priket-
ti-sanaa ei kannattaisi ottaa tuotteen nimeen. Tämä neuvo on osoittautunut kullanar-
voiseksi. Bioklapi on valmistamalleen brikettituotteelle kaupallinen triviaalinimi, jolla 
yritys asiakkaiden mielikuvissa erottaa tuotteensa muiden valmistajien briketeistä.

Raiteilla pysyminen ja avun kysyminen
Rohkeutta tarvitaan myös siihen, että uskaltaa mennä mukavuusalueen ulkopuolelle. 
Raunon mukaan juuri mukavuusalueen ulkopuolella on tärkeää esimerkiksi selvittää 
kaikki mahdolliset eri skenaariot ja hakea selvitystyöhön myös apua. Asiat nimittäin 
muuttuvat ja yrittäjä kohtaa enemmin tai myöhemmin ajan, jolloin “ei näe tarpeeksi si-
vuille” ja silloin pienet signaalit asioiden muuttumisesta jäävät helposti huomaamatta. 
Taloudellisten ongelmien välttäminen on myös tärkeää. Huomattava määrä nykyään 
syntyneistä yrityksistä lopettaa jo muutaman vuoden toimittuaan. Syynä tähän eivät 
saisi olla taloudelliset ongelmat. Yhteiskunnan olisikin Raunon mielestä järkevää kat-
soa yritysten lopettamisen prosentteja, selvittää lopettamisten syyt ja tehdä jotain, että 
näin ei pääsisi käymään.

Aktiiviverkostoituminen, eli jatkuva tapa, jossa yrittäjä on itse esillä ja pystyy kolle-
goiden avulla hakemaan apua, tukea ja tietoa sekä vastaavasti antamaan sitä muille, 
on Raunon mukaan nykypäivänä erittäin tärkeää. Hän uskoo, että yritykset tekevät 

Rauno Salmelan Bioklapi Oy:n kotipaikka 
on Pudasjärvellä. Kuva: Miriam Putula.
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nykyään työtään liian yksin, mikä saa helposti aikaan niin sanotun ”ravihevosen kat-
seen”, joka estää näkemästä tarpeeksi laajasti. Tämä on yrittäjälle vaarallista ja saattaa 
tulla maksamaan kalliisti tulevaisuudessa. Rauno kuitenkin huomauttaa, että vuoro-
kaudessa on edelleen vain 24 tuntia, ja verkostoituminen vie aikaa, sillä oikeiden hen-
kilöiden seulominen väenpaljoudesta voi olla haastavaa. Nuorilla yrittäjillä voi olla 
perhe ja lisäksi monia muita hoidettavia asioita, kuten talovelat, joten verkostoitumi-
selle ei välttämättä jää aikaa. Aikaa menee myös yrityksen markkinointiin.

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen
Yrittäjä tarvitsee vahvaa osaamista tuotteen tai palvelun valmistamisessa, mutta yrit-
täjäksi ryhtyvän on tärkeää tunnistaa ja kartoittaa myös omat heikkoutensa ja epämu-
kavuusalueensa. Niihin olisi tärkeää saada ulkopuolista asiantuntija-apua, sillä näillä 
alueilla piilevät huomattavat riskit yksin tekevälle.

Hyvällä oppijalla täytyy ensinnäkin olla sellainen asenne ja ihmiskäsitys, ettei ihmi-
nen tule koskaan täysin valmiiksi. Täytyy oivaltaa se tosiseikka, että yhteiskunta on 
jatkuvassa teknologisessa muutoksessa, mistä seuraa, että perinteiset työnkuvat ja nii-
hin tarvittavat taitopaletit elävät yhtä lailla. Kuten Immanuel Kant jo 1700-luvulla 
korosti, niin myös raportti Future Work Skills 2020 painottaa, että koulutusjärjestel-
män painopisteen tulisi sijaita kriittisen ajattelun ja anlysointikyvyn kehittämisessä. 
Tietojen ”päähän kaatamisen” sijaan metakognitiivisten (kreik. meta + congitio = 
ajattelun jälkeinen/tuonpuoleinen) taitojen vaaliminen mahdollistaa jatkuvan oppimi-
sen, suhteellisuudentajun ja mediakriittisyyden. Toimiva metakognitio tarjoaa realisti-
sen, tilanteen tasalla olevan reflektiokoneiston omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja 
heikkouksien kartoittamiseen. On osoitettu, että metakongitiivisilla taidoilla on vahva 
yhteys yrittäjämentaliteettiin: metakognitio on resurssi, joka päivittyy niiden asioiden 
perusteella, mitä yrittäjä uskoo todeksi ihmisistä, tehtävistä, toiminnoista ja strategi-
asta. 

Rauno nimeää omaksi vahvuudekseen vahvan koneautomaation osaamisen, jonka 
ansiosta hän onkin osannut valmistaa tuotteensa itse alusta lähtien. Heikkous on puo-
lestaan sama, joka on valtaosalla muistakin yrittäjistä: markkinointi. Tämä tuntuu ja 
näkyy Raunon mukaan edelleen, onhan markkinointi aivan oma maailmansa verrattu-
na hänen aiemman työuran ostotyöhön. Myös Pudasjärvellä tulee edelleen vastaan ih-
misiä, jotka eivät ole kuulleetkaan Bioklapi Oy:stä. Sellainen saa Raunon pohtimaan, 
missä on menty vikaan.

Raunokin kertoo, että alkuaikojen printtimainosta lukuunottamatta markkinointi ta-
pahtuu tänä päivänä, kuten jo monena aikaisempana vuotena, ainoastaan somen kaut-
ta. Tämä on tehokkaampaa ja huomattavasti edullisempaa. Somen kautta tavoitetaan 
myös kahdenlaisia kuluttajia, eli niitä, jotka hakevat suoraan kyseistä tuotetta ja niitä 
jotka ovat kiinnostuneita siitä jonkun muun tuotteen kautta. Raunon mukaan nämä 
ovat asioita, jotka yrittäjän pitää hallita tai vastaavasti osata ulkoistaa. Jos ne kuitenkin 
pystyy tekemään tehokkaasti itse, tienaa jo aika hyvän palkan itselleen.
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Laadusta ja arvoista tinkimättä
Bioklapi Oy:n perustamisesta lähtien on se ollut Suomessa ainoa yritys, joka valmisti 
puuprikettejä omalaatuisella, kotitalouksia miellyttävällä tekniikalla. Kilpailevat tuot-
teet tulevat Venäjältä, Valkovenäjältä ja Baltiasta; Suomessa ei ole toista yritystä, joka 
valmistaisi vastaavaa tuotetta samassa laajuudessa. Kotimaassa paljolti tuntematon 
tuote rinnastetaankin usein näihin kilpaileviin tuotteisiin, joita myös esimerkiksi Ve-
näjällä valmistetaan huomattavasti halvemmalla. Bioklapi kilpaileekin laadun saralla 
esimerkiksi palo-ominaisuuksiltaan.

Yrittäjän arvoissa näkyy selvästi myös ympäristöystävällisyys. Rauno on päättänyt, 
ettei tuotetta pakata muoviin. Näin ollen pakkausmuovin määrä jokaisessa lavassa 
onkin vain sadasosa kilpailijoiden käyttämästä. Ympäristöystävällinen toiminta ei ole 
helppoa. Rauno tiedostaa, että olisi ollut edullisempaa ja järkevämpääkin hankkia yri-
tykseen kone, joka pakkaisi tuotteet muoviin. Sellainen kuitenkin sotisi hänen arvo-
jaan vastaan.

Paikallisuuden hyödyntäminen
Ympäristön puolesta toimiminen näkyy Bioklapi Oy:ssä muovin vähentämisen lisäksi 
myös tuotteen kuljetuksissa. Lähes 60 % Bioklapin asiakkaista asuu Uudellamaalla 
ja loput hajaantuvat muualle Suomeen. Bioklapi hankkii raaka-aineensa lähes naa-
purista, joten “tyhjää ilmaa” ei tarvitse kuljettaa. Rauno on aktiivisesti verkostoitunut 
paikallisten logistiikkayritysten kanssa onnistuen hyödyntämään ohikulkevien, muilta 
toimituksiltaan palaavien rekkojen ylimääräisen kapasiteetin. Näin tavaraa saadaan 
toimitukseen päivittäin ja toimituskustannukset mahdollisimman pieniksi. Ja rekat 
saavat lähteä Pudasjärveltä täysinä.
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Biotaloudesta

Biotalous on talouden uusi aalto, jonka tarkoituksena on korvata fossiilinen ta-
lous. Biotaloudessa hyödynnetään uusiutuvia luonnonvaroja kestävän kehityk-
sen mukaisesti ja kierrätetään luonnonvaroja ja ravinteita käyttämällä hyväksi 
puhdasta teknologiaa unohtamatta luonnon monimuotoisuuden suojelemista. 
Biotalous parantaa valtion omavaraisuutta valtion ollessa vähemmän riippu-
vainen tuontienergiasta kuten kaasusta tai öljystä.

Biotaloutta pidetään niin tärkeänä tulevaisuuden kannalta, että Suomen hal-
litus on asettanut Suomelle biotalousstrategian. Päämääränä on hiilineutraali 
yhteiskunta vuoteen 2045 mennessä. Biotalousstrategia on työ- ja elinkein-
oministeriön hanke, johon ovat osallistuneet monet eri tahot kuten valtioneu-
voston kanslia, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, opetus- ja 
kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, VTT ja 
Sitra. Lisäksi näkemyksiään ovat antaneet erilaiset biotalouden sidosryhmät.

Suomea pidetään biotalouden edelläkävijänä maailmassa, sillä jo nyt biotalous 
työllistää 300 000 ihmistä. Tämä johtuu siitä, että Suomi on aina elänyt metsä-
taloudesta; tervan poltosta puulaivojen rakennusaineista ollaan tultu pitkälle. 
Tällä hetkellä Suomen metsien kasvu on nopeampaa kuin poistuma. Toki met-
säteollisuudessa on ollut omat ongelmansa. Metsäteollisuus saastutti pitkään 
vesistöjä maanmuokkausten ja metsäojitusten takia ennen kuin ongelmaan 
herättiin. Tämän vuoksi puhtaan teknologian käyttö on erityisen tärkeää. 

Biotalous ei ole pelkkää metsäteollisuutta. Sen tarkoituksena on käyttää uu-
siutuvia luonnonvaroja myös ravinnon, energian, ravinteiden, tuotteiden ja pal-
veluiden tuottamiseen. Etenkin puhtaan makean veden turvaaminen ja hyö-
dyntäminen kestävästi pidetään tulevaisuuden kannalta tärkeänä. Biotalouden 
myötä luodaan uusia työpaikkoja eri sektoreille talouskasvun vauhdittuessa. 
Tavoitteena on, että Suomeen saadaan luotua 100 000 uutta työpaikkaa vuo-
teen 2025 mennessä. Biotalouden tuotos halutaan nostaa nykyisestä 60 mil-
jardista eurosta 100 miljardiin euroon vuodessa. 

Mutta miten näihin biotalouden tavoitteisiin päästään? Ensinnäkin Suomi pyr-
kii panostamaan tutkimukseen ja koulutukseen, jotta biotalouden asiantunti-
joita löytyisi riittävästi tulevaisuudessa. Suomi haluaa kehittää innovaatioita, 
joista myös muu maailma hyötyy ilmastokriisin keskellä. Toiseksi biotaloudelle 
halutaan mahdollistaa kilpailukykyiset markkinat sekä panostaa vientiin. Kol-
manneksi pyritään huolehtimaan siitä, että erilaisten biomassojen saatavuus 
ja kestävyys säilyy. Tämä tarkoittaa esimerkiksi juuri metsien kasvusta huo-
lehtimista. Neljänneksi biotalouden yrityksiä ja innovaatioita pyritään riskira-
hoittamaan. (Suomen biotalousstrategia, Biotalous, www.biotalous.fi, luettu 
19.8.2018)
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Raunon kokemuksen mukaan biotalouteen liittyvää keskustelua käydään pitkälti sel-
laisten tahojen toimesta, jotka eivät ole asian kanssa suoranaisesti tekemisissä, kuten 
poliitikot ja isommat energiayhtiöt. Toteuttajat löytyvät enemmän ruohonjuuritasolta 
ja heidän ääniään ei hirveästi kuulla tai uutisoida. 

Rauno on esimerkki siitä, millaisia kestävän kehityksen yrityksiä biotalouden myötä 
halutaan syntyvän. Hänellä on itse kehitelty tuote, jota valmistetaan käyttämällä hyö-
dyksi puuteollisuudessa ylijäänyttä puuta. Pakkaus on mahdollisimman ekologinen 
ja logistiikka hoidetaan muutenkin etelään kulkevien tyhjien rekkojen avulla. Lisäksi 
yritys työllistää muita.

Halu kasvattaa toimintaa
Bioklapi Oy:n ja Rauno Salmelan tulevaisuudessa siintää halu laajentaa, kuten ke-
nestä tahansa menestyvästä yrittäjästä saattaa arvatakin. Raaka-ainepotentiaalia ja 
vapaata kapasiteettia löytyy. Kysyntä on lisääntynyt suurin harppauksin, mutta sitä 
halutaan edelleen lisätä. Voisivatko asiakkaat löytyä esimerkiksi niiden mökkiläisten 
keskuudesta, joita halkojen hakkaaminen ei kiinnosta? Yrityksen kotipaikkakunnalla 
Pudasjärvellä kysyntä sen sijaan ei ole kasvanut, mikä selittynee sillä, että kulutta-
jat siellä ovat vielä melko omavaraisia. Bioklapin lailla muutkin paikalliset yrittäjät 
myyvät tuotteensa ulkopaikkakunnille. Pudasjärvellä on kuitenkin samat haasteet eli 
väestö ikääntyy ja haluaa edelleen asua kotona. Tässä Rauno näkeekin mahdollisuu-
den Bioklapille: se voisi tukea kotona asumista toimittamalla lämmityspuut asiakkaan 
kotiin. Tähän tosin Bioklapi tarvitsisi rinnalleen puunhuoltopalvelun.

Markkinoinnin saralla on myös paljon tehtävää. Rauno haluaisi kehittää yrityksensä 
toimintaa siten, että tehtaalla olisi tietty määrä luottomiehiä hoitamassa fyysistä tuo-
tantoa, jotta hän itse voisi keskittyä paperityöhön, markkinointiin ja asiakastyytyväi-
syydestä huolehtimiseen. Nyt aikaa kuluu liian paljon tuotantohommissa ja sesongin 
aikana päivät ovat pitkiä. Unelmatyössään Raunon on kuitenkin mukava jatkaa. Saa 
tehdä asiat niin kuin itse haluaa.

Johtopäätökset / loppuyhteenveto
Yritäjätarinamme mukaan yrityksen perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen on proses-
si, jota on pohdittu, suunniteltu, kypsytelty ja laskelmoitu kauan, jopa monia vuosia. 
Rauno Salmela oli ollut palkkatöissä monia vuosia keräämässä kokemuksia. Samalla 
hän oli hakenut tietoa omaehtoisesti tulevaa yritystään varten. Rauno näkee tällaisen 
toiminnan tärkeäksi asiaksi yrityksen perustamisessa ja yrittäjäksi ryhtymisessä. Mo-
nesti törmää sellaiseen ajatusmalliin, että yrittäjäksi synnytään tai sellaiseksi ryhdy-
tään, vaikka kauheasti kokemusta tai hirveän pitkää harkinta-aikaa ei olisikaan. Tie-
tenkin näinkin voi tapahtua, mutta usein myös kokemusta löytyy esimerkiksi lapsena 
aloitetun harrastuksen ansiosta monia vuosia. Raunon yrityksen pitkä suunnitteluaika 
ja oman kokemuksen kartuttaminen toimivat ehkä hurjapäisille ja uhkarohkeille yrit-
täjänaluille terveenä hillintänä, mutta taas varoivaisimmille ihmisille ehkä pienenä us-
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kalluksen esteenä. Toisaalta monet yrittäjät eivät ole tehneet päivääkään palkkatöitä, 
eli yrittäjäksi voi myös ryhtyä ilman vuosien kokemusta palkkatöissä.

Yrittäjätarina herätti ryhmässämme myös arvostusta sitä kohtaan, kuinka yrittäjä toi-
mii omien arvojensa pohjalta – vieläpä vihreiden arvojen, jotka ovat tänä päivänä tär-
keitä monelle, myös meille. Rauno on esimerkiksi päättänyt, että hänen tuotettaan ei 
pakata muoviin. Omien arvojen mukaan toimiminen ei aina ole helppoa, sillä muut ta-
hot eivät sitä automaattisesti tue. Raunokin myönsi, että muovin käyttö olisi järkeväm-
pää ja edullisempaa, mutta se sotii hänelle tärkeitä vihreitä arvoja vastaan. Onneksi 
kuitenkin kuluttajista löytyy myös näitä arvoja tärkeinä pitäviä ihmisiä, jotka haluavat 
tukea niiden mukaista tuotantoa ja joiden kautta omien arvojen mukaan toimimisesta 
saa myös konkreettista kiitosta. Koemme tämän hienona esimerkkinä siitä, kuinka 
omia arvojaan ei kannata eikä edes tarvitse hylätä, vaan yritystoiminta voi olla menes-
tyksekästä vaikkei suuri yleisö pitäisikään kyseisiä arvoja tärkeimpinä. Yrittäjä Satu 
Rämön sanoin: ”Aina löytyy joku, joka on kiinnostunut samoista arvoista kuin sinä. 
Kiinnostuneiden joukosta löytyy myös heitä, jotka ovat valmiita maksamaan asioista, 
joita sinä haluat ja osaat tehdä.”

Raunon kertomat asiat pienyrittäjien kohtaamista byrokraattisista haasteista Suomessa 
myös resonoivat myös ryhmästämme löytyvien kokemusten kanssa: vaaditaan vahvaa 
paineensietokykyä, koska taloustilanne yrittäjällä ei ole samalla tavalla vakio kuten 
palkansaajilla; joskus joutuu sumplimaan merkittävien investointien ja tilille saapu-
vien rahojen oikean ajoittamisen kanssa, ettei joudu taloudellisen katastrofin keskelle. 
Ja siitä voimmekin olla Raunon kanssa samaa mieltä, että valtion puolelta byrokra-
tiaa tulisi vähentää niin paljon kuin mahdollista, sillä lähitulevaisuudessa suuri osa 
ihmisistä tulee joka tapauksessa päätymään teknologian murroksen myötä yksityisiksi 
elinkeinonharjoittajiksi, ja viimeistään silloin tulisivat lainmukaisen byrokratiataakan 
sekä etujen saannin olla yrittäjille ja palkansaajille mahdollisimman yhtäläiset.



26



27

Elämyksiä arjen keskelle

Heidi Hautamäki, Al-Rubaye Mustafa, Heli Paaso-Rantala ja  
Vilma Paakkinen

“Yritys lähti ihan tarpeesta, kun ihmi-
set kyseli koko ajan,  että voitteko tul-
la opettamaan.”

Tutustuimme Petri Alakiuttuun ja 
hänen yritykseensä Erä-Pata Elämys-
palveluihin luonnonhelmassa Oulussa 
Taskilan venesatamassa eräkokkailun 
parissa. Saimme kuulla monivaiheisen tarinan Alakiutun yrittäjän polusta ja 
sen eri vaiheista. Alakiutun tie vei yrittäjyyteen vähitellen omien harrastusten 
kautta. Petri Alakiuttu toteuttaa elämyksiä asiakkailleen tarjoamalla muun 
muassa eräkokkauksia kesällä sekä hylkeen bongausta talvella. Pääsimme itse 
kokeilemaan haastattelun yhteydessä, millaista ruoanlaitto avotulella on. Tällä 
kertaa iltapäivän menuuseen kuului hirviburgereita ja hirvenlihalla täytettyjä 
kääryleitä. 

Yrittäjän tausta 
Erä-Pata elämyspalveluiden tuottaja, yrittäjä Petri Alakiuttu ryhtyi yrittäjäksi 2011, 
kun muut yrittäjät toivoivat eräkokkauskursseja oman yritystoimintansa oheispalve-
luiksi. Alakiuttu on ollut itse ravintola-alalla 16-vuotiaasta saakka, jolloin hän suoritti 
ravintola-alan opinnot Rovaniemellä. Ennen yrityksen perustamista Alakiuttu ennätti 
työskentelemään muun muassa Kouvolassa ja Oulussa tehden baarihommia freelan-
cerina. Alakiuttu opiskeli vuoden eräkokkausta, jonka jälkeen hän lähti Venäjälle ka-
laoppaaksi. Kalaopas neuvoo ja opastaa kalastajia vesistön saantipaikoille. Ryhmistä 
riippuen opas valmistaa myös ruoat ja keittää kahvit. Suomeen palattuaan Alakiuttu 
jatkoi ravintola-alalla ja perusti oman yrityksen vuonna 2011. Yrityksen alkuperäisenä 
tavoitteena on ollut elämyspalveluiden tuottaminen oman työn ohessa. Alakiutun mu-
kaan yritys on koko ajan kehittynyt ja vuonna 2013 Iin kunnan otettua yhteyttä, Ala-
kiuttu rupesi pyörittämään päätyökseen maisemaravintola Merihelmeä Kuivaniemel-
lä. Tällä hetkellä Alakiuttu hoitaa molempia yrityksiä rinnakkain. 

“Tavallaan toinen kantaa toista koko ajan, meillä on nyt iso keittiö, 
missä voijaan esivalmistella ruuat, kun lähetään keikalle.” 

Nimi: Petri Alakiuttu

Yritys:	Erä-Pata Elämyspalvelut

Toimiala:	Matkailu-	ja	ravitsemus

Internet-sivut:	http://www.erapata.fi
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Alkuun verrattuna homma on muuttunut Alakiutun mukaan helpommaksi, ja nykyään 
Erä-Padalla on mahdollisuus kokata ruokaa isommille ihmismäärille.

“Kaikesa tullee olla omat haasteensa ja omat mielenkiintonsa joka 
hommassa, mutta se pittää mielen virkiänä ku saa tehä sen.” 

Petri Alakiuttu haasta-
teltavana kesällä 2018. 
Kuva: Hautamäki,  
Al-Rubaye, Paaso- 
Rantala ja Paakkinen.

Metsäpalovaroituksen 
ansiosta yrittäjä jou-
tui keksimään vaihto-
ehtoisen tavan ruoan 

paistamiseen. Vuosien 
kokemuksella yrittäjä 

oppii varautumaan 
yllättäviin tilanteisiin  

ja ongelmiin. 
Kuva: Hautamäki, 
Al-Rubaye, Paaso- 

Rantala ja Paakkinen.
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Sesongista sesonkiin
Erä-Pata elämyspalveluilla on kolme sesonkia: hyljesesonki keväällä jäiden lähdöstä 
toukokuun loppuun. Kesällä puolestaan Erä-Pataa työllistävät erävaellukset sekä erä-
kokkailut. Elokuussa toiminta pyörii lähinnä metsästysmatkailun ympärillä, jonka toi-
minta jatkuu aina jäiden tuloon ja metsästyskauden loppuun saakka. Maisemaravinto-
la Merihelmessä toimii ympäri vuoden, josta Alakiuttu perheineen saa leivän pöytään 
Erä-Padan toiminnan hiljentyessä. “Merihelmessä on kuitenkin vähän samat seson-
kiajat. Tammikuun 15. päivän jälkeen sielläkin hiljenee.” Hiljaiset kaudet kehitetään 
Merihelmen ja Erä-Padan toimintaa. Helmikuussa hiihtolomien myötä Merihelmessä 
on odotettavissa kiirettä, joka pitää Alakiutun perheineen liikkeellä. Myös pilkkikausi 
keväällä vilkastuttaa maisemaravintolan arkea. Sekä Erä-Padan että Merihelmen toi-
minta ovatkin vahvasti sidoksissa sesonkiin. 

Yrittäjän arki ei ole aina helppoa vaan pitää sisällään myös hampaiden kiristelyä. 
Erä-Padan toiminta tuntuu Alakiutun mielestä kaikesta huolimatta lomalta. “Silloin 
saa tehdä mitä tykkää ja silloin kun tykkää.” Yrittäjyys perustuukin siihen, että yrittäjä 
rakastaa tekemiään asioita. Alakiuttu kertoo rakastavansa niin ruuanlaittoa kuin luon-
nossa olemista. Suurin haaste yrittäjän mielestä on työn sesonkiluonteisuus, minkä 
vuoksi onkin tärkeää tasapainottaa arki hiljaisen ja vilkkaan ajan välillä. Vilkkaam-
pana aikana Alakiuttu laittaa rahaa talteen sen verran, että he selviävät rauhallisesta 
kaudesta. Kun on toiminut yrittäjänä tarpeeksi kauan, osaa varautua sesonkiin ja hil-
jaiseen aikaan hyvissä ajoin. 

Liikeidea ja sen toteuttaminen 
Yrityksen perustaminen lähti liikkeelle ulkoisesta tarpeesta. Koska vene, metsästys-
tarvikkeet ja kokkaustarvikkeet jo löytyi Alakiutun harrastusten myötä, ei tarvittu yli-
määräistä lainaa toiminnan käynnistämiseen. Kynnys asiakaslähtöiseen yrittäjyyteen 
oli alun alkaenkin matala, sillä muiden ihmisten kanssa toimiminen ja vaelluksille 
lähteminen on Alakiutulle helppoa ja luonnollinen tapa toimia. 

Liiketoiminnan tavoitteena on tuottaa elämyksiä asiakkaille ja olla mahdollisimman 
omavarainen; sillä rahalla, mitä toiminnasta tulee, päivitetään ja lisätään välineistöä 
sekä järjestetään eri tapahtumia. Erä-Padan eräkokkaus-kurssilla kaikki saavat osallis-
tua ruoanlaittoon tasavertaisina yksilöinä niin, että jokaiselle löytyy joku tehtävä. Esi-
valmistelut eräkokkaukseen on helppo tehdä Ravintola Merihelmen keittiössä. Kun 
Petri Alakiutulta kysyttiin, millaisena hän näkee yrityksen tulevaisuuden viiden vuo-
den päästä, ei vastausta tarvinnut kauaa odotella. Yrittäjän haaveena on saada Erä-Pa-
dan toiminta täysipäiväiseksi ja ympärivuotiseksi, suunnitelmia sen toteuttamiseksi 
on jo tehty. Tulevaisuudensuunnitelmien toteuttaminen on  vaikeaa yksin, joten siihen 
tarvitaan yhteistyökumppaneita.Yhteistyö esimerkiksi useamman majoituksen järjes-
täjän kanssa voisi olla hyvä toimintatapa. Verkostoituminen muutenkin muiden yri-
tysten kanssa on pienyrittäjälle hyvin tärkeä väylä saada äänensä ja palvelunsa julki. 
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Yrityksen toiminnan laajentuminen on lähtenyt useimmiten käytännön tarpeesta. Yrit-
täjälle arkipäiväisiä asioita on myyty asiakkaille elämysmatkailuna. Alakiuttu kertoi, 
että Kuivaniemellä on pyydetty jo pitkään hylkeitä, mutta monelle asiakkaalle on elä-
myksellinen kokemus päästä näkemään ja kuvaamaan hylkeitä. 

Hyljejahdin pääpaino on tällä hetkellä metsästyksessä. Metsästyksen yhteydessä pis-
tetään verkot veteen ja samalla kalastetaan. Verkoille tulee niin sanottuja häirikköhyl-
keitä, joita sitten metsästetään. Hylkeennahat menevät yleensä aina asiakkaalle. On 
tapauskohtaista, menevätkö liha ja traanit eli rasva asiakkaalle vai, tulevatko ne yri-
tyksen käyttöön. Normaalin kalareissun aikana ei harrasteta metsästystä, vaan keskity-
tään siihen, mitä asiakas on tilannut. Normaali  kalareissu on esimerkiksi vetouistelua 
eri kohteissa tai heittokalastusta. Monesti laitetaan myös verkkokalastuksen molem-
piin tapoihin mukaan. 

“Me kun kalastamme myytävät tuotteet itse, niin norppien uidessa 
neljän metrin vierestä veneestä, on joillekin eksoottista ja  

meille se on jokapäiväistä.”
 

Pilkkiminen tuli yrityksen toimintaan vastaavasti asiakkaiden pyyntöjen perusteella. 
Alakiuttu on itse harrastanut pitkään pilkkimistä ja muuta kalastamista, niinpä häneltä 
löytyi tarvittavat välineet toimintaan. Monipuolisten harrastustensa ansiosta Alakiu-

Sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa ja johan maistui! Itse valmistetun aterian 
kruunasi Alakiutun perheen marjamehu, joka oli sopivan kirpakkaa ja makeaa.
Kuva: Hautamäki, Al-Rubaye, Paaso-Rantala ja Paakkinen.
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tun on ollut helppo lisätä yrityksensä toimintaan erilaisia palveluita. Metsästysmatkai-
lussa asiakas esimerkiksi pyytää lintuja ja valokuvausmetsästyksessä vain kuvataan 
lintuja. Uutena palveluna on kokeiltu myös “Tee oma metsästysvideo” -konseptia, 
jossa videon tekijät tulevat ulkopuolelta. Erä-Padan osuutena on opastaa metsässä ja 
merkitä paikkoja. 

Yrittäjyystausta
Yrittäjyystausta Petri Alakiutun sisäisen yrittäjyyden kipinä on lähtenyt hänen van-
hempiensa jalanjäljistä, vaikkei heillä ole ollut yritystoimintaa. Alakiuttu kertoo van-
hempiensa muuttaneen töiden perässä Ruotsiin ja kiertäneen sinne, missä töitä on ollut 
tarjolla. Hän kuvailee, että tietynlaista yrittäjyyttä on saada oma elämä kuntoon kier-
telemällä ja tekemällä töitä. Petri Alakiuttu oppi perheeltään, että ihminen ei pärjää, 
jos ei tee työtä: 

“Yrittäjyys on vähän sama asia, että sitä on mentävä sinne missä 
töitä on ja tehtävä, mitä pystyy. Mutta kyllä varmaankin oma perhe 

on opettanut sen, että ei pärjää, jos ei töitä tee.” 

Alakiutun perustaessa Erä-Padan toiminnassa oli mukana hänen veljensä. Myöhem-
min hänen veljensä siirtyi Kemiin pyörittämään leirintäaluetta. Petri Alakiutun ei ole 
tarvinnut olla koskaan täysin yksinyrittäjänä. Toiminnan laajennettua Merihelmeen 
on Alakiutun perhe tullut enemmän avuksi: perhe työskentelee yhdessä maisema-ra-
vintolassa ja auttaa muussa toiminnassa. EräPadan keikoilla Alakiuttu on useimmiten 
yksin, ellei kyseessä ole suurempi keikka. 

Kun Petri Alakiuttu aloitti Erä-Pata elämyspalvelut, hänellä oli tavoitteena tehdä sitä 
mistä hän itse pitää. Hän pitää erityisesti vapaudesta tehdä eräruokia, joita hän on jo 
pikkupoikana oppinut tekemään. ”Minä rakastan tätä ruuanlaittoa ja luonnossa ole-
mista, niin siihen se perustuu kaikkinensa.” Alakiuttu pitää yrittäjyyden suurimpana 
haasteena sen sesonkiluonteisuutta. Alakiutun mukaan on haastavaa, kun asiakkaita 
on paljon tiettyyn aikaan vuodesta, kun taas toisaalta välillä voi olla paljon hiljaisem-
paa. “Hyvä puoli tässä on, että samat asiakkaat, jotka ovat tottuneet käymään haluavat 
monesti tulla käymään uudestaan.” Alakiutun mukaan yrittäjyys ei ole aina helppoa. 
Epävarmuus tulevaisuudesta on Alakiutun mukaan haastavaa. Petri Alakiutun mukaan 
yrittäjän ei tarvitse olla paras, mutta hänen on pakko olla hyvä omassa ammatissaan. 
Yrittäjältä vaaditaan stressinsietokykyä ja pitkäpinnaisuutta sekä asioiden nollaamis-
kykyä. 

Alakiutun mukaan yrittäjyydessä ei tarvitse lähteä heti isosti liikkeelle, vaan yrittä-
jyyden voi aloittaa pikkuhiljaa. Alakiutun mukaan yrittäjyys antaa omanlaisensa va-
pauden tehdä ihan mitä vain, ja hän pitää sitä tärkeänä. Alakiutulle oli helppo ottaa 
omaan harrastukseen mukaan asiakkaita, sillä hän pitää luonnossa liikkumisesta mui-
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den kanssa. Hän kokee reissut asiakkaiden kanssa samankaltaisina kuin ottaisi kaverin 
mukaan vaellusretkelle. Alakiuttu huomauttaa, että toki turvallisuuskysymykset tule-
vat eri lailla esille, kun metsässä on liikkeellä asiakkaiden kanssa, verrattuna siihen, 
että on liikkeellä kaveriporukalla. Asiakkaiden turvallisuus on aina ensisijainen asia. 
Jokaiselle retkelle tehdään erillinen turvallisuusasiakirja, johon kirjataan erilaiset tur-
vallisuusteen liittyvät asiat ja esimerkiksi asiakkaiden perussairaudet, jotka ensihoi-
tajien pitää ottaa huomioon. Turvallisuusasiakirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi 
myös ne tapahtumat, mitä reissun aikana voisi sattua. Asiakkaiden turvallisuus on aina 
ensisijainen asia. 

Mehevät hirviburgerit ja keväkääryleet
Kun saimme tietää ensimmäisen luennon yhteydessä oman yrittäjätarinamme päähen-
kilön, mietimme, miten hienoa olisi päästä eräkokkailemaan haastattelun yhteydessä. 
Petri suostui pyyntöömme, ja valitsimme haastattelu- ja kokkailupaikaksi Taskilan 
venesataman. Haastattelupäivän aikaan oli ollut hyvin kuivaa, ja metsäpalovaroitus 
oli edelleen voimassa. Mietimme alkuun, pystymmekö edes kokkaamaan mitään. 
Yrittäjänä Petri on tottunut ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita, niin myös tällä 
kertaa. Avotulen sijaan kokkasimme Petrin mukanaan tuomalla hiiligrilli-alustalla, 
josta tuli ei päässyt leviämään minnekään, vaan se pysyi koko ajan hallinnassa. Petri 

Maisemat olivat kohdallaan ja sää suosi kokkailijoita. Vaikka päivä oli kaunis,  
ei Taskilan venesatamassa juuri muita näkynyt. 
Kuva: Hautamäki, Al-Rubaye, Paaso-Rantala ja Paakkinen.
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toi mukanaan kaikki tarvittavat kokkausvälineet, myöskin hirvi-sikajauhelihan, hirven 
lihasta valmistetut kevätkääryleet ja mausteet. Grillin lämpenemistä odotellessa yksi 
ryhmämme jäsenistä, Heli, sai maustaa hirvenjauhelihan ja vaivata taikinan pihvejä 
varten. Jonkin ajan kuluttua, hiilloksen ollessa juuri täydellinen, Mustafa jatkoi Helin 
työtä ja muokkasi jauhelihasta mahtavia pihvejä pannulle paistettavaksi. Pihvien pais-
tuessa opimme monta tärkeää seikkaa erinomaisen ruoan valmistamisen vaatimuk-
sista: pannun tulee olla miedolla lämmöllä, pihvejä ei tarvitse kääntää montaa kertaa 
paiston aikana eikä niitä saa missään nimessä painaa! Yleensä pihvit kannattaa kään-
tää siinä vaiheessa, kun niistä tihkuu ulos veren näköistä nestettä. Pihvien paistuttua 
lämmitimme sämpylät ja teimme kastikkeen hampurilaisille. Kokosimme aterian, ja 
olihan se hyvää! Oman lisänsä kokemukseen toi aurinkoinen, tosin hyvin tuulinen 
sää, sekä Pateniemen viihtyisä satama. Hirviburgerin nauttiminen lokkien kirkuessa ja 
auringosta nauttiessa oli todellinen elämys. 

Kokemukset eräkokkailusta
Ensimmäisen eräkokkauskurssimme jälkeen on helppo ymmärtää niiden suosio sekä 
se, miksi Petri Alakiuttu aikoinaan perusti oman yrityksensä. Alussa meillä ryhmänä 
oli ajatus, että Petri tekee ihan kaikki eli kokkaa, valmistaa ja valmistelee raaka-aineita 
ja periaatteessa teettää meillä vain ruokaa. Meillä oli myös sellainen ajatus, että miten 
hän voi perustaa yrityksen tällä tavalla, kun siinä ei ole sinänsä mitään uutta. Mutta 
eräkokkauselämyksen jälkeen meille oli selvää, miksi ihmiset haluavat sitä palvelua ja 
miksi he tulevat takaisin. Kaupungistumisen myötä yhä useammat ihmiset elävät kau-
pungeissa Suomessakin. Luonnossa ollaan vähemmän, kun vielä muutamia vuosikym-
meniä sitten. Alakiutun yritys antaa mahdollisuuden kokeilla eräkokkailua, kalastusta 
ja metsästystä turvallisesti, ja vieläpä ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta. Se, 
että pääsimme viettämään iltapäivää raittiissa ulkoilmassa, toi tervetullutta vaihtelua 
arkeen. Hyvässä seurassa ja raittiissa ulkoilmassa on mukava viettää päivää ja opetella 
uusia asioita. Moni meistä ei ollut koskaan tehnyt ruokaa vastaavalla tavalla ja se, että 
pääsimme itse mukaan tekemään oli mukavaa ja antoisaa. Alakiuttu kertoikin, että erä-
kokkauskurssia toteuttaessa jokainen asiakasyrityksen työntekijä on samanarvoinen 
ja pääsee osallistumaan ruoanlaittoon yrityksen hierarkkisesta asemasta välittämättä. 
Porukalla tehty ruoka on parempaa ja täyttävämpää - niin henkisesti kuin fyysisesti-
kin. Koimme hyvin mielenkiintoiseksi tutustua tarkemmin yrittäjän tarinaan ja hänen 
yrittäjyyden eri vaiheisiin. Autenttisessa ympäristössä tutustuminen oli luontevaa ja 
saimme kokea, miten elämyksellistä on tehdä niinkin arkista asiaa kuin ruoanlaittoa 
luonnossa. Luonto antaa omanlaisensa lisän kokkaamiseen ja meidän onneksemme 
sää oli myös hyvinkin suotuisa. 

 
Analysointi 
Petri Alakiuttu painotti, ettei yrittäjänä voi lannistua, vaan täytyy rohkeasti kokeilla ja 
etsiä keinoja, miten ohittaa vaikeudet. Oman jaksamisensa kannalta on tärkeää tehdä 
sitä, mistä itse nauttii. Tutkimukset vahvistavat, että positiivisen motivaation avul-
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la on mahdollista saavuttaa asetettuja tavoitteita. Ilman intoa ja motivaatiota työtään 
kohtaan, on todella hankalaa saada yritystä menestymään. Harva edes jaksaa käyttää 
aikaansa, sillä erityisesti yritystoimintaa aloittaessa menee hyvin paljon aikaa saa-
dakseen yrityksen toimimaan. Suuri osa yrityksistä saa alkunsa haaveista, jossa on 
jonkinlaisia päämääriä ja tavoitteita. Yrittäjyyteen siirryttäessä on palvelu tai tuote 
yleensä testattava pienellä ryhmällä. Alakiutun yrittäjyyden alkuvaiheilla ei testausta 
ollut tarpeen tehdä, sillä palvelut olivat tulleet tarpeeseen. Aiemmin jo kaveriporukan 
kanssa oli esimerkiksi kalastettu ja metsästetty, joten kasvaneen kysynnän myötä, oli 
matala kynnys perustaa oma yritys. 

Vaikkei koulutus ole ennakkovaatimus tietyn alan yrittäjäksi ryhtymiseen, on koulut-
tautuminen hyvin suotavaa. Petri Alakiutulla oli ennen yrityksen perustamista sekä 
koulutusta että pitkä kokemus ravintola-alalta, jolloin toimiala oli hyvin tuttu. Yritystä 
perustettaessa tieto toimialasta on välttämätöntä, jotta yrityksestä saa kannattavan ja 
menestyvän. Koulutuksen on todettu tuovan yrittäjälle itseluottamusta, jolloin asiois-
ta ei päätetä täysin intuition perusteella, vaan taustalla on tietämystä ja taustatietoa. 
Petri Alakiuttu sanoi haastattelun aikana, ettei yrittäjän - tai kenen tahansa työnteki-
jän - tarvitse olla paras siinä mitä tekee. Hänen täytyy olla riittävän hyvä. Satu Rämö 
(Rämö ym. 2017) sai yritysidean istuessaan islantilaisessa kuumassa lähteessä: Hän 
tekee matkaoppaan Islannista. Rämöllä ei ollut minkäänlaista kokemusta matkaoppaan 
kirjoittamisesta, vaikka hän olikin kirjoittanut lehdistötiedotteita yrityksille ja toimit-
tanut henkilöstölehteä. Rämö sen sijaan tiesi paljon matkailusta sekä asioista, jotka 

Hirviburgerin valmistus oli monivaiheinen prosessi. Jokainen ryhmäläinen osallistui 
kokkaamiseen. Aterian kruunasi kuksasta juotu Petrin tekemä mehu. 
Kuvat: Hautamäki, Al-Rubaye, Paaso-Rantala ja Paakkinen. 
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matkailijoita kiinnostavat. Rämö keksi myös useita tapoja saada lisää rahaa matkaop-
paan kirjoittamisen lisäksi. Rämö päätti muun muassa kirjoittaa Islannista suomalai-
siin ja ulkomaisiin lehtiin sekä tarjota erilaisia kirjailijahaastatteluita. Petri Alakiuttu 
tiesi paljon tavallisesta että eräkokkaamisesta. Hänen ei tarvinnut miettiä, osaisiko hän 
tehdä jotakin. Lisäksi hänen oli helppo tuoda yritykseen palveluita, joita hän muuten-
kin harrasti. Myös Alakiuttu osasi yhdistää yritykseensä erilaisia keinoja ansaita rahaa: 
hylkeen bongaus ja metsästysreissut tuovat rahaa silloin, kun eräkokkauskursseille ei 
ole kysyntää. Alakiuttu on ahkera kalastaja, ja vaikka hylkeiden näkeminen on hänelle 
arkipäivästä, hän osasi ajatella etteivät ne ole sitä kaikille, ja että osalle hylkeen näke-
minen itsessäänkin voi olla täysin erilainen kokemus kuin hänelle itselleen. 

Satu Rämö kertoo kirjassaan Unelmahommissa, miten ideat vain syntyvät joskus ja 
ne kantavat pitkälle, kun taas joskus ideat, jotka vaikuttavat aluksi hyvältä saattavat 
kuolla ennen kuin niistä ehtii tulla mitään. Toisinaan kokemus on puolestaan se, joka 
opettaa kannattaako joku idea vai ei. Petri Alakiuttukin tarjosi aikoinaan metsästys-
reissujen yhteydessä mahdollisuutta valokuvata lintuja. Hän järjesti jopa saksalaisille 
turisteille majoitusta metsäreissujen kuvauksia varten. Saksalaisten turistien vähyyden 
vuoksi hän päätti kuitenkin lopettaa palvelun tarjoamisen. 

Unelmat ja intohimo luovat usein yritykselle mission ja vision, ja ainakin Petri Ala-
kiutun kohdalla kyseiset seikat pitävät täysin paikkaansa. Alakiuttu on työskennellyt 
yrityksensä parissa seitsemän vuoden ajan. Sitä ennen hän on tehnyt ravintola-alan töi-
tä 16-vuotiaasta asti, eikä hänessä näkynyt merkkiäkään kyllästyneisyydestä tai tyyty-
mättömyydestä. Alakiuttu oli aivan kuin kotonaan pitäessään meille eräkokkikurssin, 
hänestä huokui tietynlainen rauhallisuus ja kaikki hänen eleensä ja tekonsa olivat hy-
vin luontevia. Alakiuttu mainitsi useaan otteeseen, että työtä täytyy rakastaa, jotta sitä 
jaksaa tehdä. Hän selvästi nauttii omasta työstään ja hänellä on intohimo ruoanlaittoa 
kohtaan. Hänen intohimonsa on myös yrityksen missio: tarjota elämyksiä toisille, niin 
ruoanlaiton, kuin hylkeen bongauksenkin myötä. Kaikki hänen palvelunsa liittyvät 
luontoon, sillä hän on tottunut liikkumaan luonnossa. Erä-Pata Elämyspalvelut on 
Petri Alakiutulle yhdenlainen unelma, vaikka hän ei yritystään perustanutkaan seura-
takseen omaa unelmaansa. Alakiutun puheiden perusteella yrityksellä menee hyvin ja 
vaikeista ajoistakin selviää. Koko yritys etenee omalla painollaan ja kaikki vaikuttaa 
ulkopuolisen silmiin hyvin mutkattomalta. Ehkä unelmatyön voi saavuttaa ilman var-
sinaista tai konkreettista unelmaa, kuten Alakiutun tapauksessa. 
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Vaikeuksien kautta voittoon  
– Heidi Kumpumäen yrittäjätarina

Sebastian Hämäläinen, Laura Lähteenoja, Julius Nurmenniemi ja  
Henna Parviainen

Heidi Kumpumäki sai idean LapLaystä 
eli sylitasosta alunperin vuonna 2010. 
Idea sylitasosta ei ole uusi ja markki-
noilla on vastaavia myynnissä, mutta 
LapLay tarjoaa laadukkaan tuotteen, 
joka voidaan kustomoida asiakkaan 
oman maun mukaan, esimerkiksi ver-
hoilussa käytetyllä kankaalla.

Heidi Kumpumäki 46-vuotias oululainen yrittäjä. Kumpumäki opiskelee ammatti-
korkeassa taloushallintoa ja hän on suorittanut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa 
yrittäjyysopintoja sekä verhoilijakoulutuksen. Kumpumäki kertoo itse opiskelevansa 
asiat, joita hän ei ennestään osaa. Ne ovat oleellisia yrityksen toiminnalle, kuten verk-
kosivujen perustaminen.  

LapLay lähti liikkeelle nollabudjetil-
la, joten Kumpumäen työkokemus ja 
koulutus kaupallisella alalla sekä laa-
jat verkostot olivat suuri apua tuotteen 
markkinoinnissa ja kehittelemisessä. 
Kumpumäki uskookin, että uudella 
yrittäjällä, jolla on rajalliset resurssit, 
nimenomaan periksiantamattomuus 
haasteiden kohdalla on tärkeä ominai-
suus. Kumpumäki on pienestä pitäen 
ollut yrittäjähenkisten ihmisten ym-
päröimänä ja hän uskoo tämän muo-
vanneen hänelle yrittäjäksi tarvittavat 
ominaisuudet. Haasteita Kumpumäel-
lä onkin ollut elämässä ja yrityksensä 

Nimi: Heidi Kumpumäki

Yritys: Heididi

Tuote: Sylitaso läppärille, Laplay

Toimiala: 

Internet-sivut: https://www.heididi.fi/

Heidi Kumpumäki demonstroi  
sylitason käyttöä. 
Kuva: Sebastian Hämäläinen. 
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kanssa, mutta hänen  asenteensa on kantanut hänet vaikeuksista kohti voittoa . LapLay 
ei työllistä Kumpumäkeä vielä kokopäiväisesti, mutta hän toivoo näin olevan tulevai-
suudessa. 

HeiDidi syntyy
Idean LapLay tuotteelle Heidi Kumpumäki sai keskellä vaikeaa elämäntilannetta. 
Kumpumäki oli vuonna 2010 sairauslomalla masennuksen takia ja täytti saunatyy-
nyjä kuntoutuskeskuksessa. Niin kuin monissa uusissa ideoissa, ideat syntyvät kuin 
puolivahingossa, ja niin tapahtui myös Kumpumäen tapauksessa. Hän huomasi, että 
muokkaamalla täyttämiään saunatyynyjä, niistä saisi oivan sylitason läppärille. Inspi-
roituneena ideastaan Kumpumäki kehitti ompelutavan kyseiselle tuotteelle ja ystävän-
sä kannustamana hankki tuotteelle hyödyllisyysmallisuojan. Hyödyllisyysmallisuoja 
myönnettiin, mutta se raukesi myöhemmin, koska kyseisellä hetkellä sen uudistami-
seen ei ollut varaa. Kumpumäki jatkoi sylitasojen valmistusta harrastelijamaisesti ja 
antoi niitä kavereilleen ja tuttavilleen, sillä hänen lähipiirissään ne olivat kyseltyjä ja 
haluttuja. Jonkun ajan päästä sylitasojen valmistus meni kuitenkin kokonaan tauolle 
ajatuksena, että niitä ei menisi kuitenkaan kaupaksi kovinkaan paljon. 

Kumpumäki ei silti luovuttanut, vaan kävi Osuuskunta A. Vipusessa, missä mm. edis-
tetään keksintöjä. Osuuskunnassa uskottiin tuotteeseen, minkä innoittamana Kum-
pumäki kävi kysymässä yritysneuvojalta apua yritystoiminnan suunnitteluun, mutta 
vastaus oli, että yritystoiminta kyseisen tuotteen kanssa ei vielä kannata. Tämäkään 
takaisku ei lannistanut häntä, vaan johti osallistumiseen Kickstart-kilpailuun ja sijoit-
tumiseen siellä kymmenen parhaan joukkoon. Kilpailun aikana sylitaso herätti opet-
tajien kiinnostuksen ja heiltä tuli ehdotus, että Kumpumäki voisi tehdä yrityshautu-
mo-opintoja sen pohjalta ja näin tapahtui. Yrityshautumo-opintojen aikana hän kävi 
ystävänsä kanssa läpi yritysideaa ja ajatus siitä, että nyt voisi kerrankin kokeilla, että 
lähtisikö tämä juttu lentoon, kypsyi. Lopulta tammikuun 17. päivä 2018 Kumpumäki 
perusti toiminimen HeiDidi ja aloitti yrityksen sivutoimisena nollabudjetilla sijoittaen 
ainoastaan webbisivustoon, yrityksen perustamiskuluihin ja tuotteen valmistuskului-
hin. Tällä hetkellä hänellä on vakaa elämäntilanne ja yritys on vielä melko alkuteki-
jöissään. Arkeen kuuluu tuotteen valmistamista ja kehittämistä, markkinoimista ver-
kossa, verkkosivujen päivittämistä ynnä muuta yrittämiseen liittyvää ja ennen kaikkea 
uuden oppimista. Tarkoituksena saada sylitaso isommille markkinoille ja työllistää 
itsensä omalla yrityksellä osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti.

Matka yrittäjäksi
Heidi Kumpumäen matkaan yrittäjäksi on mahtunut paljon erilaisia elämänvaiheita. 
Vaikka itse idea sai alkunsa 2010, voi sanoa matkan alkaneen jo kauan ennen sitä, 
koska monet aikaisemmat kokemukset ovat luoneet valmiuksia yrittämiselle. Kumpu-
mäelle ominaiset yrittäjän luonteenpiirteet alkoivat muovaantumaan jo lapsuudessa. 
Häntä hyvin pitkälle kasvattaneet isovanhemmat ovat olleet isoja tekijöitä tässä asias-
sa. Mummo patisti häntä jo aikaisin aamulla töihin. mikä on tehnyt Kumpumäestä 
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aamuihmisen. Aamuisin hän herää aikaisin miettien mitä voisi tänään yrityksensä hy-
väksi tehdä. Lisäksi yrittäjyyshenkisyyttä on luonut se, että hänen esikuvansa pappa 
oli maanviljelijä ja siellä kesät ollessaan, yrittäjyyttä pääsi seuraamaan vierestä. Niiltä 
ajoilta onkin iskostunut ajatus yrittäjyydestä, ”kukaan ei ole käskemässä menemään 
töihin niin, että sun pitää vaan tehdä niitä töitä”.

Erilaiset koulutukset ja aikaisemmat työpaikat ovat myös lisänneet valmiuksia yrittä-
miselle. Yrittäjän päivää Kumpumäki on päässyt näkemään ollessaan töissä mm. kuk-
kakaupassa, huoltamolla ja jalokiviliikkeessä. Yrittäjyyteen liittyviä koulutuksia hän on 
käynyt jo nuoruudessaan, koska ajatus yrittäjyydestä on ollut pitkään mukana. Hän on 
käynyt englanninkielisen Eu-projektineuvojakurssin Åbo Akademin täydennyskoulu-
tuskeskuksessa, yrittäjyysopintoja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, verhoilija-
koulutuksen ja osallistunut yrityshautumo-opintoihin. Kaikki nämä ovat valmistaneet 
Kumpumäkeä yrittäjyyteen, mutta tärkeänä osana ovat olleet hänen luonteenpiirteet, 
joista suuressa roolissa ovat olleet sitkeys ja kärsivällisyys. Yrittäjyyttä tukevat luon-
teenpiirteet ovat ajaneet häntä eteenpäin työtä rajoittavista vaikeuksista huolimatta kuten 
masennuksesta ja selkäleikkauksesta. Haastetta on tuonut myös se, että on pitänyt ope-
tella paljon uusia asioita, kuten verkkosivujen tekemistä ja muita yrittäjyyteen liittyviä 
asioita, mutta Kumpumäen suuri halu oppia uutta on tehnytkin näistä haasteista mielek-
käitä, ja uuden oppiminen onkin hänen mielestään yksi parhaita asioita yrittäjyydessä.

Yksin yrittäminen: asiantuntijuutta ja tukiverkon tärkeyttä
Yrittäjän kouluttautuminen tutkitusti edesauttaa yrityksen menestymistä. Yrittäjän 
koulutustausta antaa valmiuksia yrittäjyyden moneen eri osa-alueeseen. Koulutus on 
yhdistetty tutkimuksissa henkilökohtaiseen kehittymiseen, joka ilmenee tiedon haun 
systemaattisuutena ja asioihin paneutumisena. Kumpumäen halukkuus oppia on ollut 
hänen yritystään eteenpäin vievä voima.  

Opintojen lisäksi myös oma kiinnostuneisuus ja harrastuneisuus ovat tärkeitä lähtö-
kohtia yrittäjyydelle. Heidi on kiinnostunut kaikenlaisista käsitöistä sylitasojen ompe-
lemisen lisäksi. Heidi virkkaa kotona, kasvattaa kukkia sekä hoitaa puutarhaa mökillä. 
Facebookin perustaja, Mark Zuckerberg,  on todennut, että 

“Jos työskentelet niiden asioiden parissa, joista olet intohimoinen 
ja tykkäät, sinulla ei tarvitse olla suurta suunnitelmaa siitä,  

kuinka asiat toimisivat” (Mikkola & Tervonen, 2017, 4). 

Kumpumäenkin tapauksessa yrittäjyys on lähtenyt omista taidoista sekä harrastunei-
suudesta käsitöitä kohtaan.

Myös ystävät ovat olleet avainasemassa Heidin yrittäjyydessä ja tuotteen markkinoin-
nissa. Yrittäjyyden ponnahduslautana on toiminut aluksi Heidin hyvän ystävän usko 
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tuotteeseen, jolloin sylitasolle hankittiin myös hyödyllisyysmallisuoja. Myös keksi-
jäosuuskunta A. Vipusessa uskottiin Heidin kehittämään sylitasoon. Aluksi sylitasoja 
tehtiinkin ystäville ja sukulaisille. Tutut ovat olleet myös tärkeä markkinoinnin kohde, 
kun kaupataan uutta tuotetta pienellä budjetilla. Ystävät ovat auttaneet tuotekuvien 
ottamisesta yrityksen sloganin keksimiseen. Yksinyrittäjyydessä tärkeää on kattava 
verkostoituminen. Tukiverkoston kautta Heidikin on saanut uskoa omaan itseensä ja 
ideaansa.

Vaikeuksien kautta voittoon
Heidi kertoo yrityksensä haasteiden liittyvän markkinointiin. On totta, että yrityksen 
markkinointi on haasteellista. Mikroyrittäjillä voi olla vaikeaa päästä näkyville pienen 
budjetin markkinoinnilla, kun suuret ketjut valtaavat Google Adwordsit ja Faceboo-
kit. Heillä on erilaiset resurssit ja hinta, jolla pienikin yritys tulisi esille, on nostettu 
korkeaksi. Näin toteaa silmälasiverkkokaupan yrittäjä Matti Hietanen yrittäjät.fi –si-
vustolla (16.08.2018). Heidin tuote ei ole uusi keksintö, mutta Heidi erottautuu muista 
tuotteista laadulla, kestävyydellä ja ekologisuudella. Heidin tuotteen kaikki materiaa-
lit ovat kierrätettävissä ja sylitaso on myös korjattavissa. Käyttäjäkokemuksissa nou-
sevat esille seuraavat asiat:

”Tilasin laplay-sylitason omalla kankaalla. Olen erittäin tyytyväinen 
tuotteen laatuun ja käytännöllisyyteen. Suosittelen lämpimästi. 

Sylitasoa käytetään meidän perheessä mm. kannettavan kanssa 
työskentelyyn ja automatkoilla lasten pöytätasona.”

Ihanteellista Laplayssä on myös, että se on käsityönä tehty ja oululainen tuote. Myös 
asiakkaiden toiveisiin vastaaminen esimerkiksi kankaan valinnanmahdollisuudella on 
asiakastyytyväisyyttä nostava vaikutus. Yrittäjyydessä nouseekin esille vahvoina me-
nestymisen teemoina erottautuminen muista saman alan toimijoista, sekä asiakkaiden 
tarpeisiin vastaaminen.

Nopeimmin johonkin vielä ratkaisemattomaan ongelmaan reagoivat yritykset ovat 
etulyöntiasemassa yritysten välisessä kilpailussa. Tämä vaatii ongelmaan tartuttaes-
sa valtavan nopeaa oppimista. Yleensä startup-yritysten välillä onkin kovin kilpailu. 
Heidi on luonut yrityksessään ratkaisun ongelmaan oman ideansa kautta. Vastaavia 
yksinyrittäjiä ei samalle tuotteelle ole. Heidi on toiminut yrittäjänä vuoden 2018 tam-
mikuusta. Ajatus yrittäjyydestä on kuitenkin kypsynyt jo vuodesta 2010, kun Heidi 
sai idean sylitasosta. Sen jälkeen yrittäjyyden kypsyttely on sisältänyt monenlaisia eri 
vaiheita, jotka ovat luonnollisesti olleet sidoksissa Heidin omaan elämäntilanteeseen. 
Välillä yrittäjyys on ollut tauolla mutta ja välillä yrittäjyys on sisältänyt aktiivisem-
pia kausia. 2016 Heidiltä leikattiin selkä, jolloin verhoilijan työt eivät enää ole olleet 
mahdollisia. 
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Heidi on sairastanut 
masennuksen. Kali-
fornian, Berkeleyn ja 
Stanfordin yliopistojen 
vuonna 2015 tekemässä 
tutkimuksessa tutkittiin 
yrittäjien henkisiä on-
gelmia ja niiden määrää 

suhteessa muuhun väestöön (Helaniemi, Kuronen, Väkeväinen, 2018, 163). Kyselyyn 
perustuvassa tutkimuksessa 72 prosenttia yrittäjistä kertoi kokevansa jonkinasteista 
huolta mielenterveydestään. Yrittäjistä taas 30 prosenttia ilmoitti kärsineensä masen-
nuksesta ja muista mielenterveyden ongelmista. Vielä ei olla selvitetty, tuleeko mie-
lenterveyden ongelmat vai suuntautuminen yrittäjyyteen ensiksi. Kuitenkin samaises-
sa tutkimuksessa todettiin, etteivät mielenterveysongelmat ole välttämättä seurausta 
yrittämisestä, vaan ne voivat myös osaltaan vaikuttaa sen taustalla, että ihminen sopii 
yrittäjäksi. Ihmisille, jotka ovat itse tai jonka läheiset ovat kärsineet mielentervey-
denongelmista, on voinut kehittyä sellaisia taitoja ja ominaisuuksia, jotka edistävät 
luovuutta, epävarmuuden sietokykyä ja ongelmanratkaisukykyä.

Laplay-sylitasolle on suunnitteilla teline, jossa sitä voisi säilyttää. Tällöin Laplaytä voisi 
markkinoida hotelleille ja konferenssikeskuksille. Lisäksi Kumpumäki lähti etsimään 
yhteistyökumppania itselleen sisustusliike Balmuirista. Ideana oli, että Balmuir voisi 
kenties kehittää oman versionsa sylitasosta laadukkaine nahkaverhoiluineen. Balmuiril-
ta tuli kuitenkin vastaus, ettei sylitaso ole tällä hetkellä ajankohtainen lisä heidän tuote-
valikoimaansa. Kukaan ei kuitenkaan tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Asenne ratkaisee
Mikä yhdistää kaikkia menestyneitä ihmisiä? Mikä on erittäin olennainen osa jokaista 
menestystarinaa? Se on totta kai asenne! Tämä on yleinen teema, josta kertovat niin 
menestyneet ihmiset, kuin myös elämäntapavalmentajat. ”Fake it till you make it”, eli 
teeskentele kunnes pystyt siihen, ei ole turhaan yleinen sanonta. Jos et sinä usko itseesi 
niin kuka uskoo? Jos itse uskoo itseensä, on silloin paljon helpompi luoda paljon mer-
kityksellisiä tarinoita ja uusia tähtiä.

LapLay-sylitaso. 
Kuva: Sebastian  
Hämäläinen.
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 Heidi Kumpumäen yrityksessä ei yritystä puutu. Hän on esimerkillisesti asettanut ta-
voitteet itselleen ja yritykselleen, mikä taas viestii siitä, että hänellä on asenne kohdil-
laan. Hänellä on tarkka suunnitelma, mitä kohti hän pyrkii. Henkilökohtaiset tavoitteet 
luovat työlle tarkoituksen ja helpottaa asioiden aikaansaamista. Aamulla herääminen 
on myös helpompaa, kun on kirkkaana mielessä päivän tavoitteet. Tärkeintähän näissä 
henkilökohtaisissa tavoitteissa on se, että ne ovat itselle merkityksellisiä ja Kumpumä-
ki on selvästi löytänyt itselleen intohimon HeiDidi yrityksen parista.
Kumpumäki kuvaili haluavansa tehdä yhteistyötä sisustusliike Balmuirin kanssa ja 
tämä oli aivan loistava tavoite! Vaikka tällä hetkellä Balmuir ei kokenut tarvetta lisätä 
sylitasoa valikoimaansa, ei Kumpumäki lannistu, vaan jatkaa yrittämistä ja pitää ta-
voitteet korkealla. Kenties joku päivä Kumpumäen sylitasoja sittenkin nähdään Bal-
muirin liikkeessä. Kumpumäki kuitenkin tietää, kuinka paljon työtä suurien tavoittei-
den saavuttaminen vaatii ja on asettanut itselleen hyviä välietappeja. Hän esimerkiksi 
osallistuu vuonna 2019 järjestettäville käsityömessuille. Kumpumäki selvästi on myös 
sellainen ihminen, joka saa saavuttaa tavoitteensa. Tämä näkyy muun muassa siitä, 
kuinka Kumpumäki on ottanut ammattilaisen elkein haltuun sosiaalisen median tarjo-
amat mahdollisuudet sekä Internetin ihmeellisen maailman ylipäänsä.

Miten motivoida itseään?
Monilla ongelmana usein onkin itsensä motivoiminen. Tuntuu että elämältä puuttuu 
suunta ja määränpää. Jos elämä on pelkkää paikoillaan pyörimistä ja ihmettelyä, voi 
olla, että saavutukset jäävät myös hyvin pieniksi. Jotkut tutkimukset kertovat, että ta-
voitteettomalla elämällä saattaa olla negatiivinen vaikutus vakavasti sairaiden ihmis-
ten elämänlaatuun. Kumpumäelle itsensä motivoiminen ei kuitenkaan tunnu olevan 
ongelma. Hän itsekin tosin kuvaili itseään enemmän yksin pakertajaksi kuin ryhmässä 
toimijaksi. Siinä vaiheessa, kun muut vasta heräilevät, on Kumpumäki jo pitkällä päi-
vän askareissa. On selvää, että teoria tavoitteiden hyödystä vastaa ainakin Kumpu-
mäen kohdalla käytäntöä.

Vaikka kyse on työstä ja työt on otettava tietyllä vakavuudella, on myös erittäin tär-
keää muistaa ottaa rennosti. Ei mitään työtä jaksa pakertaa niska limassa, jos sen ottaa 
liian tosissaan.  Haastattelussaan Kumpumäki osoitti, kuinka hän saavuttaa tuloksia, 
mutta silti toimii yrittäjänä pilke silmäkulmassa. Tämä näkyi muun muassa Kumpu-
mäen aurinkoisesta luonteesta ja myös vivahteikkaasta huumorista, joka selvästi tukee 
myös kirjallisuuden käsitystä aiheesta.

Ihmiset tykkäävät viettää aikaa mukavuusalueellaan. Ei ole mitään parempaa kuin 
nukkua pitkään lauantaiaamuna ja siemailla televisiota katsellessa sitä vastakeitettyä 
kahvia. Elämä maittaa, kun ei ole kiire minnekään! Kumpumäki kuitenkin nosti erit-
täin hyvän pointin epämukavuusalueesta ja siitä, kuinka, joskus on erittäin tervettä 
koetella omia rajojaan. Yksilö kehittyy, kun hän ei ole jatkuvasti omalla mukavuusalu-
eellaan, vaan nimenomaan uskaltaa lähteä haastamaan itseään. Se on hyvin olennainen 
osa myös jokapäiväistä elämää ja varmasti avaa monia ovia, jotka olisivat muutoin 
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jääneet avaamatta. Palkkiona on kuitenkin avarampi maailmankuva ja monesti myös 
kuin uudestisyntynyt ihminen, jolloin se on varmasti ollut kaiken vaivan arvoista.

Sisu ja pitkäjänteisyys ovat perinteisiä suomalaisen ominaisuuksia. Ainakin suoma-
laisten imagoon nämä piirteet kuuluvat hyvin vahvasti. Kuinka moni meistä kuiten-
kaan voi oikeasti sanoa olevansa sisukas, saati pitkäjänteinen. Se on nimittäin helpom-
min sanottu kuin tehty. Haastattelussa Kumpumäestä kuitenkin huokui selvästi sisu ja 
pitkäjänteisyys. Hän kertoikin haastattelussa isoäidistään, jonka kanssa Kumpumäki 
ahersi pitkää päivää pihatöiden parissa jo lapsesta asti. Se on näyttänyt antavan Kum-
pumäelle loistavan työmoraalin, sekä nimenomaan kärsivällisyyttä ja ahkeruutta jat-
kaa unelmiensa tavoittelua.

Uuden oppiminen ei myöskään ole vierasta Kumpumäelle. Jos jotain ei tiedetä niin se 
selvitetään, tai ainakin etsitään joku joka osaa auttaa eteenpäin. Uuden oppiminen on 
hyvin olennainen osa yrittäjyyttä ja muutenkin elämässä menestymistä. Se on myös 
mahdollistaa, kuinka yksilön ideat saadaan helpommin tuotua käytäntöön. Yksilön on 
mentävä eteenpäin, jotta hän saavuttaa tavoitteensa. Jokaisella ihmisellä on oma tarina 
kerrottavanaan ja omat tiedot opetettavanaan, joten jos osaa kuunnella oikein tarkasti, 
voi jopa yllättyä kuinka paljon uutta voi oppia ihan tavallisista tapaamisista niin ystä-
vien kuin tuntemattomienkin kanssa. Kumpumäki ei tunnu pelkäävän uuden oppimista. 
Päinvastoin hän kuvaili itseään ihmiseksi joka ”tykkää oppia koko ajan uutta”. Kum-
pumäen kokemukset vastaavat todennäköisesti teoriaa, sillä hän tuntui kokevan uuden 
oppimisen positiivisena asiana. Uudet kysymykset liittyen esimerkiksi uusiin tietosuo-
jakäytäntöihin eivät hirvitä, vaan niihin tartutaan rohkeasti.

Uuden oppimisen lisäksi ylipäänsä uudet ehdotukset voivat olla ainakin alkuun pelot-
tavia. Ne on kuitenkin nähtävä mahdollisuuksina eikä uhkina. Kumpumäki kertoikin 
haastattelussaan, kuinka hän kokee, että pitää olla avoin uusille ehdotuksille. Tämä on 
erittäin tärkeä ominaisuus yrittäjälle, sillä kuten yrittäjäasenteeseen kuuluu, on tärkeää 
pitää silmät auki. Loistavia uusia mahdollisuuksia tulee kaikkialta, kun vain osaa kat-
soa oikealla tavalla. Koskaan ei nimittäin tiedä, milloin seuraava miljoonan euron idea 
tulee vastaan.

Pohdinta 
Yrittäminen on ollut Heidin elämänvaiheisiin tiiviisti sidoksissa. Ja jo kasvatuksesta 
asti Heidi on omaksunut yrittäjämäistä asennetta mummon jaellessa Heidille päivän 
askareita. Tämä asenne on nostanut Kumpumäen yrittäjyyden junaan, eikä se juna ole 
pysähtymässä vielä pitkään aikaan. Yrittäjyys on nimittäin paljon enemmän kuin vain 
käytännön toimia. Yrittäjyys on asenne ja mielentila! Ihmisten olisi tärkeää oppia lisää 
yrittäjämäistä asennetta, sillä se antaa ihmisille rohkeuden tavoitella unelmia.

Kumpumäki on hakeutunut jo päälle parikymppisenä yrittäjyyden opintoihin ja hank-
kinut kokemusta myyntityöstä. Tämän lisäksi hänellä oli jo valmiiksi käsityötaitoja. 
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Nämä hankitut tiedot ja taidot 
taas mahdollistavat Kumpu-
mäelle unelmien saavuttamisen!

Heidille yrittäjäksi lähteminen 
tuli tuoteideasta. Heidi oli koh-
dannut ongelman, joka vaati 
ratkaisua. Toisin kuin joku muu 
hänen tilanteessaan, Kumpumä-
ki uskalsi lähteä kokeilemaan 
siipiään ja haastamaan tätä on-
gelmaa. Aika näyttää, kuinka 
HeiDidille käy, hetkellä hänellä 
on erittäin hyvät eväät kulkea 
yrittäjyyden valtatietä ja näyttää 
esimerkkiä muille, ketkä omaa-
vat saman intohimon yrittäjyy-
teen.

Kumpumäkeä parempaa esi-
merkkiä ei löydy joka kulman 
takaa. Haasteiden voittamisen li-
säksi, Kumpumäen tarina innoit-
taa lähtemään yrittämään, koska 
kaikkea ei välttämättä tarvitse 
riskeerata heti. Liikkeelle voi lähteä pienemmälläkin budjetilla ja energialla ja katsoa, 
miten idea asia saa tulta alleen. Etenkin monien nuorten yrittäjyydestä unelmoivien 
joukossa on paljon huolta juuri siitä, miten pääsee alkuun ilman suurta pääomaa. Kun 
näkee Kumpumäen kulkeman tien, se rohkaisee ainakin meitä, astumaan pois muka-
vuusalueeltamme, kokeilemaan kykyjemme rajoja ja saavuttamaan unelmamme!

Kuva: Sebastian Hämäläinen.
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Palkkatyössä koettu vakava työuupumus johti 
yrittäjyyteen 

Anni Ahonen, Heidi Alajukuri, Sara Kumpulainen ja  
Jaana-Maria Moilanen

Peruskoulusta vastentahtoisesti ammat-
tikouluun. Valmistuminen ammattiin 
1990-luvun laman alkaessa, työttömyys-
jakso lama-Suomessa. Työllistyminen ja 
nousukiitoon lähtenyt ura pörssiyhtiös-
sä, joka päättyi työuupumukseen. Tältä 
pohjalta Anttila lähti 2003 rakentamaan 
omaa yritystoimintaa. Tällä hetkellä 
hän johtaa 2013 perustettua kansain-
välistä kasvua tavoittelevaa yritystään 
Projant Oy:tä, joka työllistää noin  
40 henkilöä.     

Anttila myöntää, että ei ollut koulus-
sa etupenkin oppilas ja kertoo leik-
kimielisesti lukeneensa elämässään 
ainoastaan Anna-Leena Härkösen ro-
maanin Häräntappoase – kaksi ker-
taa. Hän omien sanojensa mukaan 
päätyi vasten tahtoaan ammattikou-
luun tietoliikenneasentaja-linjalle, sil-
lä peruskoulun todistus ei riittänyt 
avaamaan lukion ovia. Koulutustaan 
vastaavaa työtä Anttila teki ainoas-
taan kesätyönä ja valmistui ammattikoulusta vuonna 1990. Valmistumisajan-
kohta oli huonoin mahdollinen Suomessa vallitsevan laman vuoksi, joten kou-
lutusta vastaavia töitä ei ollut tarjolla. Hänen täytyi siis keksiä jotain muuta.  

Valmistumisen jälkeen Anttila päätyi mm. työttömyyskoulutuksiin, joista yhtenä oli 
vuonna 1994 Paimiossa järjestettävä yrittäjyyskurssi Tässä vaiheessa hän ei kuiten-
kaan varsinaisesti ollut oman yrityksen perustamista vielä kovin vakavasti harkinnut.

Varsinaisen työuran Anttila kokee aloittaneensa vuonna 1996, jolloin hän sai 3-vuoro-
työn pintakäsittelijänä. Hänet työllistänyt yritys oli mukana 90-luvun “matkapuhelin-
buumissa” ja tästä syystä myös Anttilan ura lähti etenemään nopeasti ja hänet ylennet-

Yrittäjä Jouni Anttila.  
Kuva: Riikka Järvikuona.  

Nimi: Jouni Anttila

Yritys:	Projant Oy, 
Myöhemmin	LevelUp, levelup.fi

Toimiala:	Myynti-	ja	markkinointi
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tiin 15 työntekijän esimieheksi. Alle 30-vuotiaana Anttilalle oli kertynyt alaisia jo noin 
70. Yritys alkoi laajentaa toimintaa Kiinaan, jolloin Anttila kohtasi uudet haasteet Kii-
nan tehtaan ylösajon parissa. Kun tehdas oli saatu ylösajettua, Anttila muutti hetkeksi 
takaisin Suomeen, kunnes suurempi pörssiyhtiö osti Anttilan työllistäneen yrityksen. 
Tästä seurasi koulutuksia Ruotsissa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa. Kouluttauduttuaan 
ulkomailla, Anttila palasi takaisin Suomeen ja päätyi vastaamaan kyseessä olevan yri-
tyksen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tehtaan tuotannon kehityksestä.
 

Psykologisten testien tulokset tulivat suurena shokkina
Pörssiyhtiössä työskennellessään Anttila osallistui työyhteisön kehityspäivään nimeltä 
”Tulevaisuuden johtajat”, jossa työntekijöille teetettiin erilaisia psykologisia testejä. 
Testien tarkoitus oli selvittää työntekijöiden valmiudet johtotehtäviin. Päivän päät-
teeksi Anttilalle kerrottiin testien tulokset, joiden mukaan hän on täysin kykenemätön 
johtaja. Anttila koki testitulokset suurena pettymyksenä, sillä olihan hän tässä vaihees-
sa toiminut esimiestehtävissä useille kymmenille työntekijöille ja kokenut hoitaneensa 
tehtävät ansioituneesti. Kuukauden kuluttua testitulosten julkistamisesta Anttila soitti 
tulokset laatineelle taholle ja pyysi tarkempia perusteluja sille, miksi tulokset leimasi-
vat hänet hänet esim. lähiesimiestyöhön täysin kykenemättömäksi. Tulokset laatinut 
henkilö pyysi saada tietää, miksi esimiestehtävät olivat aikainaan päättyneet, johon 
Anttila vastasi: ”Koska piti lähteä siinä vaiheessa työn sanelemana Kiinaan”. Tähän 
vastaukseksi tuloksia analysoinut henkilö totesi: “Se oli sinun onni, sillä johtajaurallasi 
olisi ollut katastrofaalinen loppu”. Anttila ei vielä tässäkään vaiheessa voinut täysin 
ymmärtää testien tuloksia, vaikka koki, että jotain perää tuloksissa kuitenkin oli. 
Lopulta hän päätyi lukemaan testitulokset vielä kertaalleen läpi joitakin kuukausia 
myöhemmin, jolloin hän ymmärsi, että tulokset olivat täysin oikeassa ja hän tunnisti 
niistä itsensä täysin. Tämän kaiken ymmärtäminen ja sisäistäminen vaati tietynlaista 
nöyryyttä ja omien heikkouksien tunnustamista.  Nykyään Anttila kokee olevansa 
vapautunut, osittain juuri näiden testien ansiosta, sillä hänen ei tarvitse esittää mitään, 
mitä ei ole. Hän saa yrittäjänä keskittyä rauhassa omiin vahvuuksiinsa, joihin kuuluu 
mm. tulevaisuuden visiointi ja huolenpito työntekijöiden hyvinvoinnista.
 

Työuupumus sai pysähtymään ja johti lopulta yrittäjyyteen
Anttilan ura yrittäjänä alkoi hieman tavanomaisesta poiketen hänen koettuaan vaka-
van työuupumuksen palkkatyössään vuonna 2002. Omien sanojensa mukaan kukaan 
työnantajatasolta ei ole koskaan pakottanut häntä ylisuorittamaan, vaan hän itse on 
halunnut varmistaa, että yrityksen tulos ei jää ainakaan hänen riittämättömästä työpa-
noksestaan kiinni. Tunnollisena työntekijänä hän halusi antaa kaikkensa, jotta yritys 
onnistuisi tavoitteissaan. Eräänä marraskuisena sunnuntai-iltana 2002 Anttilan ollessa 
kävelyllä perheensä kanssa, hänen näkönsä sumeni äkillisesti ja polvet notkahtivat. 
Hän arveli kohtauksen johtuvan korkeasta verenpaineesta, joten hän päätti mennä heti 
seuraavana työpäivänä työterveyshoitajan vastaanotolle. Mitään poikkeavaa tervey-
denhoitaja ei Anttilan verenpaineesta kuitenkaan löytänyt, ja Anttila ja hoitaja tulivat 
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siihen tulokseen, että kohtaus johtui todennäköisesti väsymyksestä. Kuukauden ku-
luttua tapahtuneesta työterveyshoitaja pyysi Anttilan uudelleen vastaanotolleen, jossa 
Anttila kertoi samanlaisten tuntemusten jatkuneen, joten hoitaja ohjasi hänet työter-
veyslääkärin vastaanotolle.

Työterveyslääkärin kanssa käydyn keskustelun perusteella, Anttilalle määrättiin ma-
sennuslääkekuuri oireiden hoitoon. Yhden tabletin syötyään Anttila totesi, että lääk-
keet eivät ole ratkaisu hänen ongelmaansa: ”Ei ole kemikaaleilla nämä oireet tulleet, 
joten ei ne niillä myöskään lähde”, pohti hän mielessään. Työterveyslääkäri päätyi 
kirjoittamaan Anttilalle lähetteen psykologille, joka pitkän haastattelun ja tutkimusten 
jälkeen totesi Anttilan kärsivän vakavasta työuupumuksesta. Psykologi ohje oli, että 
Anttilan on jäätävä diagnoosinsa vuoksi sairauslomalle vähintään kuukaudeksi ja pa-
rantumisprosessista riippuen pisimmillään jopa kahdeksi vuodeksi. Työlleen omistau-
tuneena ihmisenä Anttilan välitön reaktio psykologin kommenttiin oli “höpö höpö”, 
sillä eihän hän omasta mielestään voisi olla näin pitkiä aikoja poissa työpaikaltaan. 
Diagnoosia ja omaa tilannettaan viikon ajan pohdiskeltuaan, Anttilan oli määrä mennä 
jälleen tapaamaan psykologia, mutta päätyikin soittamaan tälle peruakseen tapaami-
sen ja kaikki muutkin tulevat tapaamiset vedoten siihen, että hän on itse pohtinut asiaa 
ja keksinyt parhaan tavan parantua: ”Minä sanon tänään itseni irti ja rupean yrittäjäk-
si”. Psykologi tyrmäsi Anttilan aikeet täysin toteamalla: ”Se nyt on hulluinta, mitä voit 
tässä tilanteessa tehdä”. Anttilan päätöstä ei psykologin mielipide eikä mikään muu-
kaan pystynyt pyörtämään, sillä hän oli täysin varma suunnitelmansa olevan ainoa 
oikea ratkaisu. Hän koki vahvasti, että on jo tarpeeksi juossut muiden tähtien perässä 
ja on nyt valmis seuraamaan omia tähtiään. Jälkeenpäin ajateltuna, Anttila myöntää 
olleensa todellisuudessa lähes työkyvytön puoli vuotta diagnoosin saamisen ja oman 
yrityksen perustamispäätöksen jälkeen keväällä 2003. Hän sai kuitenkin voimia siitä 
ajatuksesta, että tekee työtä täysin itselleen ja oppii joka päivä lisää mm. siitä, miten 
rahaa ansaitaan ja mihin rahaa kuluu. Samana keväänä Anttila osti myös talon, jota 
hän itse remontoi. Hän piti talon remontoimista rentouttavana ajanvietteenä, sillä täl-
laisen konkreettisen tekemisen kautta hänen oli mahdollista kanavoida ajatukset välil-
lä täysin muihin asioihin kuin oman yrityksen pyörittämiseen. Se oli hyvää vastapai-
noa työnteolle ja  antoi hänelle voimaa henkisesti vaikean ajanjakson yli selviämiseen.

Päätökseen irtisanoutua palkkatyöstä, vaikutti osaltaan se, että Anttila oli kyllästynyt 
tekemään työtä monikansallisessa pörssiyrityksessä. Hän oli oppinut edellisessä työs-
sään paljon yritysten tuotannon kehityksestä, joten hän päätti hyödyntää oppimiaan 
taitoja liikeidean muodossa perustaessaan ensimmäisen oman yrityksensä keväällä 
2003. Yrityksen alkutaipaleella Anttila hoiti monenlaisia vastuita, sillä muutaman 
hengen yrityksessä kaikki tehtävät, siivoamisesta lähtien, jaettiin silloisten työnteki-
jöiden kesken. Hän päätyi hoitamaan myös yrityksen myyntiä ja markkinointia, vailla 
varsinaista myyntikoulutusta tai -kokemusta, ja ajoi autolla lähes miljoona kilometriä 
tehdessään B2B-myyntiä. Tästä lähti ajatus, että hänen olisi mahdollista auttaa myös 
muita yrityksiä, jotta kaikkien ei tarvitsisi hänen laillaan aloittaa myyntityötä täysin 
nollasta, eikä tehdä samoja virheitä kuin hän itse on noviisina tehnyt. Näin sai alkunsa 
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hänen nykyinen yrityksensä, Projant Oy. Yksi Projant Oy:n perustamiseen ajava ajatus 
oli Suomen taloustilanteen kohentaminen auttamalla muita yrityksiä kasvamaan. Ant-
tila pitää myyntiä ja markkinointia erittäin tärkeinä liiketoiminnan osa-alueina, sillä 
niiden hyvä hallinta on kaikkien yritysten kasvun edellytys.

Vähemmän aikaa opiskelulle, enemmän aikaa elämälle
Anttila ei ole koskaan sanonut ei, ja juuri siitä syystä hän on ehtinyt tehdä monenlais-
ta työtä, tavata lukemattomat määrät uusia ihmisiä ja kokea paljon hienoja asioita. 
Anttilan sanoin ”Elämä on niin lyhyt, että siitä saa paljon enemmän irti, jos uskaltaa 
heittäytyä tietämättä, mitä nurkan takaa on tulossa” ja hän kertookin, ettei hänellä ole 
koskaan ollut aikaa pysähtyä nurkkaan lukemaan, sillä joka päivä itse elämästä voi 
oppia jotain uutta.

Anttila on työelämässään aina hoitanut kunnialla tilanteet, joissa hänen on ollut pakko 
opiskella jotain. Esimerkkinä tästä on aika, jolloin hän oli mukana Kiinan tehtaan 
ylösajossa, vaikka ei osannut englannin kieltä juuri lainkaan. Kiinaan muuttamisen 
jälkeen hänelle kävi hyvin nopeasti selväksi, että englannin osaaminen on täysin vält-
tämätöntä työtehtävässä. Päivisin Anttila istui koulutuksissa, täysin kansainvälisessä 
yhteisössä ja alleviivasi koulutusmateriaaleista englanninkielisiä sanoja, jotka olivat 
hänelle entuudestaan vieraita ja vietti illat opiskellen englantia syöttämällä sanoja 
käännöskoneeseen, samaan aikaan kun kollegat kiersivät illanistujaisissa. Englannin 
kielen opiskeluun häntä motivoi myös ajatus mahdollisuudesta keskustella muiden 
kulttuurien edustajien kanssa. Kun on tarve ja halu oppia uutta, on se mahdollista, 
vaikka ei olisikaan vannoutunut lukutoukka tai muutoin innokas opiskelija. Aikan-
sa opiskeltuaan ja vietettyään aikaa Kiinassa, Anttila oppi englannin kielen hyvin ja 
onnistui kouluttautumisen lisäksi myös verkostoitumaan eri kieltä puhuvien kanssa.
 

Projant Oy:n tarina
Projant Oy aloitti toimintansa Ylivieskassa vuonna 2013. Yritys tarjoaa asiakkailleen 
markkinointipalveluja sisällöntuotannosta kokonaisvaltaisiin markkinointikampan-
joihin. Ensimmäiset vuodet Anttila segmentoi maantieteellisesti potentiaaliset asia-
kasyritykset 200 km:n säteellä Ylivieskasta, jossa hänen kotinsa sijaitsee, sillä Anttila 
piti tärkeänä päästä kotiin perheensä luokse työpäivien jälkeen. Asiakassegmentointi 
kohdistettiin B2B-yrityksiin, koska Anttilalla oli aikaisempaa kokemusta B2B-myyn-
nistä. Kolmantena kriteerinä, segmentoitaessa potentiaalisia asiakkaita, oli yritysten 
liikevaihto; asiakkaiksi haluttiin yrityksiä, joiden liikevaihto oli 1-10 miljoonan euron 
välillä; 1 miljoona alarajana sen vuoksi, että pienemmillä yrityksillä ei todennäköisesti 
olisi varaa ostaa Projant Oy:n palveluita ja 10 miljoonaa ylärajana, koska Anttila koki 
itseluottamuksensa loppuvan, mikäli asiakkaana olisi liikevaihdoltaan tätä suurempi 
yritys. Alkuvaiheessa Projant Oy:llä oli 384 potentiaalista yritysasiakasta, jotka Anttila 
tiesi nimeltä sosiaalisuutensa sekä aikaisempien työ- ja harrastuskuvioidensa ansiosta. 
Anttila paljastaa, että hänen puhelimestaan löytyy 800 suomalaisen teollisuuden os-
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tajan yhteystiedot, hänen tehtyä heidän kanssa kauppaa vuosien ajan jo ennen Projant 
Oy:n perustamista. Nykyiset asiakkaat ovat myös hyötyneet Anttilan laajasta kontak-
timäärästä, sillä Anttila on pystynyt kartuttamiensa kontaktien avulla auttamaan pieniä 
yrityksiä saamaan jalansijaa suurempien ja tunnetumpien yritysten parissa.

Nykyinen yritystoiminta on laajentunut alkuperäisen maantieteellisen segmentoinnin 
(200 km) ulkopuolelle ja Projant Oy:llä on liiketilat myös Oulussa ja Helsingissä. Digi-
taalinen markkinointi mahdollistaa yritystoiminnan myös sellaisten asiakkaiden kans-
sa, jotka eivät ole toimipisteiden välittömässä läheisyydessä. Projant Oy:n palveluihin 
kuuluvat muun muassa verkkosivujen tuottaminen, verkkomarkkinointi ja myyntipal-
velut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä Anttilan mukaan Projant Oy:lla 
on takanaan noin 600 toteutunutta markkinoinnin ja myynnin projektia. Anttila mainit-
see, että usein asiakkaiden “myynti on rikki”, jolla hän tarkoittaa sitä, ettei yrityksellä 
ole tarpeeksi myyntiä sen kuluihin nähden, joten voittoa ei synny siinä määrin kuin olisi 
toivottavaa. Tällöin on tärkeä luoda yhteiset tavoitteet asiakkaiden kanssa, jotta myyn-
nin ongelmat saataisiin korjattua mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti.

Projant Oy:llä työntekijämäärä on kasvanut nopeasti perustamisvuoden jälkeen ja tällä 
hetkellä yrityksessä työskentelee noin 40 henkilöä. Anttilalle on tärkeää, että palkatta-
va työntekijä on ensisijaisesti hyvä tyyppi ja hän toteaakin, että hyvälle tyypille löytyy 
aina töitä. Uusia työntekijöitä palkataan asiakkaiden sekä yrityksen tarpeiden mukai-
sesti. Myynnin ja markkinoinnin johtotehtäviin tai ohjelmistopuolelle palkattaessa 
täytyy hakijalla olla entuudestaan spesifistä osaamista, mahdollisesti koulutus alalle 
sekä työkokemuksen tuomaa varmuutta, mutta Projant Oy:ltä löytyy myös työtehtä-
viä, joihin työntekijä voidaan täysin kouluttaa. Anttila kertoo, että työntekijöitä kou-
lutetaan esimerkiksi asiakaspalvelutyöhön sekä hoitamaan asiakkaiden chat-palvelu-
ja, sähköpostia tai puhelinta. Lisäkoulutusta tarjotaan kaikille työntekijöille tarpeen 
mukaan. Projant Oy:lla työskentelee myyntityötä tekevien lisäksi myös esimerkiksi 
graafikoita, koodareita ja asiakaspalvelijoita.

Projant Oy:lla on Anttilan mukaan lukematon määrä kilpailijoita. Kilpailijoiden mää-
rää on miltei mahdotonta laskea, kun määrä riippuu siitä, miltä kantilta ja millä laajuu-
della asiaa tarkastelee. Esimerkiksi verkkosivuja ja digimarkkinointia tarjoavat useat 
yritykset, mutta Projant Oy:n tarjoama palvelukokonaisuus on kuitenkin laajempi 
kuin kumpikaan näistä osa-alueista yksin tai yhdessä. Projant Oy:n keskuudessa ei ole 
aikaa vilkuilla, mitä kilpailijat tekevät, sillä tärkeämpää on keskittyä hoitamaan omat 
työt ansiokkaasti. Myyntineuvotteluissa hyvänä kilpailuvalttina toimii asiakaslupaus; 
kaikki Projant Oy:n palvelut ovat asiakkaalle täysin maksuttomia, mikäli asiakas ei 
saa palveluihin käyttämiään rahoja takaisin 12 kuukauden kuluessa. Yksikään Projant 
Oy:n asiakkaista ei ole edes leikkimielellä vaatinut rahojaan takaisin, joten asiakkai-
den voidaan katsoa olleen tyytyväisiä ja hyötyneen Projant Oy:n palveluista.

Vuonna 2016 25 % Projant Oy:n liikevaihdosta tuli ulkomailta; mm.  Kiinasta, Sau-
di-Arabiasta ja Tunisiasta.  Kansainväliset asiakkaat eivät ole seurausta aktiivisesta 
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myynnistä, vaan ovat tulleet ikään kuin sivutuotteena sosiaalisten suhteiden kautta. 
Suomen ulkopuolella Projant Oy:llä on tällä hetkellä muutama asiakas, mutta tulevai-
suudessa Anttilalla olisi kiinnostusta laajentaa yritystoimintaa kansainvälisille mark-
kinoille - erityisesti Ruotsiin.
 

Tärkeintä on pysyä omana itsenään 
Projant Oy:n tiimihenkeä Anttila kehuu välittömäksi, jolla hän tarkoittaa sitä, että il-
mapiiri on työpaikalla kaikin puolin hyvä ja siellä viihdytään. Kaikki työntekijät ovat 
hänen omien sanojensa mukaan “ihania tyyppejä”. Anttila painottaa sitä, että jokaisen 
täytyy saada olla työpaikallakin oma itsensä, eikä kenenkään tarvitse esittää mitään 
roolia. Hän kannustaa jokaista työskentelemään omalla persoonallaan, niin puuttei-
neen kuin vahvuuksineen, ja toteuttaa tätä myös itse tuomalla esiin empaattisuuttaan 
työntekijöistä huolehtimisen kautta. Hän kiinnittää huomiota työntekijöiden jaksami-
seen pitämällä huolen siitä, että työntekijöille ei osoiteta liikaa työtehtäviä ja että jo-
kainen työntekijä pitää työtehtäviään mielekkäinä. Tiimi-iltoja Projantilla järjestetään 
aika ajoin, jotta voitaisiin yhdessä myös tehdä jotain muuta kuin työhön liittyvää ja tä-
män myötä parantaa yhteishenkeä entisestään. Työuupumuksen läpikäyneenä Anttila 
tietää, mihin työntekijöiden liiallinen kuormittaminen voi pahimmillaan johtaa, joten 
sen välttäminen on lähellä hänen sydäntään.

Projant Oy:llä pidetään vuosittain ”esimies-alamaiskeskusteluja”, joiksi Anttila leikil-
lisesti nimittää yrityksensä kehityskeskusteluja, mutta hänen mukaansa työntekijöiden 
kanssa käydään myös henkilökohtaisempia keskusteluja tuon tuosta. Ovensa Anttila 
pitää työpaikallaan avoinna ja sinne ovat työntekijät tervetulleita aina kun haluavat 
vaihtaa ajatuksia toimitusjohtajan kanssa. Anttilalle voi myös soittaa aina kun siltä 
tuntuu - tämä koskee myös loma-aikoja. Hän välittää aidosti työntekijöistään ja haluaa 
keskittyä siihen, että työn tekeminen on mukavaa itse kullekin.

Harrastukset ja oma aika vastapainona työnteolle
Anttila pelasi pitkään pesäpalloa ja eteni harrastuksessaan Suomen toiseksi korkeim-
malle tasolle saakka. Peliuran lopettamisen jälkeen Anttila on toiminut pelinjohto-
tehtävissä joitakin vuosia, mutta lasten saannin myötä hän jättäytyi pois myös näistä 
tehtävistä. Omien lastensa kasvaessa Anttila lähti mukaan junioriurheilun pariin ja  
valmensi 15–16 vuoden ajan tyttö- ja poikajuniorijoukkueita pesäpallossa. Anttila 
viettää parhaillaan toista vapaata kesää pesäpallon parista ja sanoo leikillisesti koke-
vansa omalta osaltaan yhteiskuntapalveluksen olevan suoritettu. Nykyään Anttila viet-
tää vapaa-aikaa pelaten esimerkiksi golfia. Tämän lisäksi hän harrastaa jonkin verran 
liikuntaa, mutta tämä jää hänen omien sanojensa mukaan liian vähäiselle.

Aikaisemmat harrastukset ja joukkueurheilu ovat antaneet osaltaan valmiuksia yrittä-
jyyteen. Joukkuepelejä harrastaneena ja myöhemmin valmennustehtävissä toiminee-
na, Anttila on oppinut ymmärtämään, että joukkueissa on aina monenlaisia ihmisiä, 
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kuten myös työelämässä tai elämässä ylipäätään. Hän ei löydä ihmisten eroavaisuuk-
sista mitään negatiivista sanottavaa, vaan toteaa: 

“Kun jokaisella on oma homma hoidettavanaan ja kaikilla yhteinen 
päämäärä, voidaan keskittyä saavuttamaan se yhdessä tekemällä, 

jolloin jokaista ihmistä tarvitaan – eroavaisuuksiin katsomatta”. 

Lasten ja nuorten kanssa työskentely on opettanut Anttilalle myös paljon ihmisten 
ja heidän tapojensa muutoksesta ja myös siitä, kuinka muutokset ovat nähtävissä jo 
yhdessä sukupolvessa. Muutoksiin työelämässä Anttila suhtautuu hyvin rauhallisesti 
todeten, ettei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä, mitä hän itse siitä ajattelee, sillä 
maailma ja työn luonne muuttuu joka tapauksessa, eikä hän siihen pysty vaikutta-
maan. Hän ei pidä tulevaisuuden tuomia muutoksia millään tavalla uhkana yritystoi-
minnalleen.
 
Pari vuotta sitten Anttila perheineen osti Kalajoelta kesämökin, jonne on puolen tun-
nin ajomatka perheen kotiovelta Ylivieskasta. Hän kokee rentoutuvansa parhaiten mö-
killä täydessä hiljaisuudessa takkatulta tuijottaen ja hyvää viiniä siemaillen. Työviikot 
ovat usein hektisiä ja täynnä ohjelmaa, joten Anttila kaipaa perjantai-iltaisin omaa 
rauhaa vastapainona työnteolle. Hän tunnustaa kuitenkin silloin tällöin heräävänsä 
lauantaiaamuisin ennen perhettään ja viettävänsä muutaman tunnin yksin, piirrellen 
esimerkiksi yrityksensä tulevaisuuden visioita ruutupaperille. Hän ei kuitenkaan pidä 
tätä varsinaisesti työntekona, vaan nauttii omasta ajastaan, joten hän laskee tämän 
myös rentouttavaksi tekemiseksi.

”Tärkein yrityksen kasvun mahdollistaja on luopuminen” (J. Anttila)
Anttilan mukaan yleensä suurin este yrityksen kasvamiselle on se, etteivät yrittäjät 
osaa luopua oikeista asioista. Tämän oivaltaminen on ollut erityisen tärkeää hänen 
omalla urallaan ja oivallus on vienyt Projant Oy:tä eteenpäin, kun Anttila on uskal-
tanut luovuttaa omia vastuitaan myös työntekijöilleen. Aluksi yritystä perustaessaan 
kaikki vastuu oli Anttilalla itsellään ja asiat hoituivat yhden miehen voimin aina pu-
heenjohtajan tehtävistä siivoojan hommiin, mutta kun yritykseen palkattiin lisää hen-
kilökuntaa, oli pakko oppia jakamaan myös vastuita eri tavoin. Ensimmäisen työnte-
kijän palkkaaminen vaatii Anttilan omien sanojen mukaan yrittäjän perustutkinnon, 
eli arvosanan 10 uskonnosta ja arvosanan 4 matematiikasta, koska minkään laskuopin 
mukaan työntekijän palkkaaminen ei ole kannattavaa, mutta silti se on yrityksen kas-
vun kannalta välttämätön toimenpide. Täytyy myös malttaa ja uskaltaa jakaa yrityksen 
vastuut siten, että toimitusjohtajalle jää aikaa tehdä niitä asioita, joissa tämä kokee 
olevansa hyvä. Todella monessa suomalaisessa pienyrityksessä yrittäjät telakoituvat 
paikoilleen ja yrittävät hoitaa kaiken itse. Tämä taas estää yritystä kasvamasta, sillä 
yhden ihmisen kapasiteetti on rajallinen, eikä toimitusjohtaja välttämättä ole paras 
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mahdollinen ihminen hoitamaan esi-
merkiksi yrityksen laskutusta. Anttila 
toivoisi saavansa kaikki yrittäjät ym-
märtämään, kuinka suuressa roolissa 
luopuminen on yritystoiminnan kasvun 
kannalta.

Anttilalle tärkeä asia yrittäjänä on ih-
misten kohtaaminen ja asiakkaiden 
tapaaminen kasvotusten ainakin yhteis-
työn alkuvaiheessa. Asioista puhumi-
nen on paljon helpompaa, kun ihmiset 
ovat läsnä toisilleen. Digitalisaation 
suosio kasvaa koko ajan mm. etätöi-
den ja verkkoyhteyden kautta käytä-
vien neuvottelujen muodossa, mutta 
Anttilan mielestä välillä olisi hyvä olla 
hieman vanhanaikainen ja tavata ihmi-
siä myös kasvotusten. Tällä tavalla on 
helpompi löytää yhteisymmärrys, kun 
on mahdollista päästä syvällisempiin 
keskusteluihin ja havaita todennäköi-
semmin mm. keskustelukumppanin 
vallitsevia tunnetiloja. Yksi Anttilan vahvuuksista yrittäjänä onkin se, että hän tulee 
hyvin toimeen kaikkien asiakkaiden kanssa ja nauttii erilaisten ihmisen kohtaamisesta 
ja heidän kertomista tarinoistaan.

Tulevaisuudessa Anttila toivoisi Suomeen perustettavan vähintään kahden hengen yri-
tyksiä, sillä hänen mukaansa olisi todella tärkeää vaihtaa ajatuksia liikekumppanin 
kanssa yritystoimintaan liittyen. Suomessa on edelleen paljon yhden hengen yrityksiä, 
joissa yrittäjät eivät esimerkiksi uskalla ottaa riskejä, palkata työntekijää ja luopua 
omista vastuistaan, jotka eivät ole yrittäjän omia vahvuuksia. Kahden tai kolmen hen-
gen yrityksissä olisi mahdollisuus visioida ja perustella omia päätöksiään. Tällainen 
yhdessä tekeminen mahdollistaisi yrityksen kasvun ja eteenpäin viemisen. Mitään 
yksittäisiä ominaisuuksia tai yhteneväisyyksiä ei Anttila osaa nimetä miettiessään,  
minkälaiset ihmiset menestyvät yrittäjinä. Hän kuitenkin arvelee, että menestyneet 
yrittäjät ovat niitä, jotka ovat pysyneet omana itsenään ja ovat osanneet luovuttaa omia 
vastuitaan myös itseltään pois. Yrittäjyys on kokonaisvaltaista työtä, joka varsinkin 
perustamisvaiheessa vaatii yrittäjää tekemään paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole 
hänelle itselleen mieluisia. Tästä huolimatta Anttila kehottaa ihmisiä seuraamaan omia 
tähtiään ja ryhtymään yrittäjiksi. “Jos meillä ei ole unelmia, niin meillä ei ole mitään”.

Jouni Anttila Ylivieskan toimistolla  
omassa työhuoneessaan. 
Kuva: Riikka Järvikuona.
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Sinnikkäät yrittäjät villin lännen pyörteissä

Janika Kosunen, Nella Nissinen, Markku Suomela, Jani Virkkala ja  
Vilhelmiina Virtanen

”Kyllä kai sitä on jonkinlaista sitkeyt-
tä tullut, kun ei ole älyä lopettaakaan”, 
vastaa Tuula Leinonen hieman naurah-
taen, kun häneltä kysytään, onko vuo-
sien kokemus yrittäjänä nostanut hä-
nessä itsessään esiin yllättäviä ja uusia 
vahvuuksia. Tuula Leinonen ja hänen 
aviomiehensä Juhani Leinonen – yri-
tyksensä teemaan, villiin länteen, sopi-
vilta nimiltään Rosita ja Nipa Caramba 
– pyörittävät yhdessä Los Coyotes Ranch Oy nimistä yritystä, joka on ainutlaatui-
nen ja hienosti toteutettu pienikokoinen villin lännen kylä Pohjois-Pohjanmaalla, 
Muhoksella. Erikoisempaa ja yllättävämpää näkyä pienestä pohjois-pohjanmaa-
laisesta kunnasta saa etsiä, mutta Tuula Leinonen kuvaakin pariskuntaa hieman 
yllytyshulluksi ja pitkä historia yrittäjinä on muovannut heistä todellisia konkareita 
jatkuvasti muuttuvassa ja haastavassa yritysmaailmassa. Vuosien varrella on tar-
vittu myös aimo annos luovuutta sekä mielikuvitusta ja siitä ei ole epäilystäkään, 
etteikö tältä työtä pelkäämättömältä villin lännen kaksikolta niitä löytyisi.

Epävarmuuden sietokyvystä 
on tulossa keskeinen taito ny-
kyisessä murroksessa olevassa 
työelämässä (Aktan 2017). Tätä 
epävarmuutta muhoslaiset Tuula 
ja Juhani Leinonen ovat totises-
ti joutuneet sietämään eikä ih-
mekään, sillä he ovat avanneet 
vuonna 2008 villin lännen kylän 
Pohjois-Pohjanmaalle keskelle 
pientä Muhoksen kuntaa. Yri-
tyksen ideana on alusta alkaen 
ollut tarjota virkistäytymispaik-
ka kaikille ”tee-se-itse-länkkä-
reille”. Los Coyotes Ranchin 
puitteet ovat erinomaiset myös 
erilaisten juhlien sekä isompien-
kin ryhmien kokoontumisten tai 

Nimi: Tuula ja Juhani Leinonen

Yritys:	Los Coyotes Ranch Oy

Toimiala:	Matkailuala

Internet-sivut:	 
https://www.loscoyotes.fi/
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vaikkapa pikkujoulujen järjestämiseen. Villin lännen kylässä on lisäksi tarjolla useita 
erilaisia aktiviteetteja laidasta laitaan; on monenlaisia joukkuekisoja, vankkuriajelua, 
ratsastusta ja halutessaan nälän yllättäessä vierailijat voivat myös ruokailla paikan 
päällä. Vuosien varrella Ranchin palvelut ovat laajentuneet ja nyt villin lännen kylässä 
voi järjestää esimerkiksi kokouksia, seminaareja tai erilaisia koulutustilaisuuksia. Lei-
noset ovat Tuulan sanojen mukaan koko ajan niin sanotusti hieman tuntosarvet pystys-
sä sen suhteen, mitä ihmiset haluavat ja kysynnän perusteella sitten aina mukaudutaan, 
keksitään uutta ja kehitytään muuttuvan maailman mukaan. Esimerkiksi lännenkylän 
pihalle rakenteilla oleva uusi kesäkeittiö saattaa valmistuessaan ollakin sitten jotakin 
ihan muuta, kuin mitä alun perin pariskunta on suunnitellut ja ajatellut sen olevan.

Tuula ja Juhani Leinonen eivät todellakaan tunnu pelkäävän haasteita ja pyörittävät 
yritystä hyvin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Heidän matkaansa yrittäjyyden maa-
ilmaan ja toimintaa varsinaisina yrittäjinä leimaa vahvasti muun muassa halu kehittyä 
ja vastata asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin, mutta toisaalta myös halu luoda jo-
tain ainutlaatuista, eikä vain kulkea tavanomaisesti valtavirran mukana. Los Coyotes 
Ranch Oy:n perustamiseen innoitti alunperin ja aikoinaan Leinosten mielestä hieman 
erikoisempien virkistäytymispaikkojen vähyys Oulun lähistöllä ja Pohjois-Pohjan-
maalla. Alun perin ajatus nykyisen Los Coyotes Ranchin tyyppisestä matkailu- ja vir-
kistäytymisyrityksestä oli pyörinyt Tuula Leinosen mielessä jo useita vuosia ennen 
nykyistä yritysideaa ja nykyisen yrityksen varsinaista perustamista. Ennen nykyisen 
yrityksen perustamista Tuula Leinonen suoritti matkailulinjan opinnot vuonna 2005, 
sitä silmällä pitäen, jos sitten tulevaisuudessa tarjoutuisi jokin tilaisuus ja olisi mah-
dollista perustaa jonkinlainen aivan oma ja ainutlaatuinen matkailualan yritys. Monien 
mutkien ja useiden eri vaiheiden jälkeen Tuula ja Juhani Leinonen tarttuivat lopulta 
rohkeasti haasteeseen, luottivat vankkumattomasti visioonsa ja pian Muhoksella ko-
meilikin jo pieni pala aitoa Yhdysvaltojen 1800-luvun villiä länttä hevosineen kaikki-
neen. Los Coyotes Ranch Oy oli syntynyt.

Tuulan ja Juhanin yrittäjätausta
Yrittäjätaustaa löytyy pariskunnan osapuolilta molemmilta, sekä Tuula että Juhani 
Leinoselta. Omien sanojensa mukaan Tuula on varsinainen maalaistalon tyttö. ”Äiti 
ja isä oli molemmat maanviljelijöitä, vaikka ei meillä montaa lehmää ollu.” ”Miehen 
isä on ollu putkiurakoitsija”, Leinonen jatkaa vielä pariskunnan perhe- ja yrittäjätaus-
tasta kertomista. Yrittäjyys on ollut siis erittäin vahvasti läsnä molempien, Tuulan sekä 
Juhanin, elämässä jo aina varhaisesta lapsuudesta lähtien. Tällä onkin varmasti ollut 
jonkinlainen positiivinen ja rohkaiseva vaikutus Leinosten yrittäjyysmyönteisyyteen ja 
rohkeuteen kokeilla jotain aivan uutta. Haastattelussa Tuula myöntää, että helpommalla 
elämässä olisi varmasti päässyt, jos olisi aikoinaan mennyt monen muun tapaan jolle-
kin toiselle töihin ja silloin myös toimeentulo olisi ollut jatkuvasti taattu, yrittäjyys kun 
on haasteita täynnä ja toimeentulo riippuu itsestä, sekä useista itsestä riippumattomista 
tekijöistä. Tämän jälkeen hän kuitenkin jatkaa nopeasti: ”Mutta eipähän tarvitse sitten 
kiikkustuolissa päivitellä, että oispa kokkeillu. On me ainakin kokeiltu.”
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Yrityksiä Leinosen pariskunnalla on ollut useita muitakin ennen tätä viimeisintä vil-
liä ideaa. Naimisiin mentyään pariskunta muutti yhteiseen kerrostaloasuntoon, jossa 
he ottivat heti vastuulleen talonmiehen tehtävät. Loppujen lopuksi ja jatkumona täl-
le Tuula Leinonen päätyi perustamaan ensimmäisen varsinaisen yrityksensä vuonna 
1989. Muhoksen Kiinteistöhuolto Ky jatkoi toimiaan aina 2002 asti ja pariskunnan 
hoidettavana oli niin kunnan vuokra-asuntoja kuin pankkikiinteistöjä. Tuula ja Juhani 
Leinosella on ollut nimissään myös muita yrityksiä, esimerkiksi LVI-työt J. Leinonen 
ja LVI-Leinonen. ”Ja liekö vielä muitakin ollut”, Tuula luettelee ja lisää vielä naures-
kellen perään: ”Koko ajan me ollaan yritetty jotain, että en tiedä onko kukkaan yrittä-
ny niin paljon, kun me ollaan.”

Tuula ja Juhani Leinonen ovat käytännössä  koko ajan pyörittäneet jokaista perusta-
maansa yritystä kahdestaan ilman ulkopuolisia työntekijöitä. ”Ei oo ollu paljon työnte-
kijöitä, että yhdessä me ollaan aina kaikki hommat hoidettu”, toteaa Tuula. Pariskunta 
tuntuukin muodostavan aivan loistavan ja ainutlaatuisen tiimin keskenään, mikä on 
varmasti yksi heidän suurista vahvuuksistaan yrittäjinä. Kun Tuula alkaa epäröimään 
tai miettimään, että olisiko jotakin pitänyt tehdä toisin, hänen miehensä ja yrityskump-
paninsa Juhani onnistuu vakuuttelemaan ja näin kääntämään Tuulan pään. ”Kun isäntä 
perustelee kaiken, niin sitte se onkin hyvä”, Tuula naureskelee.
 

Yrittäjäjyyden haasteet ja mahdollisuudet
Leinoset ovat kokeneet yrittäjyyden paikoin haasteelliseksi, mutta kuitenkin itselleen 
varsin toimivaksi tavaksi tienata oma elanto. Erityisen hyväksi he ovat kokeneet sen, 
että yrittäjinä he saavat itse päättää omista aikatauluistaan ja ovat vastuussa omasta 
tekemisestään. Työtä saa myös tehdä paljon joustavammin, kun kyse on omasta yri-
tyksestä, eikä kukaan ole komentamassa työntekoon. ”Kyllähän tietenki tuo isäntä 
aina vähän koittaa joskus komentaa, meinaa vähän sitte tulla siitä riitaaki”, naurahtaa 
Tuula. Tuulan mukaan toisin oli heidän aiemmassa LVI-alan yrityksessä, jolloin koko 
ajan piti olla valmiina tekemään töitä. Aamulla aikaisin piti nousta tekemään lumityöt 
ja asiakas saattoi soittaa vaikka keskellä yötä. Nykyisessä yrityksessään, Los Coyotes 
Ranchissa, he pitävät aivan erityisesti myös siitä, että työnteon ja yrityksen pyörittä-
misen ohella voi myös välillä levätä ja pitää ihan kunnolla lomaakin, mikä monelle 
yrittäjälle ei ole ollenkaan itsestään selvää tai edes mahdollista.

Hyvien puolien lisäksi luonnollisesti useita haasteitakin Leinoset ovat huomanneet 
ja kohdanneet yrittäjyyteen liittyen. He kertovat muun muassa Los Coyotes Ranch-
in markkinoinnin olevan erityisen hankalaa ja myös lännenkylän syrjäinen sijainti 
Muhoksella on hieman ongelmallista. Toisaalta suurta tilaa olisi hankala pitää lähellä 
keskustaa, sillä Tuulan kertoman mukaan eläimet, erillisrakennukset ja muut vievät 
huomattavan paljon tilaa, eikä niitä siten voi pitää kovin lähellä keskustaa tai muu-
ta asutusta. Hieman syrjäisempi sijainti tarjoaa rauhaa, mikä on hyvä riehakkaassa 
villissä lännessä, eikä naapureillekaan näin ollen aiheudu yritystoiminnasta häiriötä. 
Huonoiksi puoliksi Tuula mainitsee myös paperityöt ja kirjanpidon, sillä ne eivät ole 
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hänelle niin mieluisia ja lisäksi ne vievät huomattavan paljon yrittäjän arvokasta ai-
kaa. ”Enempi sitä olisi ihmisten kanssa ja laittaisi sitä ruokaa ja muuta”, kertoo Tuula 
toiveistaan ja mieltymyksistään työnteon suhteen.

Tuula kertoo, että lukuisista hyvistä puolista huolimatta luovuttamisen tunteita yri-
tyksen suhteen tulee miltei päivittäin mieleen. Tunneskaala vaihtelee helposti päivän 
mittaan aivan laidasta laitaan. Eniten ahdistavaksi Tuula kokee taloudellisen puolen 
ja rahan riittävyydestä huolehtimisen. ”Ku saisi silleen pyörimään, että sitä tulisi tar-
peeksi sitä rahhaa ja saisi niitä laskuja maksettua.” Taloudellinen epävarmuus tuntuu 
Tuulasta luonnollisesti erittäin stressaavalle. ”Melkein olisi paljon parempi, että vaan 
nukkuisi aina sen ajan, kun ei oo niitä asiakkaita, nii ei sillon sitten ollenkaan koko 
ajan hättäilis niistä”, naurahtaa Tuula.  Erityisesti työn kausittaisesta ja sesonkeihin 
painottuvasta luonteesta johtuen alkuvuosi lännenkylässä on yleensä melko hiljainen, 
kun taas töitä riittää puolestaan hyvin kesäaikaan ja muun muassa pikkujoulukaudella. 
Kuitenkin positiivisena muutoksena esimerkiksi keväällä 2018 asiakkaita riitti taval-
lista enemmän, ja siten yrityksen tulevaisuus alkaa hiljalleen näyttämään jo huomatta-
vasti valoisammalle ja positiivisemmalle.

Tuula Leinonen on huomannut, että hän on kehittynyt matkan varrella lukuisten 
yrityksien myötä, ulospäinsuuntautuneemmaksi ja rohkeammaksi persoonaksi kuin 
aiemmin. Hän kertoo, että nykyään häntä ei enää pelota lainkaan olla ja puhua ison-
kaan ryhmän edessä. Samoin hän naureskelee, että yrittäjyys on kasvattanut hänestä 
sitkeän ja sisukkaan ihmisen. Myöskin pienituloisuudesta Tuula on löytänyt hyviä 
puolia. ”Mielikuvitustahan se sitten ruokkii tämmöinen, meilläkin mitä rakennettaan 
ja tehhään, mutta se on se luovuus siinä, mistä sitä oikeen tekkee.” Hän jatkaakin: 
”Tämähän olis ihan pilalla, jos meillä olis rahhaa, jos alettais kaikkea aina uuesta 
tekkeen.” Villin lännen teemaan sopiikin hienosti vanhasta luodut erilaiset ja uniikit 
rakennelmat ja sisustuselementit, eikä niistä ole Leinosten tilalla puutetta. ”Sillon ku 
ihmiset purkavat jotain, niin meillä rakennettaa”, naurahtaa Tuula kertoessaan yrityk-
sen kierrätysluonteesta. Yrityksen kierrätysluonne on nykymaailmassa erittäin hienoa 
ja ihailtavaa, sekä oiva esimerkki Leinosen pariskunnan luovuudesta ja uudistusmie-
lisyydestä.
 

Yrittäjänä kehittyminen ja tulevaisuus
Tuula kertoo, että vielä hyödyntämätön mahdollisuus on hiljaisena talvikautena se-
songin ulkopuolella kokousten pito tilalla, sillä siihen löytyvät erinomaiset puitteet 
Los Coyotes Ranchilta. Häiden pitoon Leinoset ovat saaneet vuosittain paljon kyse-
lyjä, mutta niihin heillä ei ole kiinnostusta. ”Kun ne alakaa niin kauhean aikasin niitä 
paikkoja varraamaan, ja sitteko ei ne oo ollenkaa niin varmoja onko ne sitte ja sitte 
siinä aletaan säheltämmään”, perustelee Tuula pohtien aiempia kokemuksia häiden 
järjestämisestä. Häiden toteutumisen epävarmuus sekä hankaluus onkin saanutkin 
Los Coyotes Ranchin ainakin toistaiseksi sulkemaan ovensa tuleville hääpareille ja 
keskittymään ajankohdaltaan hieman varmempien ja stabiilimpien tilaisuuksien jär-
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jestämiseen. Kyselyjä on tullut paljon myös ulkomaalaisilta turisteilta, mutta muun 
muassa kielimuuri, sekä jonkinlainen kynnys sen kaltaiselle toiminnalle on ainakin 
toistaiseksi vielä ollut Leinosille liian suuri.

Tulevaisuudesta kysyttäessä ja puhuttaessa Tuula unelmoi, että jos joskus saisi raken-
nettua paikkaan paremmat yöpymismahdollisuudet. ”Se vois joskus olla se hotelli.” 
Hän on huomannut asiassa myös hyvän markkinaraon, sillä Muhokselta ei löydy ko-
vinkaan paljon majoituspaikkoja ja -mahdollisuuksia. Toisaalta Leinonen mietiskelee, 
kauanko heillä tulevaisuudessa riittää vielä virtaa pitää Los Coyotes Ranchia pystyssä. 
He ovat miettineet, josko he joskus sitten tulevaisuudessa saisivat yritykselle jatkajan, 
kenties jostakin heidän omasta lapsestaan. Yrityksen myyntiä he eivät ole miettineet 
ollenkaan, sillä lännenkylän tila toimii yritystoiminnan ohella samalla Leinosen paris-
kunnan kotipaikkana. ”Eihän tätä raaski myyäkkään, niin pakko on vaan sitte yrittää.”

Työnteko ja yrittäjyys, sekä niiden luonne tulevat varmasti muuntumaan alati nyt ja 
myös tulevaisuudessa, eikä yrittäjyys siten ole aina se kaikista varmin valinta tulevai-
suuden, elannon turvaamisen ja pitkän aikavälin kannalta. Työnteon miellyttävyyteen, 
työhön tyytyväisyyteen ja työn itseisarvoon liittyy vahvasti työn tarkoituksellisuus 
sekä siitä koettu hyödyllisyys. (Jousilahti ym. 2017) Yrittäjyys voi parhaimmillaan 
luoda ja tarjota aivan erinomaisen kehittymispohjan niin yrittäjälle itselleen kuin myös 
hänen omalle ympäristölleen. Yrittäjän vastatessa itse itselleen ja hänen itse tuottaes-
saan palveluja, voidaan työ nähdä huomattavasti mielekkäämpänä verrattuna tavan-
omaiseen palkkatyöhön. Tämän huomaa erittäin hyvin myös Tuulan ja Juhanin yrittä-
jyydessä, sillä he ovat jaksaneet yrittää pitkään ja useista eri vaikeuksista huolimatta. 
Yrittäjältä vaaditaan suunnattoman suurta päämäärätietoisuutta ja sitä kuuluisaa suo-
malaista sisua haasteiden sattuessa kohdalle, mutta parhaimmillaan ja vaikeuksista 
huolimatta yrittäjyys tarjoaa positiivisina puolina vapautta, riippumattomuutta ja ai-
van oivan itsensä toteuttamisen sekä kehittymisen mahdollisuuden.
 

Yrittäjän ominaisuudet
Yrittäjänä tarvitaan tietynlaisia ominaisuuksia, mitä Tuula onkin itseltään pitkän yrit-
täjän uran varrella löytänyt. Yrittäjänä toimiminen on kehittänyt häntä huomattavasti 
sitkeämmäksi persoonaksi ja kasvattanut luonnetta. Yrittäjän ominaisuuksista keskus-
teltaessa tuli vahvasti esille se, kuinka yrittäjältä vaaditut ominaisuudet ovat hyvin 
pitkälti riippuvaisia itse yrityksen luonteesta. Omassa yrityksessään Tuula on huoman-
nut ulospäinsuuntautuneisuuden olevan hyväksi käytännön työssä. Stressin sieto on 
kehittynyt varsinkin koetun taloudellisen epävarmuuden kautta.

Vertaillessamme yrityksen pitämistä tavalliseen palkkatyösuhteeseen, oli Tuula huo-
mannut eroa työhön asennoitumisessa. ”Olishan sitä paljon tunnollisempi palkkatyös-
sä”, Tuula naurahtelee miettiessään asiaa. Yritystoiminnassa, kun vastataan vain itsel-
le, eikä ulkopuoliselle taholle, on niin sanottu ”löysin rantein” työskentely helpompaa. 
Kuitenkin työt tulee hoidettua, mutta asioilla ei ole yleensä samanlaista kiirettä, kuten 
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Tuula selvensikin: ”Pittää tehä kunnolla ja hyvin, ja niin kai se pittää täälläkin tehä, 
mutta ei oo niin tiukka tahti.”

Varsinainen haastattelutuokiomme on ohi. Ennen lähtöämme tilalta Tuula Leinonen, 
alias Rosita haluaa vielä esitellä meille tilan kaikki uniikit rakennukset. Jokaisen ra-
kennuksen kohdalla pysähtyessämme tarina alkaa virrata kuin itsestään. Rakennukset 
eivät ole vain tylsiä rakennuksia, vaan niihin liittyy paljon tarinoita ja muistoja. Kier-
roksen edetessä käy hyvin selväksi se, että rakennusten on oltava joustavia aivan ku-
ten yrittäjienkin. Jos tilaa jossain vaiheessa tarvitaan johonkin muuhun käyttöön kuin 
mihin se alun perin suunniteltiin, sen on siihen sitten mukauduttava. Esimerkkinä täs-
tä hän mainitsee tilan huvimajan muuttumisen parturiksi villin lännen markkinoiden 
ajaksi. Luovuus ja kekseliäisyys ovat välttämättömiä avuja etenkin tämän kaltaisen 
yrityksen pyörittämisessä. Niiden puuttumisesta ei tarvitse kuitenkaan tämän sitkeän 
yrittäjäpariskunnan kohdalla olla huolissaan.

Yhteenveto
Tuulan ja Juhanin tarina on oiva esimerkki meille kaikille siitä, että vaikka yrittäjyys 
on täynnä haasteita ja erilaisia sudenkuoppia, niin parhaimmillaan se tarjoaa yrittäjälle 
ainutlaatuisen mahdollisuuden olla itse itsensä pomo, toteuttaa itseään, luoda ennak-
koluulottomasti uutta, ideoida vapaasti ja nauttia työstä aivan uudella tavalla. Yrittä-
jyys ei ole aina mitään ruusuilla tanssimista, mutta taloudellisista epävarmuuksista ja 
paikoin ikävistä byrokratioista huolimatta se tarjoaa yrittäjälle vapauden olla luova ja 
ennakkoluuloton. Yrittäjyyteen ei kaikista ole, mutta sisulla ja päämäärätietoisuudella 
sekä omaan visioonsa luottaen pääsee pitkälle, aivan kuten Leinosen pariskunnan ta-
pauksessa. Yrittäjän tulee omata valmiudet yrityksen kehittämiseen ja uudistumiseen 
aikojen ja asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukana. Toivomme Tuula ja Juhani Lei-
noselle, sekä heidän yritykselleen Los Coyotes Ranchille onnea ja menestystä tulevai-
suuden haasteisiin!
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“Perse eellä puuhun!”

Juho Valtavaara, Mikko Pehkonen, Minni Tynkkynen ja Eeva Mattila

Tuuri. Sattuma. Oikeassa paikassa oi-
keaan aikaan. Avoin mieli. Juho Tau-
riaisen yrittäjätarina ei saanut alkuaan 
täysin kuten oppikirjoissa, mutta on-
nea häneltä ei ole matkaltaan puut-
tunut. Pienistä puitteista aloittanut 
yrittäjä on avoimen asenteen ja kovan 
työn tuloksena vihdoin pääsemässä ta-
voittelemaansa menestykseen, ja hän 
on onnistunut luomaan intohimostaan 
itselleen toimeentulon.

Juho ”Salama” Tauriainen on Iistä käsin 
toimiva valokuvaaja, joka ottaa valoku-
via sekä omissa että asiakkaidensa ti-
loissa. Tauriaisella oli valokuvausstudio 
Kärkkäisen toimitiloissa Iissä, mutta hän 
päätti luopua siitä kivijalkaliikkeen kan-
nattamattomuuden takia. Nykyisin hä-
nellä on toimisto Iin Micropoliksessa, ja studiotilana toimivat asiakkaiden omat tilat. 
Tänä päivänä hän ottaa kuvia aina päiväkotikuvista armeijakuviin. Tauriaisen firma 
edustaa mikroyritystä, joka on alle kymmenen henkilön edustama yritysmuoto. Vaik-
ka Tauriaisen yrittäjäuran alku ei ollut tavanomainen, saati edennyt malliesimerkkien 
mukaan, on hänen tarinansa kiehtova esimerkki siitä, kuinka omalla sinnikkäällä yrit-
tämisellä ja vision toteuttamisella voi päästä hyvinkin pitkälle.

Alkujaan Tauriainen aloitti työuransa betonielementtitehtaalla käytyään talonraken-
tajan perustutkinnon. ”Siellä sitten mietin, että tätäkö tämä työelämä nyt sitten on?”, 
sanoo Tauriainen muistellessaan ensimmäistä työkokemustaan. Sen jälkeen Tauriai-
nen siirtyi myymään ensiaputarvikkeita erinäisille firmoille, jolloin hän sai enemmän 
vapautta työskentelyynsä. Tauriainen kertoo nauttineensa siitä, että joka päivä ei tar-
vinnut olla töissä, jos teki työnsä ahkerasti jo alkuviikosta. Tämänkaltainen työsken-
tely olikin yksi niistä syistä, miksi hän koki yrittäjyyden sopivan hänelle normaalia 
palkkatyötä paremmin.

Tauriaisella ei ole suvussaan juurikaan yrittäjiä, poikkeuksena hänen perunafarmia 
pyörittävä enonsa. Enonsa perunamaalla Tauriainen vietti ensimmäiset kesätyökesän-
sä, ja jälkikäteen muisteltuna nämä ajat opettivat hänelle erityisesti sen, että jos työtä 

Nimi: Juho Tauriainen

Yritys:	Studio Salama
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tekee paljon, on sen tuloksellisuuskin sen mukaista. Myös myyntitöiden myötä hän 
sanoo oppineensa työskentelemään ahkerasti. Nämä kokemukset loivat hyvää poh-
jaa tulevaisuuden yrittäjyyden uralle, vaikkei Tauriainen silloin sitä vielä tiennytkään. 
Myyntikokemuksia lukuun ottamatta Tauriaisella ei nimittäin ollut muuta kokemusta 
yrittäjyydestä ennen oman yrityksensä Studio Salaman perustamista.

“Älä soita sille miehelle”
Vuosien jälkeen, yksi ainut onnenkantamoinen eräänä tavallisena talvisena työpäivänä 
oli kuitenkin muuttava Tauriaiselle kaiken. Oli vuosi 2010. Tuolloin Kiinteistöhuolto 
Jurvelinin riveissä Tauriainen muun muassa pudotti lunta katolta. Firman toimitus-
johtajan Mikko Jurvelinin kanssa kerran rupatellessaan heille tuli sattumoisin puhetta 
Tauriaisen valokuvaharrastuksesta. Eräs Jurvelinin sukulainen, Ollilan Jarmo, oli sat-
tumoisin etsimässä jatkuvalla syötöllä erityisesti päiväkotikuvaajia, ja silloinpa hy-
väntahtoisen toimitusjohtajan päässä syttyi lamppu. ”Älä soita sille miehelle, emmää 
ole mikään valokuvaaja, mä harrastan!”. Tauriaisen kovista vastusteluista huolimatta 
yksi puhelu johti Tauriaisen päätymiseen Ollilan valokuvaamon pikkujouluihin, ja 
tämä kaikki toimi oikeastaan koko tapahtumaketjujen vyöryn laukaisemana kipinä-
nä. Alun perin puhtaana harrastuksena alkanut valokuvaus lähti lähestulkoon yhdessä 
yössä nousukiitoon kohti oman yrityksen perustamista.

Alle vuotta myöhemmin, alkuvuodesta 2011 Tauriainen olikin jo vuokraamassa liike-
tiloja valokuvaamolleen Iin Kärkkäisellä Ollilan suosittelemana. Tätä Tauriainen itse 

Kuva: Seppo Kolehmainen, Skopix Oy, Liminka.
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kutsuu jälkiviisaana ”aivan pöljäksi hommaksi” juuri sen takia, ettei häneltä tuolloin 
löytynyt tarvittavaa osaamista, saati minkäänlaista alan koulutusta. Vaikka Tauriainen 
tienasi liiketoiminnallaan jonkin verran, hän päätti kaikesta huolimatta muutaman vuo-
den jälkeen, että oli turha opetella kaikki itse kantapään kautta. Seuraavana olivatkin 
sitten vuorossa kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opinnot Tampereella visuaalisen 
viestinnän instituutissa, josta myöhemmin käveli ulos ylpeänä tuore kuva-artesaani.

Vaikeuksien kautta voittoon
Studio Salaman alkuvuodet olivat haastavia. Kassavirta ei ollutkaan sitä, mitä sen piti 
olla. Tauriainen työskenteli pitkiä päiviä, mutta suuresta panostuksesta huolimatta 
Studio Salama teki kovaa tappiota ja velka vain kasvoi kasvamistaan. Tauriainen alkoi 
vaipua epätoivoon. Hän aikoi vähän väliä irtisanoa vuokrasopimuksensa, mutta jäärä-
päisyyksissään päätyi aina seuraavana päivänä kuitenkin vielä yrittämään uudestaan.

Vuoden 2014 lopulla oli kuitenkin kohdattava karu totuus silmästä silmään: yritys 
veteli viimeisiään. Rahat olivat loppumassa kesken ja kassavirta oli tyrehtynyt. Tau-
riaisen kuitenkin onnistui napata tuttavansa pyynnöstä eräs kuvauskeikka Oulun Su-
perParkissa. Keikan palkkioksi Tauriainen sai neuvoteltua itselleen vaivanpalkaksi 
vain 100 euroa. Kyseinen ”halpa keikka” osoittautui kuitenkin onnenpotkuksi, sillä 
siellä hän tapasi sattumalta yritysvalmentaja Juha “Vauhtipyörä” Aholan.  Ahola on 
Vauhtipyörä Ahola Oy:n perustaja, ja hänen yrityksensä tarjoaa yritysvalmennuksia, 
mentorointia ja sparrausta, ja Aholan erikoisosaamista onkin myynti-, markkinointi- ja 
asiakashankintavalmennukset. Hän tuli tervehtimään Tauriaista, sekä keskustelemaan 
valokuvauksesta ja hänen yrityksestään. Tämä tapahtumasarja olikin alkua jollekin 
suuremmalle, josta kumpikaan ei tuossa vaiheessa vielä tiennyt.

Pikkuhiljaa Ahola ujuttautui Tauriaisen arkeen. Hän kävi katsomassa Studio Salaman 
liiketiloja Kärkkäisellä, ehdotteli Tauriaiselle muutoksia ja alkoi sparrata Tauriaista. 
Alussa yhteistyö ei ollut mutkatonta, ja yhteenotoilta ei vältytty. ”Ajattelin välissä, 
miksi tuo neuvoo, kun asia ei hänelle kuulu”, Tauriainen muistelee. Häntä ihmetytti 
Aholan motiivit – miksi Aholaa kiinnosti neuvoa Tauriaista ilmaiseksi? Miksi Tau-
riainen päätyi Aholan silmätikuksi? Tauriainen alkoi kuitenkin myös ymmärtää, että 
Ahola oli neuvoissaan oikeassa. Niinpä Tauriainen ja Ahola ystävystyivät. Juha Ahola 
on ollut aidosti apuna Studio Salaman kehityksessä, perehdyttänyt Tauriaista yrittä-
jyyteen ja auttanut Tauriaista vaikeissa päätöksissä sekä tsempannut häntä eteenpäin. 
Eräs Aholan opetuksista on, että päätöksiä tehdessä vaaditaan rohkeutta. Esimerkkinä 
tästä Tauriainen mainitsee Kärkkäisen liiketiloista luopumisen: vaikka Tauriainen suo-
rastaan rakasti toimitilojaan Kärkkäisellä, niiden kannattavuus ei ollut riittävää. Niin-
pä Aholan tuen ja rohkaisun myötä Studio Salama muutti keväällä 2018 Kärkkäisen 
liiketiloista ja eteni nykyiseen toimintamalliinsa ja liiketiloihinsa. Myös Aholan vaimo 
Milla on auttanut käytännön toteutuksessa, kuten viikoittaisen aikataulun suunnitte-
lussa sekä jokapäiväisten työkalujen käyttöönotossa ja hallitsemisessa. Millan ansios-
ta Tauriainen osaa hyödyntää esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmistoja tehokkaasti 
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työssään. Tauriainen toteaa rehellisesti, ettei ilman Juha Aholaa Studio Salamaa olisi 
enää pystyssä.

Kun pääsi pinnalle, ja vielä pinnan yläpuolelle, oma uskominen ja yrittäminen palkit-
tiin. Tunne oli huikea. Studio Salaman liikevaihto on jatkuvassa nousujohdanteessa, ja 
joka vuosi koetaan vähän kasvaa. ”Kyllähän tietenki seki potkii etteenpäin että kun lii-
kevaihto kehittyy ja tulos paranee”. Vuosien ankara työ on nyt palkittu, ja Tauriainen 
onkin tietoisesti alkanut kasvattamaan omaa rahapottiaan. ”Yrittäjänähän ollaan sen 
takia että päästäis niinku tienaamaan, enemmän kun palkkatöissä. Ja saatas kerrytettyä 
jotakin niinku semmosta isompaa pottia”.

Vaikka yritysvalmentaja Juha Aholan tuki on ollut korvaamatonta, Tauriainen korostaa 
myös oman perheensä tukea hänen yrittäjyytensä eri vaiheissa: ”Ilman perheen tukea 
ei tule mittään. Perhe joko tukee yrittäjää, tai tulee ero. Tai firma kaatuu”, Tauriainen 
toteaa. Hänen kertoessaan vaimostaan, hänen puheestaan paistaa läpi kiitollisuus vai-
monsa tukea kohtaan. Neljän pienen lapsen isä toteaa, että nyt olisi todella hyvä aika 
alkaa antamaan enemmän aikaa omalle perheelleen.

Harrastuksesta ammatiksi 

“Ammattikuvaajana haluan panostaa valokuvamuistojen laatuun ja 
että ne oikeesti on teknisesti mahollisimman hyviä ja sykähdyttä-
viä ja että niissä on joku semmonen sanoma. Valokuvaus, siinä 
on myös semmonen asia että se voi monelle ihmiselle nostaa 
itsetuntoa. Suomalaiset ei pääsääntöisesti tykkää olla kuvissa 
yhtään, koska ne luulee että ne on ruman näkösiä tai ne ei os-
saa olla kuvissa. Aina kun heistä otetaan kuvia niin on hirviän 
läski tai muuta, nähhään vaan ne omat viat. Mutta sitte kun käy 
ammattikuvaajan tykönä kuvauksissa ja jos se homma toimii ja 
se ossaa kuvata ja kääntää ne oikeat hyvät puolet siitä ihmisestä, 
niin sillä voi olla iso merkitys sille ihmiselle.”

Valokuvaukseen Tauriainen tutustui ensi kertaa  
jo nuorena poikana. Hän muistaa edelleen ensim-
mäisen filmikameransa, Minolta 24:n, jonka hän 
osti itse rippilahjaksi saamillaan rahoillaan. 
Jo tuolloin hänellä oli kirkkaana mielessään, että 
hän halusi käyttää saamansa rahat juuri kameraan. 
Erityisesti kolmen viikon odotus kameran napin 
painamisen jälkeen aina siihen saakka, että var-
sinaisen kuvan onnistuneen lopputuloksen pystyi 
näkemään silmien edessä, oli Tauriaiselle nuore-
na pojankloppina jännittävä kokemus. Hänellä oli Kuva: “VVI 2015 opiskelijat”. 
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tapana kuvailla pitkin poikin kotiseutuaan Iitä ja merkata aina vihkoonsa ylös kuvan 
ottopäivämäärä, -asetukset ja senhetkinen säätila, jonka jälkeen hän mielellään vertaili 
tekemiään raapustuksia aikanaan kuvaan itseensä.

Tietysti jokainen valokuvaajakin on oma persoonansa, mutta Juho kokee rempseän 
luonteensa sopivan valokuvaajan profiiliin ylipäätään. Jatkuva kehittymisen tarve ja 
halu siihen on kulkenut Juholla myös aina matkassa mukana. Vaikka kokemuksen mu-
kanaan tuoma liikevaihdon kehittymisen ja tulosten paranemisen myötä itsevarmuus 
ja luottamus omaan työhön on kasvanut reilusti, on se aina välillä hänen omin sanoin 
”kääntynyt itteään vastaan” tietynlaisena varmuuden muodostamana ulkoisena kuva-
na ylimielisyydestä tai vihaisuudesta. Kun Juho huomaa omassa käyttäytymisessään 
parantamisen varaa, on se syy miettiä asenteen ulostuloa uudestaan. Hän myöntää tä-
män itsereflektion kokemuksen jo itsessään olevan henkilökohtaisesti kovin kehittävä.

Silkkaa tuuria, sinnikkyyttä vai molempia?
Tauriainen kokee onnellisten sattumien olleen hänelle erityisen suotuisia, jopa yllätyk-
seen asti. Hän kokeekin, että avoin ja innostuva asenne auttaa ottamaan hyötyä erinäi-
sistä onnenkantamoisista. Yksi asia kuitenkin on hänen mielestään ylitse kaiken siinä, 
miten onnenkantamoisten sattumista omalle kohdalle voi lisätä potentiaalisesti; oma 
avoin ja innostuva asenne. Hän uskoo tällä olleen vaikutusta siihen, että hän ylipäätään 
päätyi nykyiseen tilanteeseensa:

Mulla on ollu tosi hyvä tuuri, aivan älyttömän hyvä tuuri, mutta se ehkä myös johtuu 
siitä, että mä oon lähteny aika avoimesti kaikkeen. Ei semmonen ammattilainen tai 
muuten fiksu ihminen että jos jostakin työstä ei makseta kunnollista korvausta, niin 
eihän kukkaan lähe välttämättä tekemään sellasta.

Tällä hän viittaa esimerkiksi SuperParkin kuvauskeikastaan vuonna 2014, yrityksen 
tiukkana taloudellisena aikana, saamaansa vaivaiseen 100 euron kuvauspalkkioon. Il-
man tätä viimeisenä oljenkortena pitämäänsä keikkaa ja yritysvalmentaja Juha Aholan 
tapaamista sen yhteydessä Juho ei ehkä olisi tässä pisteessä. Tukiverkon merkittävää 
vaikutusta onnistumiseensa varsinkin valokuvausuransa alkuaikoina hän ei kiistä; ”…
ehkä se oli kun sattu semmoseen porukkaan mennee jossa kuitenki koki ettei oo ihan 
yksin siinä ja oli semmosta tukiverkkoa jolta kysyä apua siinä”.

Tauriainen myöntää olleensa yllättynyt valokuvaajayrittäjän työn ollessa kaikkea 
muutakin kuin itse valokuvausta. Hänen tarvitsee työssään organisoida hyvin monia 
asioita, ja esimerkiksi satapäisen ihmisjoukon kuvauksia ohjailtaessa tulee kuvaa-
jan olla napakka käskyissään. Päiväkotikeikoilla Juho kokee onnistuneensa, kun hän 
luonnistuu voittamaan eri-ikäisten lasten luottamuksen ja hänen onnistuu saada hei-
dät samaan kuvaan kenenkään liikoja itkemättä. Hän on tyytyväinen suoritukseensa, 
kun onnistuu hoitamaan suuren määrän ihmisiä hyvällä laadulla, ja vielä aikataulussa 
tietysti.
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Yritys ja sen perustaminen
Pyydettäessä kuvailemaan yrityksensä kehitystä, Tauriainen naurahtaa koko yrittäjä-
uransa edenneen havainnollistavasti “perse eellä puuhun”, sillä hänellä ei ollut yri-
tystään perustaessa mitään muuta kuin intoa. Koulutuksensa hän hankki vasta Studio 
Salaman perustamisen jälkeen. Yritystä perustaessa “ihanteellisten” lähtökohtien, 
kuten vaikkapa edes jonkinlaisen liiketoimintasuunnitelman, markkinointitaitojen tai 
laajamittaisten verkostojen, ei aina tarvitse olla loppuun viilattuja. Jälkikäteen ajatel-
tuna Tauriainen ei kuitenkaan toimisi enää samoin. Hän kuvaa yrityksen perustamisen 
yhtäkkiä olleen “aivan pöljää hommaa”, jonka hän sai kuitenkin toimimaan oman sin-
nikkyytensä sekä tukiverkostonsa avulla.

Omaa yritystä perustaessa ei ole välttämätöntä hypätä suoraan altaan syvään päähän. 
Mikkolan ja Tervosen (2017) mukaan omaa ideaa kannattaa ensiksi yrittää myydä, ja 
perustaa yritys vasta kun idealle löytyy kysyntää. Yrittäjyyttä voi testata myös esi-
merkiksi osuuskuntien kautta tai kevytyrittäjyyden muodossa. Sekin ja Niemen kirja 
Menesty yrittäjänä: 68 käytännön ohjetta (2016) kehottaa aloittelevaa yrittäjää ensin 
”harjoittelemaan muiden varoilla” eli esimerkiksi olemaan muiden palkkalistoilla va-
lokuvaajana.

Mikkolan ja Tervosen kokoamassa Nuoren yrittäjän käsikirjassa esitellään yrityksen 
perustamisen pääpiirteet. Teos sisältää vinkit oman yrityksen perustamiseen vaihe 
vaiheelta, aina ideoinnista lähtien. Esimerkiksi uuden yrityksen suunnitteluvaihees-
sa kannattaa mahdollisuuksien mukaan hakea erilaisia starttirahoja ja tukia yrityksen 

Haastavinta  
yrittäjyydessä

Yritystä	 perustaessa	 haastavinta	
Tauriaisen	mukaan	on	yksinkertai-
sesti saada homma toimimaan 
aluksi.	 Kokonaisuuksien hallit-
seminen	 voi	 tuntua	 alkuvaiheessa	
hankalalta,	 ja	 vaatia	 paljon	 uuden 
oppimista	sekä	osaavien ihmisten 
löytämistä.	 Riskien puntarointi 
sekä	talouden toimiva hallinnointi 
ovat	myös	yrittäjän	kohtaamia	haas-
teita.	Vaikeaa	voi	olla	myös	yhdistää 
perhe-elämä	yrittäjyyteen.

Antoisinta  
yrittäjyydessä

Tauriaisen	mukaan	yrittäjyyden	par-
haita	puolia	 arjessa	ovat	 työaiko-
jen joustavuus, valinnanvapaus 
kuvaustilanteita	 valittaessa	 sekä	
vaurastuminen.	Myös	 verkostoi-
tuminen	on	hänen	mielestään	yrit-
täjyydessä	 mielekästä.	 Antoisinta	
yrittäjyydessä	 ovat	 onnistumiset 
oman yrittämisen ja sinnikkyy-
den tuloksena.	Tauriaisen	mieles-
tä	myös	omien kokemusten jaka-
minen	ja	niillä	jopa	vaikuttaminen 
ovat	 myös	 yrittäjyyden	 positiivisia	
puolia.



65

toiminnan aloittamiselle. Tauriaisen matka menestyväksi yrittäjäksi ei vastaa täysin 
Mikkolan ja Tervosen näkemystä. Se ei ole ollut esteenä menestyvän yrityksen perus-
tamiselle. Esimerkiksi Sekin ja Niemen kirjassa korostetaan myös luonteen ja erot-
tuvuuden tärkeyttä, ja sitä Juho “Salama” Tauriaiselta löytyykin. Jo Studio Salaman 
nettisivuilta katsojan silmiin hyppää ensimmäisenä Juhon kutsumanimi “Salama”, ja 
samalla nimellä hänelle itselleen saapuu myös kirjeitä postin mukana.

Tauriaisen yrityksen erottuvuuteen ja tunnettavuuteen on kokonaisuudessaan vaikut-
tanut myös Kärkkäisestä vuokrattujen tilojen oiva sijainti. Sijainnin avulla asiakkaat 
tutustuivat Tauriaisen tiloihin ja etenkin yrittäjään itseensä, ja siten hänen onnistuikin 
kasvattaa asiakaskuntaansa jatkuvalla syötöllä. Vaikka tilojen ylläpito oli kallista ja 
ei-tuottavaa, sai Tauriainen kerrytettyä tarpeeksi paikallista tunnettavuutta selviytyäk-
seen ilman Kärkkäisessä olevia tiloja. Hän on siis onnistunut itsensä brändäyksessä 
ainakin niin kotipaikkakunnallaan kuin lähipaikkakunnillakin. Tauriaisen on myös 
ollut helpompi erottautua muiden valokuvaamoiden joukosta alueella olemalla “Se 
Salama” -tyyppi.

Juhon perustaessa yritystä kaikki ei mennyt niin kuin elokuvissa. Synkimpinä aikoina 
hän istuikin puolen vuoden välein Kärkkäisen tiloissaan miettien, että nyt hän lopettaa 
yrittämisen. Muiden kannustamana hän kuitenkin jatkoi eteenpäin ja mietti asioita 
uudelta kantilta Vauhtipyörän antaessa vauhtia. Kovan työn jälkeen tulot kasvoivat 
ja itsevarmuus omiin kykyihin vahvistui. Juho onkin todistanut, että oman yrityksen 
voi saada kukoistamaan, mutta se vaatii suunnattoman määrän suunnittelua ja Exce-
lin pyörittämistä. Heikohkon markkinoinnin toteutuksenkin hän on saanut pikkuhiljaa 
kompensoitua puskaradion siivittämänä, kun sana laadukkaita kuvia ottavasta valoku-
vaajasta on kirinyt vauhdikkaasti pitkin kylän raitteja. Yrityksen perustaminen ei täten 
aina seuraa kirjojen oppeja, vaan elämän kuviot luovat joskus yllättäviäkin käänteitä.

Minolta 24:stä alkanut valokuvausura ei ollut aina ruusuinen, mutta Tauriainen raivasi 
ideansa ruusupuskan läpi valoon. Vaikkei hän omien sanojensa mukaan ole kärsivälli-
sintä sorttia, on hän saanut aikaan tuottavan yrityksen.
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Juho Tauriaisen vinkit aloittelevalle yrittäjälle

Kuva: VVI 2015 opiskelijat. 

–	 Yritystä	perustaessasi	ota	selvää	markkinatilanteesta.
–	 Kysy	mahdollisimman	monen	mielipidettä,	haastattele	muita	yrittäjiä.
–	 Laadi	heti	aluksi	mahdollisimman	tarkka	liiketoimintasuunnitelma.
–	 Homma	on	haastavaa,	mutta	kaikki	on	sinusta	itsestäsi	kiinni.
–	 Koskaan	ei	kannata	luovuttaa,	jos	uskot	omaan	juttuusi.
–	 On	myös	viisautta	lopettaa,	mikäli	oma	ideasi	ei	kannatakaan.
–	 Muista	pitää	harkintaa	mukana,	älä	hyppää	jokaisen	idean	mukaan.
–	 Yrittäjyydessä	tulee	ottaa	riskejä,	ja	samalla	ymmärtää	milloin	kannattaa	

olla	varovainen.	Varmista,	varmista,	varmista!
–	 Pysy	nöyränä.
–	 Muista	oma	hyvinvointi.	Pidä	kiinni	vapaa-ajastasi	ja	lomista.	Älä	vastaa	

työpuheluihin	lomalla.
–	 Oma	asenne	on	kaikkein	tärkein.	Pidä	mielesi	avoimena.

Tauriainen onkin hyvä esimerkki siitä, että missä vain voi pärjätä, kunhan jaksaa yrit-
tää ja uskoo omaan visioonsa. Kiinnostuneelle ja innostuneelle löytyy aina keinoja 
työstää omaa liikeideaansa, sillä Suomessa on tarjolla monenlaisia yrityshautomoita 
ja -kiihdyttämöitä, jotka tarjoavat asiantuntevaa tukea yrittäjätaipaleen alussa olevil-
le. Yrittäjyysvalmennusta on myös tarjolla eri tason oppilaitoksissa sekä yksityisillä 
palveluntarjoajilla.

”Olipa se matka minkälainen tahansa, jokkaisen on vaa kulettava se matka. Pelekää-
mättä niitä virheitä. Toki niistä virheistä kannattaa ottaa opiksi, ettei niitä sitten toista 
ennää.”
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Kirjoittajien ajatuksia
Kirjoittajat ovat Oulun yliopistossa opiskelevia yrittäjämielisiä, jotka eksyivät yhdes-
sä yrittäjyyskurssille. He ovat kiinnostuneet yrittäjyydestä, mutta etsivät omaa pol-
kuaan samalla pohtiessa yrittäjyyttä vaihtoehtona. Monella heistä on mietteitä siitä, 
onnistuisivatko he yrittäjinä, mutta Tauriaisen tarina on luonut uskoa siihen, että missä 
tahansa voi onnistua. Tarina tuntui kuin elokuvalta kaikkine sattumineen ja onnen-
potkuineen, mutta taustalta uhkui kova työ. Oli hienoa päästä näkemään, että Juho 
oli jaksanut puskea kaiken läpi vastustuksesta huolimatta, ja onnistunut luomaan ku-
koistavan yrityksen. Kirjoittajat olivat iloisia päästyään haastattelemaan “Salamaa” 
omassa elementissään.

“Oli inspiroivaa nähdä kaiken onnistuvan alusta huolimatta. Oli kannustavaa nähdä 
Juhon innostunut ja rempseä luonne.” – Juho Valtavaara

“Se, että Tauriaisella ei ollut yrittäjyydestä minkäänlaista taustaa Studio Salamaa 
perustaessa, on mielestäni kannustava esimerkki nuorelle yrittäjyyttä harkitsevalle 
henkilölle. Jos oma idea on kyllin hyvä, voi onnistua jo ensimmäisellä yrittämällä.”  
– Eeva Mattila

“Juho on mielestäni erinomainen suomalaisen sisun perikuva. Hän on luonut rakkaas-
ta harrastuksestaan itselleen bisneksen, jonka tekemisestä hän selvästi nauttii. Se oli 
kovin ilo huomata.” – Minni Tynkkynen

“Mielenkiintoista oli huomata, että toinen heittäytyvä ja innostunut yrittäjä huomasi 
yrittäjäpotentiaalin sysäsi Juhon omalle yrittäjätaipaleelleen” – Mikko Pehkonen
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Verkostoitumisen ja intohimon kautta kasvuun 

Anni Heinikoski, Sara Korento, ja Suvi Poikela

Paloauton pillit ujeltavat korvia särke-
västi sen kuljettaessa palomiehiä kohti 
pelastustehtävää. Tällä kertaa paloau-
ton kyydissä istuu myös eräs innokas 
viisivuotias poika, joka palomies-isän-
sä myötä kyytiin päästyään elää monen 
pikkupojan ja -tytön unelmaa. Tämän 
kokemuksen jälkeen hän on mukana 
useissa hälytyksissä, ja puuhastelusta 
paloasemalla tulee hänelle arkipäivää. 
Paloasemalla kuluvat myös illat koulupäivien jälkeen hieman vanhempana. Har-
rastus laajenee edelleen, kun poika liittyy Palokuntanuoriin vuonna 1993. Kipinä 
paloturvallisuuteen syntyi varhain ja palo turvallisuusalalle alkoi kyteä.

Varhainen kyteminen mahdollisti sen, että palo leimahti täyteen liekkiinsä viisi vuotta 
sitten, jolloin Raine Niinimaa perusti oman turvallisuusalan yrityksensä, Ruukin Turval-
lisuuspalvelut. Pohjois-Pohjanmaalla Siikajoen kunnassa sijaitseva yritys tarjoaa muun 
muassa koulutus- ja asian-
tuntijapalveluita, esimerkiksi 
ensiapu- ja tulityökorttikou-
lutuksia sekä turvallisuushen-
kilöstökoulutuksia. Yrityksen 
toimialue kattaa laajan alueen 
Pohjois-Pohjanmaalla, Oulua, 
Raahea ja Ylivieskaa myöten. 
Raine työskentelee tällä het-
kellä yksin, mutta apuna toimii 
hänen isänsä, joka on eläköity-
nyt pelastusalalta. Perheen ul-
kopuolisia työntekijöitä yritys 
palkkaa tulevaisuudessa mah-
dollisuuksien mukaan. Vielä 

Turvallisuusalan yrittäjä  
Raine Niinimaa kesällä 2018.

Kuva: Taru Torssonen.

Nimi: Raine Niinimaa

Yritys:	Ruukin turvallisuuspalvelut

Toimiala:	Turvallisuusala

Internet-sivut:	 https://www.ruukin-
turvallisuuspalvelut.fi
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suhteellisen nuorella yrityksellä on riittänyt mukavasti asiakkaita, ja toiminnan kasvat-
tamiseenkin olisi kysynnän puolesta varaa. Kysyntä osoittaa, että ihmiset kokevat tur-
vallisuuden, niin palo- kuin työturvallisuudenkin, tärkeäksi ja panostamisen arvoiseksi 
asiaksi.
 
Rainen matka yksityisyrittäjäksi on ollut monivaiheinen, ja siinä voi nähdä useita me-
nestykseen johtaneita tekijöitä. Hänen työkokemuksensa ei perustu pelkästään turval-
lisuusalaan, vaan hän on tehnyt erilaisia työtehtäviä. Ensimmäiseltä koulutukseltaan 
Raine onkin nuoriso-ohjaaja, ja hän on työskennellyt myös maatilalla, turvesuolla sekä 
kiinteistöhuollossa erilaisia työtehtäviä tehden. Hän ei kuitenkaan missään vaihees-
sa unohtanut pelastusalaa, vaan se säilyi mukana harrastuksen muodossa. Harrastus 
muuttui lopulta ammatiksi, kun Raine kouluttautui ensin sopimuspalokuntalaiseksi, 
suoritti sitten päällystötutkinnon pelastusopistossa, mikä on mahdollistanut toimimi-
sen paloesimiehenä ja palomestarina. Rainen tarinassa korostuukin lapsuuden ja nuo-
ruuden kokemusten ja harrastusten merkitys myöhemmälle työelämälle ja -uralle. Var-
haisen intohimon ja harrastuneisuuden myötä Rainelle on kertynyt paljon kokemusta 
ja näkemystä paloturvallisuudesta ja turvallisuudesta ylipäätään. Tämä mahdollisti 
oman yrityksen perustamisen juuri niihin tarpeisiin ja puutteisiin, joita hän oli alal-
la havainnut. Kun alan tuntee läpikotaisin, on yrityksen perustaminen huomattavasti 
helpompaa. Omien sanojensa mukaan Raine on ”kahlannut pelastusalan järjestelmän 
läpi”, työskennellen monessa eri työtehtävässä.
 
Rainella on siis kokemusta monenlaisista työtehtävistä ja laaja asiantuntemus palo-
turvallisuusalasta, mutta myös yrittäjältä vaadittavat ominaisuudet – ahkeruus ja kyky 
tehdä mitä tahansa työtä. Aloitteleva yrittäjä saattaa yllättyä esimerkiksi alussa teh-
tävän esityön  määrästä, joka liittyy yrityksen perustamiseen. Esityötä tai tarkalleen 
ottaen verkostoitumista on muun muassa uuden yrityksen esilletuominen ja sitä kautta 
asiakkaiden saaminen. Tällainen työmäärä yllätti hieman myös Rainen, mutta tekemi-
seen motivoituneen asenteensa vuoksi se ei lannistanut häntä. Raine korostaakin oman 
aktiivisuuden tärkeyttä yritystä perustettaessa. Hän muistuttaa, että apua on tarjolla, 
kunhan sitä vain osaa hakea. Hän on käyttänyt apunaan esimerkiksi julkisia yrityspal-
veluja ja kokenut ne toimiviksi.
 
Yrittäjälle tärkeitä ovat myös sosiaaliset verkostot, joiden avulla omaa yritystä voi 
tuoda esille ja joiden kautta voi saada vertaistukea ja neuvontaa. Rainella oli erityisen 
hyvät verkostot jo ennen oman yrityksen perustamista, ja hän kertoo niillä olleen suuri 
merkitys hänen yrityksensä kehittymisessä. Hyödyllisiksi verkostoikseen hän mainit-
see muun muassa nuoruuden tuttavuudet Palokuntanuorista ja opiskeluajoilta. Lisäksi 
aktiivinen toimiminen yrittäjäyhdistyksessä on luonut verkostoja muihin yrittäjiin. 
Raine on mukana myös kunnallispolitiikassa, ja hän on sitä kautta tutustunut muihin 
kuntapäättäjiin. Kuten työkokemuksessa, myös verkostoissa monipuolisuus on etu, 
jonka merkitys on kiistaton.
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“Kaikki on kiinni sinusta itestä”
Raine on ollut siis mukana turvallisuusalalla jo pikkupojasta saakka. Hänen isänsä 
on työskennellyt niin ikään turvallisuusalalla sekä yrittäjänä että julkisella sektorilla. 
Raine on siis lähestulkoon kasvanut turvallisuusalan parissa ja ala omalle yritykselle 
on valikoitunut luontevasti. Rainella on takanaan noin 2500–3000 pelastusoperaatiota. 
Hän ei siis pienestä hätkähdä ja löytää nopeasti ratkaisuja yllättäviin ja vaarallisiin 
tilanteisiin.
 
Aiemmat työt ovat opettaneet hänelle ahkeruutta ja taitoja työskennellä erilaisten ih-
misten parissa. Nuoriso-ohjaajan koulutus ja työtehtävät sosiaalialalla ovat opettaneet 
häntä tuntemaan ihmisiä ja se helpottaa yritystoiminnassa esimerkiksi myymistä, kun 
tunnistaa paremmin erilaiset ostajat. Raine tietää paljon erityyppisistä töistä ja erilai-
set kokemukset ovat auttaneet häntä arvostamaan kaikenlaista työtä ja työn tekemistä 
ylipäätään. Myöhemmin Raine kouluttautui turvallisuusalalle, joka hänen mukaansa 
kruunasi koko homman. Opinnot siis lisäsivät jo saatua osaamista turvallisuusalalta ja 
hän pääsi kehittämään taitojaan ja ajatteluaan entisestään.
 
Yrittäminen on Rainen mukaan ollut taustalla jo aiemminkin, vaikka Ruukin Turvalli-
suuspalvelut on toiminut vasta noin viiden vuoden ajan. Raine karsasti jossain määrin 
viranomaistyöskentelyä, joka on hänen mukaansa hieman byrokraattista ja kankeaa. 
Viranomainen ei myy eikä kauppaa palveluita, ja Rainella olisi ollut tarjota ratkaisuja 
asiakkaille. Nykyisin Rainen isä työskentelee työntekijänä hänen yrityksessään, mikä 
vapauttaa Rainen tekemään enemmän myyntiä isän tehdessä enemmän niin sanotusti 
tavallisia työtehtäviä.
 
Raine ei omien sanojensa mukaan pelkää työtä, eikä hänellä ole kynnystä työn teke-
miseen, oli ala sitten mikä tahansa. Turvallisuusala oli luonteva vaihtoehto Rainelle 
ja yrityksen perustaminen oli taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin jatkaa julkisella 
sektorilla työskentelyä. Yrittäjänä Raine saa myös tehdä töitä laajemmalla skaalalla, 
koska julkisella sektorilla sekä suurissa yksityisissä yrityksissä työnkuva on hänen mu-
kaansa melko kapea. Raine totesi näiden seikkojen takia yrittäjyyden olevan hänelle 
paras vaihtoehto. Myös asiat, kuten itsensä kehittäminen ja etenemismahdollisuudet 
ovat tärkeitä Rainelle, ja yrittäjänä hänellä on paremmat mahdollisuudet niihin.
 
Raine ei kokenut yrityksen perustamista vaikeaksi. Alku vaati paljon töitä – oli pa-
nostettava näkyvyyteen, esillä olemiseen ja tehtävä sitä “ilmaista työtä”, ennen kuin 
maksavia asiakkaita alkoi tulla. Myöskään yrittäminen ei itsessään ole Rainen mieles-
tä ollut vaikeaa, eikä sen aloittamiseen ollut suurta kynnystä. Rainelle yrittäminen on 
ollut jopa jossain määrin huoletonta, koska hänelle ei ole ongelma vaihtaa työpaikkaa 
tai mennä toisen palvelukseen töihin, jos yritys ei menestyisikään.

“Asennetta pittää olla ja rohkeutta, tietyllä tavalla röyhkeyttäkin, 
että sitä erottuu joukosta”   
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Raine korostaa ensivaikutelman 
merkitystä yrittäjyydessä, etenkin 
jos toimialaan liittyy asiakkaita ja 
myymistä. Alussa täytyy olla paljon 
asennetta ja rohkeutta, jotta asiakas 
vakuuttuu yrittäjästä ja hänen myy-
mästään palvelusta ja asiantuntemuk-
sesta. Yrittäjänä on uskallettava tuo-
da esiin asiakasyrityksen ongelmat 
ja ehdottaa niille ratkaisua. Oman 
erityisosaamisensa lisäksi Rainen on 
yrittäjänä pitänyt oppia myös esimer-
kiksi talousosaamista. Hän on käynyt 
yrittäjyyskurssin Intotalolla ja kysy-
nyt tutuilta yrittäjiltä vinkkejä. Hän 
on käyttänyt hyväkseen myös julki-
sia palveluita, joita tarjotaan yrittäjil-
le. Hän kannustaakin kaikkia yrittäjiä 
käyttämään tarjolla olevia palveluita 
hyödykseen. Rainen mukaan apua on 
tarjolla ja saatavilla, kunhan sitä vaan 
viitsii hakea. 

Normaalia 8–16 työaikaa Raine ei kaipaa. Hän nauttii siitä, että pystyy tekemään töitä 
myös arjen ohella. Jos joku ilta tökkii tehdä töitä, niin seuraavana päivänä voi jatkaa 
– oman fiiliksen mukaan. Joskus Raine tekee kaksi tuntia päivässä töitä, joskus 16. 
Päivien sisältö vaihtelee koulutuspäivistä toimistohommiin ja sammuttimien tarkis-
tamisiin sekä asiakaskäynteihin. Yrittäjänä asioiden hoituminen on itsestä kiinni ja 
sen Raine voi yrittäjävuosiensa myötä allekirjoittaa – kun jaksaa tehdä, asiat hoituvat. 
Yrittäminen vaatii siis kärsivällisyyttä, työteliäisyyttä, ja rohkeutta. Kuten Raine sen 
ilmaisee ” kaikki on kiinni sinusta itestä.”

Verkostot yrittäjän apuna
Jokainen yrittäjä kokee yritystä perustaessaan jonkinlaisia ongelmia. Ongelmat saatta-
vat johtua esimerkiksi byrokratiasta, tuotteiden markkinoinnin heikosta menestykses-
tä, raaka-aineiden saannista tai toiminnan kannattavuuteen liittyvistä ongelmista. Rai-
ne toteaa yrittäjyyden alussa suurimman ongelman olleen asiakkaiden saanti, koska 
mainoslehtiset tai jakelumainokset eivät tavoittaneet asiakkaita tarpeeksi tehokkaasti. 
Tehokkaammaksi tavaksi mainostaa Raine on todennut erilaisten kanavien, kuten Pus-
karadion käytön, sekä tapahtumissa esillä olon. Kontakti asiakkaan kanssa luo parem-
man kuvan yrityksestä kuin esim. mainoslehtinen.
 
Oma aktiivisuus palkitsee verkostojen käytössä, koska verkostoista ei voi hyötyä en-
nen kuin niitä alkaa käyttää aktiivisesti. Työntekijät ja asiakkaat eivät marssi yrityk-

Raine Niinimaalle yrittäjyys on ollut mielekäs 
tapa toimia. Kuva: Taru Torssonen.
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sen etuovelle, jos he eivät tiedä, kuka olet ja mitä teet. Näkyvyyden saaminen vaatii 
”ilmaista” työtä, eli panosta, jonka tulos näkyy vasta vuosien päästä. Ilmainen työ on 
monessa määrin maineen luomista mahdollisten työntekijöiden ja asiakkaiden kes-
kuuteen. Rainen mielestä yrittäjänä oleminen vaatii kykyä tehdä ilmaistakin työtä.

Kysynnän kasvaessa muodostuu tarve henkilöstön kasvulle. Jos kysyntään pystytään 
vastaamaan ja työtaakka optimoimaan, syntyy mahdollisuus toiminnan laajentami-
selle. Toimintaa laajennettaessa tulee tietää, millaista laajentumista halutaan saada 
aikaiseksi. Halutaanko esimerkiksi hankkia suuremmat toimitilat tai laajentaa markki-
na-aluetta toiselle markkina-alueelle? Laajentuminen tarkoittaa henkilöstön näkökul-
masta sitä, että tarvitaan myös muita osaajia kuin oman toimialan asiantuntijat. Tar-
vitaan työntekijöitä, joilla on halua sitoutua yrityksen toimintaan pidemmäksi ajaksi. 
Osaavasta henkilöstöstä on kova kilpailu. Rainen mukaan ihanteellinen työntekijä on 
yrityksen toimintaan sitoutuva henkilö. Osakkuus on yksi keino sitouttaa työnteki-
jä. Osakas on helpompi motivoida tekemään yrityksen kasvun ja hyvinvoinnin eteen 
enemmän, koska osakkaalla tulee olemaan suurempi vastuu omasta elannostaan, kuin 
yksittäisellä yrityksen palkkaamalla työntekijällä tai harjoittelijalla. Määräaikaisilla 
työntekijöillä ja harjoittelijoilla ei aina ole motivaatiota tehdä yrityksen toimintaa tu-
kevia valintoja, koska heillä on suurempi vapaus päättää omasta elämästään ja jatkos-
taan yrityksessä.
 
Verkostot avaavat ovia työntekijöiden rekrytoimiselle ja näin ollen myös yrityksen 
henkilöstön kasvulle. Jokainen tapaaminen, ihminen ja tapahtuma voi olla oivallinen 
tilanne yrittäjälle markkinoida yritystä olemalla edustava, mutta ei kuitenkaan liian 
kumarteleva. Rainen toteamus ”Asennetta pittää olla ja rohkeutta, tietyllä tavalla röyh-
keyttäkin, että sitä erottuu joukosta” on monessa määrin paikkansa pitävä. Rainen 
toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain pelkkiin sanoihin, vaan hän antaa aktiivisuutensa 
myös näkyä. Hän on toiminut useampana vuonna paikallisen yrittäjäyhdistyksen pu-
heenjohtajana. Lisäksi Raine näyttäytyy aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa.

Mitä tästä opimme?
Rainen tarinasta ja työstä voi ottaa oppia ainakin siitä, että työtä ei kannata pelätä ja 
jos jokin ala on intohimosi, lähde rohkeasti tekemään töitä sen parissa. Yrittäjäksi 
ryhtyminen vaatii ainoastaan sen ensimmäisen päätöksen siitä, että haluaa yrittää ja 
tehdä töitä itselleen. Muihin käytännön asioihin saa apua, kun sitä osaa ja haluaa etsiä. 
Verkostot ovat tärkeitä kaikille yrittäjille ja hyvien verkostojen avulla yritystoiminnan 
saa hyvin käyntiin.
 
No, alkaisiko Raine yrittäjäksi jos saisi valita uudelleen? Ihan varmasti alkaisi. Hän 
nauttii työskentelyn vastuusta ja vapaudesta ja ottaa yrittäjänä toiminnasta kaiken irti. 
Yrittäjäksi ryhtyminen oli Rainelle varmasti juuri oikea päätös ja hänen positiivinen ja 
kannustava puheensa yrittäjyydestä saa varmasti monen miettimään, olisiko yrityksen 
perustaminen oikea päätös myös minulle tai sinulle?.
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Ruukin Turvallisuuspalveluiden  
kotisivut:
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Tutkija yrittäjänä

Tapio Springare, Seppo Pakonen, Matias Pelkonen ja Rolle Soikkeli 

“Do or do not. There is no try.” – Yoda Jedi Master

Mari Matinlassi on tavallinen maata-
lon tyttö Iistä, Pohjois-Pohjanmaalta. 
Vuosien mittaan hänestä on kasvanut 
pitkäjänteinen yrittäjä. Viimeiset 20 
vuotta hän on käynyt osa-aikatöissä, 
opiskellut sekä huolehtinut perhees-
tään. Kaikkea on tehty yhtä aikaa, 
painopiste on vain muuttunut tarpeen 
mukaan. Samaan aikaan hänestä on 
tullut, kuin kohtalon sanelemana, yrittäjä, johon Marin periksiantamaton ja ah-
kera luonne antoivat loistavat edellytykset. Tämä lyhyt tarina kertoo siitä, miten 
Marista tuli yrittäjä ja miten hän on yrittäjyyden kokenut.

Mari on koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä filosofian tohtori. Hänellä on laajaa 
kokemusta teollisuuden ohjelmistojärjestelmien kehittämisestä, hallinnasta, proses-
sien tehostamisesta sekä ohjelmoinnista. Tutkimusintressinä hänellä ovat erilaisten 
ohjelmistojen arkkitehtuurin suunnittelu ja analyysimenetelmät, sekä arkkitehtuurin 
mallinnus. Mari perusti oman yrityksensä NEONE:n jo aikana jolloin hän opiskeli 
ja teki töitä palkollisena osa-aikaisesti. Ideana oli viedä yrityksen asioita eteenpäin 
palkkatyön ohessa, mutta perheen äidin aika ei riittänyt kaikkeen ja yritys jäi pöytä-

laatikkoon odottamaan sopi-
vampaa ajankohtaa.

Sattumuksien kautta Mari 
ajautui yrittäjäksi ja NEONE 
sai pitkään kestäneen etsin-
nän jälkeen ensimmäisiä asi-
akkaita. NEONE:n yrityside-
ana on auttaa ohjelmistoalan 

Nimi: Mari Matinlassi

Yritys:	NEONE

Toimiala:	Informaatioala

Internet-sivut:	https://www.neone.fi

Mari Matinlassi 2014.  
Heidelberg, Saksa.  
Kuva: Mari Matinlassi.
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PK-yrityksiä pääsemään mukaan kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja toimimaan 
niissä siten, että yritys keskittyy ydinliiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Viime vuo-
sina Mari on NEONE:n nimissä tehnyt muun muassa erilaisia ohjelmistopainotteisia 
tutkimusprojekteja, joihin on kuulunut projektipäällikkyyksiä, projektisuunnitelmien 
laadintaa, hakemusten tekemistä, väli- sekä jaksoraporttien koostamista sekä dokumen-
taatiota.

Marin tarina
Haastattelu järjestyy yllättävän helposti. Parin sähköpostin jälkeen sovimme puhe-
linhaastattelusta ja hänelle haastattelu sopii samantien. Jo hänen äänestään saa asi-
antuntevan ja ystävällisen kuvan ja jääkin tunne, että hänen kanssaan työskentelevät 
ihmiset antavat Marille täydet suositukset. Vierailu Marin LinkedIn-sivuilla vahvistaa 
jo puhelimessa saadun käsityksen. Marin uran vahvana selkärankana on tuhti koulut-
tautuminen. Kuin lihaksina luurangon ympärillä on työhistorian tuoma kokemus. Ei 
siis tarvitse ihmetellä, miksi Marista kasvoikin arvostettu yrittäjä. Kun Marilta kysyy 
vinkkejä yrittäjyyteen, hän vastaa naurahtaen “ei kannata”. Vakava selitys on kuiten-
kin toiveikkaampi.

Mari Matinlassi on kotoisin maatalosta, jossa Marin vanhemmat ovat toimineet maa-
talousyrittäjinä. Vanhempien yrittäjyys ei kuitenkaan valmistanut Maria yrittäjäksi, 
ainakaan sellaiseksi yrittäjäksi, mikä hänestä loppujen lopuksi tuli. Sana yrittäjyys saa 
Marin muutenkin huvittuneeksi, koska se muistuttaa yrittää-sanaa, joka hänellä yhdis-
tyy siihen, että pelkästää yritetään ja yritetään eikä koskaan pystytä sillä kuitenkaan 
elantoa hankkimaan. Ehkäpä tästä syystä Mari ei koe saaneensa yrittäjän taustaansa 
ahkerasti työskenneiltä vanhemmiltaan, jotka kuitenkin, Marin tapaan, ovat toimin-
nallaan pystyneet elantonsa hankkimaan.

Maria kiinnosti tutkimustyö ja hän lähtikin kouluttautumaan alalle. Opiskeluaikana 
harjoittelussa Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (VTT) oli useita ulkomaa-
laistaustaisia vaihtotutkijoita, joiden erilainen näkökulma asioihin, sai Marin innostu-
maan alasta toden teolla ja ajatukset yrittäjyydestä nousivat jo silloin pintaan. Näihin 
aikoihin Mari perusti yrityksen, mutta se jäi vuosiksi pöytälaatikkoon sen hetkisten 
opiskelukiireiden ja myöhemmin tutkijatöiden vuoksi.

Opintojen jälkeen Mari jatkoi tutkijan työtä palkkatöissä ja perusti perheen. Muuta-
man vuoden työskentelyn jälkeen Marille tehtiin työtarjous ulkomaille, joka lopulta 
sai muuttamaan koko nelihenkisen perheen Espanjaan Marin työn perässä. Koko per-
heen haaveena oli vaihtaa maisemaa, jättää kylmä Suomi ja jäädä asumaan lämpimään 
Espanjan Sevillaan pidemmäksi aikaa. Mari saikin neuvoteltua vakituisen työsopi-
muksen ja myös aviomies otti omasta työstään vuorotteluvapaata ja alkoi hankkimaan 
töitä Sevillasta. Lapset olivat ala-asteikäisiä ja he aloittivat paikallisen koulun. Nuo-
rempi lapsista aloitti ensimmäisen kouluvuotensa vanhemman mennessä jo kuuden-
nelle luokalle. Elämä lämpimässä Espanjassa oli hauskaa, mutta kaikkien yllätykseksi 
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haaveiltu elämä siellä ei vastannutkaan odotuksia ja koko perhettä alkoi painamaan 
koti-ikävä. Lopulta tuli aika päätöksille. Täytyi tehdä päätös siitä, jatketaanko elämää 
lämpimässä Sevillassa  ja myydään koti Suomessa vai, palataanko kotiin. Asiaa harkit-
tiin koko perheen voimin pitkään ja lopulta perheen päätöksellä päädyttiin jättämään 
Sevilla ja lähtemään kotiin Suomeen. Marin pidemmäksi suunniteltu työpesti Espan-
jassa jäi lopulta vuoden mittaiseksi.

Kun Mari perheineen palasi kotiin Suomeen, ei töitä enää ollutkaan tarjolla. Takki 
oli tyhjä, kun vuoden sisään hän oli järjestänyt koko perheelle muuton ulkomaille, 
takaisin Suomeen ja pettymys ulkomaan reissun keskeytymisestä painoi mieltä. Ener-
giaa työnhakuun ei riittänyt, taustalla mielessä oli jo aikaisemmin perustettu yritys. 
Mari pohti viikkoja tulevaisuuttaan ja päätti lopulta kaivaa pöytälaatikkoon unohde-
tun yrityksensä esille ja alkaa kokopäiväiseksi yrittäjäksi, tietämättä edes mitä hänen 
yrityksensä myy. Ajatukset yrityksen toimialasta olivat kuukausia työkalujen kehittä-
misessä, kunnes Mari sattumoisin oli yhteydessä entiseen koulukaveriinsa. Hän kertoi 
Marille omasta työstään ja siitä, että heillä oli ollut mukana konsultti, joka oli hoitanut 
heille projektipäällikön tehtäviä Tekes-projekteissa. Tästä Mari ja hänen luotsaamansa 
yritys NEONE saivat toimialan, joka oli Marille tuttua ja hän oli sitä jo tutkijantyös-
sään oppinut tekemään. Ajatus siitä, että projektipäälliköintiä voisi tarjota alihankin-
tana yrityksille ja että siitä joku voisi jotain maksaakin, ei ollut tullut aikaisemmin 
mieleenkään. Kuin sattumalta, hän oli saanut merkittävän ajatuksen entiseltä koulu-
kaveriltaan.

Yrityksen taival
Siitä alkoikin asiakkaiden etsiminen. Marilla oli tutkijan työssä kertynyttä osaamista 
projektipäällikkönä toimimisesta ja nyt olisi tarve löytää sopivia asiakkaita, joiden 
tarpeet hänen osaamisellaan voisi täyttää. Alkuun oli hankala, kun pidempiaikaista 
asiakasta ei löytynyt ja Mari keskittyi yrityksen kannalta epäolennaisiin asioihin. Ta-
loudellinen haaste alkoi jo painamaan, mutta pitkäjänteisyys palkittiin reilun vuoden 
etsimisen jälkeen: Mari pääsi mukaan pidempiaikaiseen projektiin. Tehtävät liittyivät 
muun muassa erilaisten rahoitushakemusten tekemiseen, partnerin hankintaan sekä 
käynnissä olevien projektipäälliköiden tehtäviin. Käytännössä Mari hoiti yrityksil-
le kaiken byrokratian pyörittämisen, jolloin yritykset pystyivät keskittymään oman 
ydinbisnekseensä. Projektit olivatkin usein EU-projekteja tai Tekes-hankkeita, jotka 
kestivät pääsääntöisesti useamman vuoden ajan. Vuosien mittaan direktiivit ovat kui-
tenkin kiristyneet ja mukaan on tullut uusia Horisontti2020-hankkeita, joiden myötä 
konsulttien käyttö alihankintana on tehty hankalaksi tai jopa kielletyksi. Tästä syystä 
Marinkin kohdalla hänen nykyisille palveluille on entistä hankalampaa löytää kysyn-
tää ja hänen täytyy jatkaa kehittymistään ja tarjota jatkossa uudenlaisia palveluita. Hän 
onkin käynyt täydennyskoulutuksen big data -analyytikoksi ja etsii nyt asiakkuuksia 
myös tämän alan kehittyvissä projekteissa. Uuden koulutuksen myötä NEONE voi 
tarjota palveluitaan muun muassa data-analyytikkona, MasterData-asiantuntijana, 
konsulttina, BI-asiantuntijana, web-analyytikkona tai visualisoijana.
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Marin vajaan kymmenen vuoden yrittäjyyden kokemuksella hän leikkisästi ilmaisten 
ei suosittele yrittäjyyttä kenellekään. Ainakin hänen alallaan toimeentulo yrittäjänä 
on paljon epävarmempaa kuin palkkatyössä. Yrittäjäksi aikovilla tulisi olla säästössä 
sen verran, että voi turvata toimeentulonsa vähintään vuoden ajaksi, jos yrittäjyys ei 
lähdekään nousuun heti alkuun. Toisaalta Mari arvostaa yrittäjyyden tuomaa vapautta 
tehdä asiansa juuri omalla tavalla ja omalla aikataululla. Häntä myös kiehtoo yrittä-
jyyden vaihtelut ja pieni epävarmuus tulevaisuudesta. Mari kokee mielekkäänä tehdä 
välillä pitkiä päiviä kiireen keskellä, mutta toisaalta oman jaksamisen kannalta voi 
tarvittaessa pitää päiviä vapaana työtilanteen niin salliessa. Pitkäaikaisten projektien 
ollessa käynnissä Mari pitikin muutaman päivän työrupeamia ja perään muutamia va-
paapäiviä, yrittämättä edes sulloa kalenteria ääriä myöten täyteen. Tästä syntyi sopiva 
tasapaino, jolla jaksaa tehdä työtehtävät kovalla tehokkuudella, ilman pelkoa loppuun 
palamisesta tai pidempien lomien tarpeellisuudesta.

Marin vinkit aloittelevalle yrittäjälle
Mari jakaa mielellään vinkkejä tuleville yrittäjille. Hänen tuttavapiirissä on useita ys-
täviä, jotka ovat kokeilleet yrittäjyyttä. Useimmat ovat joutuneet myymään henkilö-
kohtaista omaisuutta selviytyäkseen ja pahimmassa tapauksessa, on kaatuneet velat 
päälle ja yritys on täytynyt lopettaa heti alkuunsa. Rahaa on oltava säästössä etukä-
teen ja lainaamisen on oltava mahdollista, jopa sukulaisilta. Aloittavan yrittäjän on 
varauduttava jopa 1–1,5 vuoteen ilman tuloja. Myös siihen, että yritys ei kannatakaan. 
Marin mielestä yrittäjyyden pahin pelko on juuri taloudellinen riski. Siihen huonosti 
varautuneet voivat päätyä ahdinkoon hyvin nopeasti.

Lisäksi yrittäjyydessä tarvitaan Marin mukaan pitkäjänteisyyttä ja sitä, että osaa fo-
kusoida omaa tekemistä yrittämisen kannalta oikeisiin asioihin. Näitä taitoja olisi hyvä 
päästä kehittämään jo opiskeluaikana ja oppilaitosten tulisi tarjota siihen enemmän 
mahdollisuuksia. Marin kokemusten mukaan asiakashankinta, myynti ja markkinointi 
on todellinen haaste ja vääriä ennakkoluuloja sen helppoudesta tulisi korjata. Mari 
moittii myös lyhyttä tukiaikaa aloittaville yrittäjille. Ensimmäiset 4 kuukautta, jotka ei 
vaikuta työttömyyspäivärahaan, on liian lyhyt aika yrittäjyyden aloittamiselle. Aloit-
taviin yrityksiin olisi Marin mukaan panostettava nykyistä enemmän. Marin ystävä on 
kuitenkin onnistunut. Hänellä on 4. vuosi menossa ja varaa palkata ensimmäinen työn-
tekijä. Marin näkemyksen mukaan tulevaisuudessa mikroyrittäjyys valtavirtaistuu ja 
perinteinen palkkatyö muuttuu epätyypillisemmäksi. 

“Näin kalvon, jossa tulevaisuudentutkija Ilkka Halava visioi, että vuonna 2030 palk-
katyö on epätyypillistä ja suurimmalla osalla on kevytyrittäjyyttä tai monimuotoista 
yritysportfoliota, eli esimerkiksi lähiössä useimmat taloudet tarjoaisivat jotain palve-
lua lähialueen ihmisille. Se oli sellainen kivan tuntuinen ajatus.“
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NEONE nyt ja tulevaisuudessa
Neonen päätoimikuva on ohjelmistokehitys ja 
projektien hallintointi. Eli käytännössä auttaa oh-
jelmistoalan PK-yrityksiä pääsemään mukaan kan-
sainvälisiin tutkimushankkeisiin ja toimimaan niis-
sä. Big Data analyytikko -koulutuksen myötä Mari 
toivoo, että tulevaisuudessa hän voisi lisätä Big Da-
tan NEONE:n tarjoamiin palveluihin ja tätä myötä 
parantaa yrityksen tarjontaa.

Mari on pitkälle kouluttautunut ja tutkijakollegoiden 
innoittama yrittäjä, jolla on pitkäjänteisyyttä ja talou-
dellista harkitsevaisuutta. Hänellä on perhe ja yhden 
hengen yritys ilman kasvutavoitteita. Haaveet ovat 
omassa työllistymisessä 2–3 vuodeksi eteenpäin. 
Kun Marilta kysyy, onko yrittäjyydessä jokin erityi-
nen piirre joka häntä kiehtoo, hän vastaa yksinkertai-
sesti: “Vapaus, ehdottomasti!”

Kirjoittajien pohdintoja
NEONE on onnistunut ja voitollinen mikroyritys, joka tarjoaa Marin ammattitaitoisia 
palveluja ohjelmistotutkimuspalvelutoimintaan liittyen. Palveluiden kohderyhmä on 
kuitenkin suppea ja vaarana on, että palveluille ei ole jatkuvaa kysyntää. Toisaalta, 
yrityksellä ei juurikaan ole riskejä, lukuunottamatta Marin omaa palkanmaksua. Yh-
teisö on ollut mukana inspiroimassa Maria tärkeisiin ratkaisuihin. Mari luottaa edel-
leen uusien asiakkai.den saamiseen, vaikka näköpiirissä ei olekaan vielä seuraavia. 
Marin mutkikasta taivalta on vaikea kenenkään toistaa, mutta jos sitä yrittää, voi jälkiä 
seurata suoraan, sillä virheitä ei matkalla ole tehty.

Marin tarina herätti uusia kysymyksiä sekä mielipiteitä yrittäjyydestä, kuten mark-
kinointiin ja yksinyrittäjyyteen liittyen. Millaista yksinyrittäjyys on, kun yrityksen 
kaikki työt jäävät yhden henkilön harteille? Miten tämän kaiken yksin jaksaa? Entä ta-
loudelliset haasteet? Marin kokemuksen mukaan taloudellisesti huonosti varautuneet 
eivät pärjää yrittäjinä. Mikkola ja Tervonen kuitenkin sanovat, että loppujen lopuksi 
talouden kanssa pelaaminen on hyvin helppoa matematiikkaa: yritykselle pitää tulla 
enemmän rahaa tilille kuin sieltä lähtee (Mikkola & Tervonen 2017, 108). Onkohan 
kaikki kuitenkaan niin helppoa kuten Mikkola ja Tervonen sanoivat? Mietimme ryh-
mässä, että alkuun voi olla hankalaa hinnoitella omaa osaamistaan ja voi olla pelko 
siitä, että alihinnoittelee itsensä asiakkaiden saamiseksi. Samalla linjalla ovat myös 
Sekki ja Niemi mainitsemalla, että yrittäjänä helposti voi sortua siihen, että hinnoitte-
lee oman työnsä liian halvaksi (Sekki & Niemi 2016, 151).

Tämän tarinan myötä arvostus Maria ja muita yrittäjiä kohtaan nousi. Hän on sin-
nikäs persoona ja on selvinnyt yrittäjän alkumetrien läpi fyysisesti, henkisesti sekä 

Mari Matinlassi 2018. 
Kuva: Mari Matinlassi.
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taloudellisesti. Tuomelan mukaan utelias kyselee kysymyksiä ja hänellä on kiinnos-
tus maailmaa kohtaan sekä kyky tunnistaa ja ratkaista monimutkaisiakin ongelmia ja 
nämä, jos jotkin ovat kovaa valuuttaa (Tuomela 2018, 18). Tällaisen huomion mekin 
ryhmänä teimme Marista ja hänen urastaan. Tätä myös tukevat useat suositukset Ma-
rin LinkedIn-sivulla ja hänen yrityksensä Inter-sivuilla. Emme menneet keskusteluissa 
Marin kanssa niin pitkälle, jotta olisimme saaneet täydentävän vastauksen siihen, mi-
ten hänen taloutensa kesti ensimmäisen vuoden ilman isompia asiakkaita. Mari kui-
tenkin kertoi, että täytyy olla varautunut ja valmis jopa myymään henkilökohtaista 
omaisuuttaan selviytyäkseen. Näinhän tekivät myös Stephen Wozniak ja Steve Jobs 
valmistaessaan ensimmäisiä tuotteitaan myyntiä varten. Wozniak taipui myymään las-
kimensa ja Jobs autonsa, jotta saivat rahoitettua ensimmäiset apple tietokoneet myyn-
tiin. (Isaacson 2011, 78–79.) Ja jokainen tuntee tarinan lopputuloksen.

Marista löytyy paljon yrittäjälle ominaisia persoonallisuuden piirteitä, kuten pitkäjän-
teisyyttä, omistautumista yritystään kohtaan ja innovatiivisuutta. Hänellä on myöskin 
ominaisuus keskittyä olennaisiin asioihin ja pitää itsensä sopivasti kiireisenä. Rämö 
ja Valtari kertovat kirjassaan, kuinka kiireisille ihmisille jää muuhunkin kuin työhön 
aikaa. Ylisuorittamista pitää varoa ja asioita täytyisi järjestää tärkeysjärjestykseen. 
(Rämö & Valtari 2007,160–161.) Näin Marikin on toiminut ja täten välttynyt lop-
puunpalamiselta ja pidemmän loman tarpeelta. Ryhmässä mietimme, että tämä olisi 
ihanteellinen tilanne itsellekin, jos joskus yrittäjyyteen päädymme. Kuinka vain malt-
taa olla ottamatta liikaa töitä vastaan, jos sattuukin sellainen tilanne, että yrityksen 
tarjoamalle palveluille olisi ennakoitua suurempi kysyntä?

Mietimme ryhmässä myös millaiseen riskinottoon olisimme perustettavan yrityksen 
vuoksi valmiita? Marin tarina ei ehkä kaikkea Marin kokemaa kerro, mutta tuskin sii-
tä mitään aloittavan yrittäjän painajaistarinaa saisi aikaan. Hämäläisen ja Mäkeläisen 
kirjoittamassa Taivas + Helvetti kirjassa on kertomus Sampo Kaulasen kokemuksesta 
yrityksensä pelastamiseksi. Siitä saa referenssiä, milloin ollaan mennään äärirajoille 
(Hämäläinen & Mäkeläinen 2014, 136–153). Tuskin Sampo itsekään suosittelisi seu-
raamaan hänen tallaamaan polkua yrittäjäksi aikoville. Ryhmänä päädyimmekin sii-
hen, että maltillisimman riskin tie yrittäjämaailmaan sopisi meille kaikille parhaiten.
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Lopuksi

Pirkko Siklander ja Tiina Salmijärvi

Yrittäjyyden merkitys ja rooli yhteiskunnassa on koko ajan 2000-luvulla kasvanut. 
Työelämä on muuttunut pirstaleisemmaksi ja työmarkkinat epävarmemmiksi, vaik-
ka toisaalta vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden määrä ei olekaan dramaattisesti 
laskenut. Uudenlaiset työn tekemisen muodot ovat yleistyneet erityisesti 1990-luvun 
laman jälkeen. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi määrä- ja osa-aikaisia työsuhteita, it-
sensä työllistämistä, erilaisten alustojen kautta työllistymistä, osuuskuntayrittäjyyttä, 
freelance-tyyppistä työskentelyä, toimeksiantosuhteita ja kevytyrittäjyyttä. Tavat, joil-
la yrittäjyyttä voi toteuttaa, ovat siis monipuolistuneet. 

Tämä työmarkkinoiden kehityskulku on ollut omiaan lisäämään yrittäjyyttä yhtenä 
työllistymisen ja työllistämisen vaihtoehtona.  Työelämän epävarmuuden lisäänty-
misen seurauksena saattaa olla, että erityisesti Y-sukupolven edustajat eli 1980-lu-
vun alun ja 1990-luvun puolivälin aikana syntyneet kokevat yrittäjyyden yhtenä 
varteenotettavana vaihtoehtona, joka tarjoaa sopivassa suhteessa vapautta, vastuuta 
ja mahdollisuutta toteuttaa itseään sekä omia vahvuuksiaan. Nuoret valitsevat usein 
toiminimiyrittäjyyden, joka onkin helppo ja riskitön tapa aloittaa yrittäjätoimintaa. 
Kiinnostavaa on, että Patentti- ja Rekisterihallituksen kaupparekisterimerkintöjen pe-
rusteella (2018) Suomessa toiminimiyrittäjiä on yli 204 000, mikä on toiseksi yleisin 
yritysmuoto osakeyhtiön (yli 270 000) jälkeen. 

Myös koulutussektorilla on yhä enemmän herätty yrittäjyyden ja yrittäjätaitojen merki-
tykseen opetussuunnitelmien ja opintotarjonnan tasolla. Myös eri tieteenalojen opiskelijat 
ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta aihetta kohtaan. MindBusiness -opintokokonai-
suuden lisäksi olemme tarjonneet myös kansainvälistä tiederajat ylittävää “Entreperneur-
ship in Education”-opintojaksoa, jossa monitieteiset opiskelijatiimit etenevät ideoissaan 
tuotteistamisen asteelle. Opintojaksoilla yrittäjyys ymmärretään opittavana kompetens-
sina eli erilaisia tietoina, taitoina ja asenteina, joista on hyötyä työelämässä vaikka ei 
yrittäjyys olisikaan tavoitteena.  Yrittäjän oman kompetenssin ohella verkostoilla on suuri 
merkitys edistymiselle. Aiemmassa HURMOS-hankkeessa saimme todisteita myös siitä, 
että huumorilla voidaan tukea liiketoimintaa ja hyvinvointia. 

Haluamme tämän kirjan tarinoiden muodossa rohkaista lukijoita seuraamaan omia 
unelmiaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin, joita eteen tulee ehkä yllättävissäkin elä-
mäntilanteissa. Inspiroitukaa ja innostukaa näiden tarinoiden myötä! Lämpimät kii-
tokset vielä kerran kaikille tarinansa jakaneille yrittäjille!

”Yrittäjyys on minussa. Se on aina ollut ja on tälläkin hetkellä ja tulee olemaan. 
Se on osa minuutta. Ehkä se on sinnikkyys ja palo asioita kohtaan. Sitä ei voi kuiten-
kaan pakottaa. Tai en halua pakottaa. Ainoastaan jos se on kutsumukseni, niin silloin 
lähden sitä kohti.” (ote opiskelijan reflektiosta)
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“Meillä on paperi, onko teillä idea?”

Yrittäjämieli, MindBusiness, on tietoa, taitoa ja asennetta, mutta se on myös oman 
osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja valjastamista. On selvää, että yrittäjät tar-
vitsevat yrittäjämieltä, mutta yhtä lailla sitä tarvitaan kaikissa ammateissa sekä opis-
kelussa. Onnistuakseen on osattava etsiä tietoa ja oppia, rakentaa verkostoja ja toimia 
yhdessä, motivoida itseään ja hallita tunteitaan sekä ratkoa ongelmia.Tässä kirjassa 
kuvataan autenttisia henkilökohtaisia mikroyrittäjien tarinoita, erityisesti heidän vah-
vuuksiaan. Korkeakouluopiskelijat ovat tutustuneet kirjassa esiteltyihin yrittäjiin, hei-
dän toimintaansa ja yrittäjäpolkuunsa ja kirjoittaneet kirjan kahdeksan tarinaa. Teh-
tävä liittyy Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun toteuttamaan “Tunnista 
yrittäjyysvalmiutesi” -kesäopintojaksoon, 2018. 

Opiskelijat itsekin määrittivät yrittäjyyttä opintojakson alussa sekä lopussa. Mää-
rittelyissä korostuivat riskit, vastuu, uhat ja rankka työ, mutta toisaalta yrittäjyyden 
ytimessä nähtiin keskeisesti osaaminen, tiedot ja taidot sekä erityisesti halu oppia ja 
kehittyä. Yrittäjyyteen liitetään vahvasti myös vapaus, sinnikkyys, rohkeus, rehelli-
syys ja intohimo. Yrittäjällä on vahva visio, hän toimii tavoitteellisesti, ennakoi ja 
käyttää luovuuttaan. Huumorilla on erityinen sija yrittäjyydessä. Opintojakson aikana 
pohdimme myös yrittäjyyden “pihviä” ja tarinoiden opetusta. Esimerkiksi havainnot 
yrittäjän jatkuvan oppimisen, hänen hyvinvointinsa sekä verkostojen merkityksestä 
herättivät keskustelua. Kuten opiskelijamme ilmaisivatkin: “Yrittäjän ei kannata yrit-
tää tehdä kaikkea yksin.” ja “Aina voi kehittyä ja oppia, ikinä ei ole valmis.” Verkosto-
jen ja yhteisöllisen työskentelyn idea oli sisäänrakennettuna opintojaksoon ja se näkyi 
myös opiskelijoiden spontaanissa vuorovaikutuksessa: “Meillä on paperi, onko teillä 
idea?” – ja näin käynnistyi yhteinen työskentely.

Kirjan tarinat tarjoavat virikkeitä pohdittavaksi, keskusteltavaksi tai erilaisiksi tehtä-
viksi. Teos sopii oppikirjaksi yrittäjyyttä käsitteleville opintojaksoille eri kouluasteil-
la. Kirjasta voivat hyötyä myös yrittäjät ja yrittäjyyttä harkitsevat toimijat. 
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