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Tiivistelmä 

Luovat alat kuuluvat harvoihin suomalaisiin kasvualoihin, jotka toimivat moottoreina 

käynnissä olevan rakennemuutoksen keskellä. Luovat ratkaisut -hankkeessa toteutet-

tiin työpajoja, joissa yrittäjät kohtasivat eri teemojen äärellä. Työpajoissa keskityttiin 

käytännön tekemiseen. Työpajat työmuotona koettiin yleisesti mielekkääksi. 

Luovat ratkaisut -hanke toteutti luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle 

koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli edistää kaupallistamis- ja liiketoiminta-

osaamista. Koulutuksia järjestettiin kuudestatoista eri aiheesta. Koulutuksiin osallistui 

pieniä, erityisesti luovien alojen mikroyrityksiä, jotka olivat hankkeen erityiskohde-

ryhmää. 

Yrittäjiltä tiedusteltiin jokaisen koulutuksen jälkeen tarpeellisia jatkokoulutusai-

heita. Niiden avulla kehitettiin tulevaa koulutussuunnitelmaa. Keskusteluissa nousi 

esille, että tästä hankkeesta hyötyivät myös palvelualan yritykset, jotka toimivat luovan 

alan mikroyrittäjinä. Heille on ollut yleisesti vähemmän tarjolla sopivaa kouluttautu-

mistapaa.  

Koulutuspalautteista selvisi, että yrittäjät toivovat myöhemmin järjestettäväksi 

koulutuksia ennen kaikkea yritysten digitaalisesta markkinoinnista. Esimerkiksi 

Google- ja Instagram -koulutuksille on jatkuva tilaus. Vaikutelma on, että digitaaliseen 

markkinointiin liittyviä työpajoja ei voi tulevaisuudessa järjestää liikaa. 

Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK 

ry, Raahen kaupunki ja Kärsämäen kunta.  
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Abstract 

Creative industries are one the fastest growing areas in Finnish economy as a whole. 

The Creative Solutions project utilized workshops for the entrepreneurs to meet and 

discuss various topics. The outcomes of the workshops were put into practice instantly 

during and/or after the meetings.  

Creative Solutions project developed a training programme for entrepreneurs and 

company personnel in creative industries. The goal was to advance commercialization 

and business skills of the participants. Workshops were organized on sixteen different 

topics. The participants came from micro-enterprises working in creative industries, 

which was the target group of this project. 

The entrepreneurs were asked to fill in a survey considering useful topics for further 

workshops after each meeting. The answers were used to plan and update the training 

programme. The survey and conversations highlighted the fact that also service indus-

try companies benefitted from this project. These companies have generally less useful 

training programmes at hand.  

Training feedback also revealed the growing need for training in the topic of digital 

marketing. For example, Google and Instagram training is constantly asked for. The 

conclusion is, that workshops in digital marketing should be offered in the future on 

regular basis. 

This project was funded by European Social Fund, Nivala-Haapajärvi Region 

NIHAK, City of Raahe and Municipality of Kärsämäki.  
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1 Johdanto 

Tämän raportin tarkoituksena on kuvata Luovat ratkaisut -hankkeessa järjestettyjen 

koulutusten soveltavia kokeiluja, yhteiskehittämistä ja luovan alan yritysten uusia toi-

mintamalleja sekä osallistujien kokemuksia. 

 

Raportissa hyödynnetään hankkeen aikana kirjoitettuja ja julkaistuja blogitekstejä. 

Blogien kirjoittajat on mainittu erikseen. 

1.1 Luovat ratkaisut -hanke 

Luovat ratkaisut -hanke toteutti luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle kou-

lutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaa-

mista. Koulutuksia järjestettiin kuudestatoista eri aiheesta. Koulutuksiin osallistui pie-

niä, erityisesti luovien alojen mikroyrityksiä, jotka olivat hankkeen erityiskohderyh-

mää.  

Hankkeen koulutusteemat olivat seuraavat: 

 

Taulukko 1. Hankkeen koulutusteemat.  

 
 Koulutusteemat 
1. Sosiaalisen median hyödyntäminen mikroyritysten markkinoinnissa 
2. Palvelun ja tuotteen kaupallistaminen 
3. EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDBR) huomiointi viestinnässä 
4. Kokeiluliiketoiminta  
5. Työnohjauksesta ideoita oman yrityksen kehittämisee 
6. Millaista yrityksen kasvu voi olla ja miten sitä voi suunnitella 
7. Riittääkö rahat? Pienen yrityksen talouden hallinta 
8. Visuaalinen markkinointi  
9. Google-markkinointi  
10. Eroon hankalista asiakkaista! Ymmärrä muita ja itseäsi -viestintä ja vuorovaikutus 
11. IPR Tekijänoikeudet ja patentit  
12. Tarinallistamisen työpaja yrityksille 
13. Yrittäjän valokuvauskoulutus 
14. Videomarkkinointi-koulutus  
15. Messut myynninedistämisen keinona 
16. LinkedIn myynnin vauhdittajana! 
 

Hankkeen uutuusarvona oli luovien alojen yritystoiminnan edistäminen koulutuskoko-

naisuuden avulla. Koulutukset toteutettiin ottamalla huomioon harvaan asutun alueen 

erityispiirteet hyödyntämällä virtuaalisuutta ja yhteiskehittämistä. 

Hanke toteutettiin 1.8.2017-31.1.2020. Hankkeen toteuttajia olivat Nivala-Haapa-

järven seutu NIHAK ry (Tuomas Anttila, projektipäällikkö), Oulun Yliopiston Kerttu 

Saalasti Instituutti Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE (Matti Muhos, tutkimusjoh-

taja; Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja; Markus Rytinki, vastuullinen tutkija; 

Heli Kurikkala, projektitutkija; Hannu Savela, projektitutkija) Raahen kaupunki (Riitta 

Palosaari, aluevastaava) ja Kärsämäen kunta (Tiina Kiviranta, aluevastaava).  

Hankkeen maantieteelliseen kohdealueeseen kuuluivat seuraavat kunnat: Kärsä-

mäki, Nivala, Raahe, Haapajärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Siikajoki, Alavieska, 

Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi, Ylivieska, Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva. 

(Kuva 1.) 

Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-

kus, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Raahen kaupunki ja Kärsämäen kunta.  



 

12 

 

Hankkeen aikana kerättiin osallistuvilta yrityksiltä palautetta koulutusten jälkeen 

kerättävällä palautelomakkeella. Näiden palautelomakkeiden avulla, ja lisäksi yrittä-

jien kanssa keskustellen löydettiin uusia, hankkeen sisältöön sopivia koulutuksia. 

Hankkeen aikana siis pystyttiin kuuntelemaan myös yrittäjien toiveita.  

Hankkeen loppupuolella kerättiin sähköpostitse palautekysely, jossa haluttiin tie-

tää hankkeen koulutusten hyödyistä yrittäjille. Palautekysely lähetettiin hankkeessa 

mukana olleille yrittäjille (N=123), ja siihen vastasi yhdeksän yrittäjää. Lisäksi hank-

keen aikana tehtiin eri paikkakunnilla haastatteluja (N=5). Haastattelut ja sähköposti-

kyselyn vastaukset litteroitiin sanatarkasti, ja palautteita jäsennettiin laadullisen aineis-

ton käsittelyohjelman avulla (NVivo).  

Palautekyselyssä ja haastatteluissa tiedusteltiin hankkeen koulutusten hyödyllisyy-

destä, opitun soveltamisesta, käytännön hyödyistä yrittäjille sekä yrittäjien yhteiske-

hittämisestä.  Näiden haastatteluiden ja palautteiden antia avataan tämän raportissa 

kohdassa “Palaute ja ehdotukset”.  

Useista hankkeen koulutuksista kirjoitettiin blogi, joka julkaistiin sosiaalisen me-

dian kanavilla. Blogeissa kerrottiin koulutuksen keskeisimmistä sisällöistä. Kirjoitta-

jina toimi hanke- ja MicroENTRE:n henkilökuntaa. Nämä blogit on lisätty myös tähän 

raporttiin hyvien käytäntöjen jakamiseksi.  

 
Kuva 1. Luovat ratkaisut -hankkeen maantieteellinen kohdealue. 

1.2 Luovien alojen määrittely  

Luovien alojen määrittely on haasteellista, koska alat muuttuvat nopeasti ja uusia luo-

via aloja kehittyy koko ajan. Lähes kaikkeen yritystoimintaan liittyy palvelu- ja/tai tuo-

tesuunnittelua, joka vaatii luovaa ajattelua. Luoviin aloihin voi liittyä aloja, jotka ovat 

muodostuneet teknologioiden nopean kehityksen seurauksena, eikä niitä vielä osata 

tunnistaa.  
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Suomessa luovien alojen määrittely perustuu kansainvälisiin malleihin. Kauppa- 

ja teollisuusministeriön teettämän määritelmän mukaan luoviin aloihin Suomessa lue-

taan seuraavat toimialat: animaatiotuotanto, arkkitehtipalvelut, elokuva- ja tv-tuotanto, 

kuvataide ja taidegalleriat, käsityö, liikunta- ja elämyspalvelut, mainonta ja markki-

nointiviestintä, muotoilupalvelut, musiikki ja ohjelmapalvelut, peliala, radio- ja ääni-

tuotanto, taide- ja antiikkikauppa, tanssi ja teatteri sekä viestintäala. Tätä mallia hyö-

dynnettiin hankkeen kohderyhmäyritysten rekrytoinnissa. 

Yksi kiistellyimmistä luovista aloista on liikunta- ja elämyspalvelut. Myös matkai-

lupalvelut monipuolistuvat ja niihin usein liitetään erilaisia elämyksiä, esimerkiksi ul-

koilua kulttuurimaisemissa. Luovien alojen termillä onkin yhtäläisyyksiä muun mu-

assa seuraavien käsitteiden kanssa: kulttuuriteollisuus, elämysteollisuus, sisältöliike-

toiminta ja tekijänoikeusalat. Laajasti ottaen kaikki kulttuuripalvelut kuuluvat luovien 

alojen piiriin. Viime aikoina taidelähtöisiä palvelumalleja on tuotu myös hyvinvoin-

tialan (sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö jne.) organisaatioihin. Toiminta on synnyt-

tänyt uusia luovien alojen yrityksiä.  

1.3 Luovien alojen merkitys kasvaa 

Luovat alat kuuluvat harvoihin suomalaisiin kasvualoihin, jotka toimivat moottoreina 

käynnissä olevan rakennemuutoksen keskellä. 

Vahvuuksia luovien alojen yrityksissä ovat yrittäjien korkeatasoinen luovien alo-

jen koulutus ja substanssiosaaminen sekä hyvät tuotteet. Luovien alojen tuotteille on 

entistä enemmän kysyntää muun muassa vapaa-aikaan liittyvien muutosten ansiosta. 

Parhaat mahdollisuudet ovat olemassa olevien yritysten kehittämisessä ja niiden liike-

toimintaosaamisen vahvistamisessa. Mahdollisuuksia luo myös eri toimialojen välisten 

innovaatioprosessien vahvistaminen, monialaisuuden hyödyntäminen ja verkostoitu-

minen. 

 

 
Kuva 2. Luovan talouden klusteri. 
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Luovan talouden klusterin liikevaihto kasvoi vuonna 2017 yhteensä 10,4 prosenttia 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Vuoden alkupuoliskolla liikevaihto kasvoi 13,9 

prosenttia ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 7,3 prosenttia. Kasvu ei ollut yhtä voi-

makasta vuonna 2018, jolloin se nousi tammi-joulukuussa yhteensä 3,0 prosenttia edel-

lisen vuoden tasoon verrattuna. Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 pro-

senttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja kasvoi toisella neljänneksellä 

5,2 prosenttia. Vuoden kolmannella neljänneksellä yllettiin 3,7 prosentin kasvuun ja 

neljännellä neljänneksellä 4,0 prosentin kasvuun edellisen vuoden vastaavaan neljän-

nekseen verrattuna.  

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä yllettiin 2,9 prosentin kasvuun edellis-

vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luovan talouden klusterin henkilöstömäärä 

kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2017. Kasvu oli hieman voimakkaampaa vuoden alku-

puolella. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä lisääntyi 5,0 prosenttia ja 

toisella 2,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vuonna 2018 kasvu parani hieman. Tammi-

kesäkuussa kasvua kertyi 4,0 prosenttia ja heinäjoulukuussa 7,3 prosenttia. Koko 

vuonna henkilöstömäärä kasvoi 5,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 

2019 ensimmäisellä neljänneksellä yllettiin 6,5 prosentin kasvuun edellisvuoden vas-

taavasta ajankohdasta. (Suhdannetiedot syksy 2019, Pohjois-Pohjanmaan liitto)  

Puhakka (2007) määrittelee yrittäjyyden organisationaaliseksi luovuudeksi. Hän 

summaa artikkelissaan ”Yrittäjämäinen luovuus liiketoimintamahdollisuuksien havait-

semisena ja hyödyntämisenä” luovuuden näin: ”Luovuus ei siten ole toimintaa, jossa 

pelin osaset ovat selvillä jo ennen peliä ja niitä järjestelemällä voidaan päätyä ratkai-

suun (esim. palapeli). Se on peli, jonka nimi, osaset, säännöt, logiikka ja lopputulos, 

eli koko peli, täytyy keksiä pelin kuluessa, kun olet jo mukana pelissä. Tällaisten tai-

tojen merkitys korostuu digitaaliajan dynaamisissa organisaatioissa”.  
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2 Sosiaalisen median hyödyntäminen mikroyritysten markki-
noinnissa 

Sosiaalisen median hyödyntäminen mikroyritysten markkinoinnissa -koulutus sel-

keytti yrittäjien käsitystä some-markkinoinnin tarkoituksesta heidän omalle yrityksel-

leen. Koulutuksella kannustettiin yrittäjiä kokeilemaan luovaa some-markkinointia. 

Lisäksi koulutus auttoi yrittäjiä hahmottamaan omalle yritykselle tärkeät markkinoin-

tikanavat sekä markkinointityylin, joka vetoaa juuri heidän asiakkaisiinsa. 

2.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Yhteiskehittämistehtävinä perustettiin ja/tai kehitettiin yrityksen Facebook-profiili. 

Tämä sisälsi seuraavanlaisia toimenpiteitä: 

 

• Yrityksen käyttäjätilit aktivoitiin markkinointikanavana 

• Maksullisen markkinoinnin kokeilu Facebookissa 

• Kävijätilastojen seuranta 

• Julkaisujen ulkoasun ja sisällön kiinnostavuus 

• Mietittiin yhteisesti, miten yrittäjä voi parhaiten hyötyä sosiaalisen median käy-

töstä 

2.2 Blogi: Sosiaalisen median hyödyntäminen yrityksen markkinoinnissa 

Syksyllä 2017 käynnistyi Luovat ratkaisut- hanke, joka tukee alueen mikroyritysten 

kaupallistamista ja liiketoimintaosaamista. Koulutuksia järjestetään Nivalassa, Raa-

hessa ja Kärsämäellä. Koulutuskertoja tässä hankkeessa on yhteensä 17, joista osa on 

pienemmissä työryhmissä tapahtuvia ohjaus-, neuvonta- ja yhteiskehittämistyöpajoja. 

Koulutuksiin on tähän mennessä osallistunut 24 yritystä. Lisäksi on annettu erillistä 

neuvontaa projektihenkilöstön toimesta viidelle yritykselle. 

30.11. pidetyssä koulutuksessa luennoi Riikka Järvikuona Projant Oy:stä. Koulu-

tuksessa perehdyttiin ajankohtaiseen aiheeseen, eli sosiaalisen mediaan. Miksi ja 

kuinka sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää? Mitkä ovat Facebookin hyvät ominai-

suudet ja käytännöt? Mitä voidaan oppia onnistumisista ja epäonnistumisista? Mitkä 

ovat yrityksen tavoitteet sosiaalisessa mediassa? 

Sosiaalinen media on osa yrityksen kokonaisviestintää muiden perinteisten mark-

kinointikeinojen rinnalla. Edellä mainittujen kysymysten miettimistä ei voine enää tänä 

päivänä monikaan yrittäjä sivuuttaa. Koulutuksessa opittiin, että some -markkinoin-

nilla voidaan vaikuttaa löydettävyyteen (esim. google), mielikuviin, asiakaskokemuk-

seen, tunnettuuteen uusissa kohderyhmissä, ostohalun herättämiseen ja asiakkaan si-

touttamiseen. 

Tutkimusten mukaan sosiaalinen media vaikuttaa juuri sitoutumiseen. Sosiaalisen 

median tuotto on 5,6% suurempi kuin muissa medioissa ja sosiaalisen median ansiosta 

asiakkaat käyvät myymälässä noin 5% useammin. Sosiaalinen media tarjoaa monia 

kanavia yrittäjän ja asiakkaiden hyödynnettäväksi, kuten Facebook, YouTube, In-

stagram, LinkedIN. 

Yrittäjän olisikin tärkeää löytää ne väylät, joissa kohtaa palvelua etsivän asiak-

kaansa. Luovat ratkaisut- hankkeessa on lähdetty koulutuksen jälkeen kokeilemaan 
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some -markkinointia mikroyrityksille sopivina kokeiluprojekteina. On mielenkiin-

toista nähdä, tuottaako some -markkinointi näille yrityksille tuloksia ja kannattaako 

markkinointiin sijoittaa rahaa? 

Heli Kurikkala, projektitutkija, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

2.3 Palaute ja ehdotukset  

Sosiaalisen median hyödyntäminen mikroyrittäjien markkinoinnissa –koulutuksella oli 

monia hyviä käytännön vaikutuksia liiketoiminnalle. Koulutus oli tuonut myös roh-

keutta hyödyntää sosiaalista mediaa yrityksen markkinoinnissa. Koulutuksen jälkeen 

some-markkinoinnissa oli tapahtunut aktivoitumista ja rohkaistumista, ja yrittäjät oli-

vat järjestäneet esimerkiksi erilaisia Facebook –kampanjoita. Käytännön hyötyinä mai-

nittiin esimerkiksi somepostaamisen lisääntyminen, asiakkaiden lisääntyneet tykkäyk-

set kuviin ja uudet asiakkaat. Mainittiin lisäksi, että kuvilla on suuri merkitys postaus-

ten yhteydessä. On tärkeää, että ne herättävät asiakkaiden kiinnostuksen.  

 

Facebook-koulutuksen mä muistan, kun mä en sillon uskaltanu tehdä mainoksia 

niin minä sitten menin siihen. Niin tuota no sitten mä rupesin niitä mainoksia te-

kemään. Ja sehän oli ihan mukava kokemus sitten huomata, että ne tehos ja oon 

niitä kyllä käyttäny. 

 

..mehän sitten tehtiin se semmonen, kun mä en ollu tehny ollenkaan mainoksia, 

niin justiin se sellanen kilpailuluontonen mainos niinku tuollakin puhuttiin tuolla 

Instagramissa. Niin tuota, tai se semmonen justiin että arvonta, tai se että onko 

ykkönen parempi kuin kakkoskuva niin tämä tämmönen arvio niin tuota sehän oli 

tosi tehokas. Sehän oli siis, aattele kun mulle tuli sillon yli 10000 kattojaa siihen. 

 

Mutta tuota niin sittenhän nyt on huomannut, että se tuo asiakkaita, uusia. 

 

Niin, että kyllä se on niinkun kantanu sitä hedelmää se sillai, että sitten niitä tekkee 

niitä esimerkiks kilpailuja niin tuota oon tehny. Niin niissä on sitte tullu sillai että 

paljokin saattaa, niinku varsinkin joku lauantai tai tämmönen päivä on semmonen 

että käy niinku täälläkin asiakkaita, jotka sanoo että mä näin Facebookissa sen ja 

sen, onko sitä missään. Tulee ihan outoja ihmisiä jostain kauempaa. Ja joskus on 

sit sillai et jostain kauempaa niinku Oulusta ja tästä niin vieläkin kauempaa saat-

taa joku soittaa jostain minkä on nähny Facebookissa ja kyssyy, ja joskus on lähe-

tetty pakettia.  

 

..sehän on ihan selekee, että aina kun siinä on se elävä malli, niin se sitten tota on 

niinkun mielenkiintosempi. Ja riippuuhan se ihmisestäkin ketä kuvataan, joillakin-

han on niin paljon niitä suhteita erilaisia ja niinku on semmosessa työssä että se 

tunnetaan, niin sinne tulee aivan eri tavalla ne. 

 

Et kyllähän se se ajatus on tuossakin, että pääsis Instagamia käyttään ja sitten 

käyttäs nyt enempi Facebookiakin niin just se, että pystyis mainontaa vähentään, 

niin sehän ois rahassa helposti mitattavissa. Et mullakin mennee suhteessa kyllä 

varmaan aika paljon mainokset, mä mainostan kyllä paljon. Et siinä pystyis tuhan-

sia euroja säästään sitten vuojessa kun vähänkään vähentäis mainostamista. Se-

hän siin on se taka-ajatus. 
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Instatili on luotu firmalle hankkeen avulla. Aivan varmasti olisi tekemättä ilman 

koulutusta. 

 

Koulutuspalautteen mukaan some-koulutus oli monipuolinen ja ytimekäs. Aihetta pi-

dettiin lisäksi ajankohtaisena ja tarpeellisena. Erityistä kiitosta koulutus sai siitä, että 

osallistujat saivat henkilökohtaista ohjausta spesifisti oman yritykseksensä sosiaalisen 

median markkinoinnin toteuttamiseen. Sosiaalisen median markkinointia voi harjoittaa 

myös pienellä budjetilla tai jopa ilmaiseksi, mikä on monesti iso etu mikroyritysten 

tarjonnan mainostamisessa. Osallistujat pitivät siitä, että laadukkaan markkinoinnin 

edullinen toteuttaminen oli koulutuksessa vahvasti esillä. Digitaalinen markkinointi oli 

yleisesti ottaen teema, josta koulutusta toivottiin järjestettävän lisää koko hankkeen 

ajan. 
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3 EU:n uuden tietosuoja-asetuksen (GDBR) huomiointi viestin-
nässä 

Tietosuojaosoitusvelvollisuus edellyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyvien proses-

sien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamista ja dokumentointia. Osoitus-

velvollisuuden ja rekisterinpitäjän vastuun toteuttamiseksi rekisterinpitäjän on toteu-

tettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja 

osoittaa, että asetusta noudatetaan. 

 

Koulutus järjestettiin yrityksille, jotta ne pystyisivät  

• Osoittamaan tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen  

• Kartoittamaan tiedon keruun ja käsittelyn prosessit ja niiden sisältämät tiedot  

• Määrittämään oikeat tavat käsitellä henkilötietoja  

• Kehittämään käytännön prosesseja, jotta tietosuojan periaatteet toteutuvat 

 

Koulutus piti sisällään:  

• Tietosuoja-asetuksen keskeiset kohdat  

• Käytännön toimet ja erityishuomiot 

3.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

GDPR-tietosuoja-asetus on jatkossa osa yrityksen viestintää. Koulutuksen jälkeen työ-

pajassa tehtiin tietosuojaselosteet ryhmässä. Toimintatapana oli yhteiskehittäminen. 

Siinä yrittäjät yhdessä miettivät työpajan vetäjän avustuksella jokaiselle yrittäjälle toi-

mivan, selkeän tietosuojaselosteen. 

3.2 Blogi: Henkilötietolaki osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja 

 
Kuva 3. GDBR -koulutus Kärsämäellä. 
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NIHAK:n ja Oulun yliopiston Luovat ratkaisut –hanke toteutti 14.3.2018 henkilötieto-

suojalakia (GDPR) koskevan koulutuksen Kärsämäellä. Etäyhteys koulutukseen toteu-

tui Nivalassa, Raahessa ja Reisjärvellä. Tapahtuma keräsi yli 60 kuulijaa. Kouluttajana 

toimi GDPR -asiantuntija Sivi Holtinkoski Projant Oy:stä. Koulutus ja erityisesti hen-

kilötietosuojalain käytännön toimet, herättivät kuulijoissa vilkasta keskustelua. 

EU:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016. Asetuksen soveltaminen ja 

siirtymäkausi päättyy 25.5.2018. Koulutuksessa kuultiin, että tietosuoja-asetuksen tar-

koituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. GDPR 

säätää ja vahvistaa EU:n kansalaisten oikeuksia tietosuojaan sekä omien henkilötieto-

jen luottamukselliseen käsittelyyn. 

Koulutuksessa saatiin tietää henkilötietosuojalain tärkeimmät periaatteet. Muun 

muassa kerättävällä tiedolla on aina oltava peruste ja sen on oltava lainmukainen. Re-

kisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsittelijällä on aina myös asetuksen vaatimat vel-

voitteet ja vastuut. Kerättävässä tiedossa on aina pyrittävä minimointiin ja erityisesti, 

mikäli kyseessä on arkaluonteisia tietoja, vaatii tiedon kerääminen erityistä huolelli-

suutta. Tiedon kerääminen vaatii aina myös asiakkaan suostumuksen. 

Henkilötietosuojalaki koskee kaikkia yrityksiä tai organisaatioita, jotka keräävät 

tai säilyttävät asiakkaiden tietoja. Osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien 

prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamista ja dokumentointia. 

Yritykset ja organisaatiot ovat vastuussa asetuksen noudattamisesta. Heidän on toteu-

tettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asetuksen noudattamiseksi. 

Organisaatioiden on myös pystyttävä todentamaan henkilötietojen keräämisen prosessi 

asetuksen vaatimalla tavalla. 

Tässä vaiheessa koulutuksen laaja tietomäärä ja tulevien käytännön toimien pal-

jous saattoivat nostaa hikikarpaloita otsalle. Koulutuksessa etsittiin myös näkökulmia 

siihen, mitä hyötyä henkilötietosuojalaista voi olla. Moni mietti, että on tärkeää tietää, 

miten omia tietoja säilytetään ja käytetään. Ja että jokaisella on oikeus tietää, millaista 

henkilökohtaista tietoa hänestä kerätään. 

Koulutuksen loppupuolella päästiin käytännön toteutukseen ja toimenpidesuunni-

telman keskeisiin tekijöihin. Tehtävälista sisälsi nykytila-analyysin, kokonaiskuvauk-

sen yrityksen tiedoista ja tietojen käsittelystä, vastuuhenkilön nimeämisen, päivitystä 

vaativien asioiden läpikäynnin (sopimukset, suostumuslomakkeet, tietosisällöt). Li-

säksi tärkeänä asiana mainittiin viestintä ja asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä 

henkilökunnan informointi. Henkilötietosuojalain asianmukainen noudattaminen voi 

olla lisäämässä myös avoimuutta ja luotettavuutta asiakkaiden suuntaan. 

GDPR on mahdollistamassa myös organisaation sisäisten prosessien kehittämisen. 

Asiaan kannattaa suhtautua niin, että kun työ on tehty, asetuksen noudattamisesta tulee 

kiinteä osa organisaation tai yrityksen liiketoimintaa. Uusin tieto asetuksesta löytyy 

www-sivuilta tietosuoja.fi. 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty tässäkin asiassa! 

Heli Kurikkala, projektitutkija, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

3.3 Palaute ja ehdotukset  

Henkilötietosuojalakiin liittyvät muutokset olivat ajankohtaisia ja koulutus keräsikin 

yli 60 osallistujaa. Koulutuksen avulla osallistujat saivat lisätietoja lain muutoksesta ja 

konkreettisena tuotoksena laativat yrityksensä tietosuojaselosteen. Moni osallistuja to-

tesi asian olevan aika vaikea ja siitä syystä sen avaaminen koulutuksessa oli tärkeää.  

  

Tämä tietosuojajuttu kyllähän se ois jääny iteltä tekemätä. 
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Asia on kovin monimutkainen tavalliselle mainosmiehelle. Perusasiat tulivat esille 

ja nyt yritämme vain olla joutumatta henkilösuojapoliisin hampaisiin. 

 

EU:n tietosuoja-asetus olisi myös jäänyt aika mystiseksi ilman koulutusta. Nyt siitä 

on ohjeen mukainen selostus firman kotisivujen liitteenä. 

 

Koulutuspalautteen mukaan GDPR –koulutus oli yllättävän käytännönläheinen. Toi-

saalta käytännönläheisyyttä kaivattiin koulutukseen lisää. Aihekokonaisuutta pidettiin 

kuitenkin melko pitkänä, ja toivomuksena olikin, että koulutus olisi pätkitty osiin. Eri-

tyisesti etänä seurattavana neljän tunnin koulutus koettiin liian pitkäksi, erityisesti tek-

niikassa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Toinen vaihtoehto olisi ollut laajan aihekoko-

naisuuden tiivistäminen lyhyemmäksi tai koulutuksen järjestäminen ammattikunnit-

tain. Koska asiaa oli paljon, koulutusdioja olisi toivottu nähtäville jo ennen varsinaista 

koulutustapahtumaa. 
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4 Kokeiluliiketoiminta 

Valmennuksen tarkoituksena oli kehittää osallistujien ymmärrystä siitä, kuinka uudet 

liiketoimintamuodot kannattaisi kokeilla nopeasti maksavilla asiakkailla, koska totuu-

denmukaisen vastauksen saa ainoastaan maksavilta asiakkailta. Tästä koulutuksesta ei 

kirjoitettu blogia.  

4.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Yhteiskehittämistehtävänä pienryhmässä tehtiin konkreettisia suunnitelmia, miten ko-

keiluliiketoimintaa voidaan soveltaa omassa yrityksessä. Kokeiluliiketoiminnan peri-

aatteena on, että pienillä kustannuksilla kokeillaan uutta liiketoimintaa mahdollisim-

man ketterästi. Tästä koulutuksesta ei kerätty palautetta. 

 

 

5 Työnohjauksesta ideoita oman yrityksen kehittämiseen 

Työnohjauksessa kehitetiin yrittäjän työhyvinvointia ja liiketoimintaa yksilöohjauk-

sena sekä pienryhmissä. 

 

 Käsiteltäviä aiheita olivat esimerkiksi: 

• työn sujuvuuden parantaminen ja ajankäytön hallinta 

• yrittäjän hyvinvointi ja työssä jaksaminen 

• yrittäjän kokemien ongelmien purkaminen 

• uusien liiketoimintaideoiden kokeilu 

5.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Työnohjauksessa jokaisella tapaamiskerralla oli vaihtuvia teemoja, jotka valikoituivat 

yrittäjien tarpeiden mukaan. Ne liittyivät erimerkiksi yrittäjän ajankäytön hallintaan, 

sosiaalisen median hyödyntämiseen, yrittäjän jaksamisen tukemiseen, yrityksen mark-

kinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteiskehittämisryhmille luonteenomaista 

oli toisten yrittäjien sparraaminen ja uusien ideoiden jalostaminen käytäntöön (esimer-

kiksi selfie-seinä, liiketilojen toimivuus, tuotteiden esillepano, liikkeen julkisivujen 

ilme ja näkyvyys). 

5.2 Blogi: Yrittäjän aika  

Aika – tuo innostava (inhottava?) käsite. Aika, jota tuntuu olevan mikroyrittäjällä 

useimmiten liian vähän. Olen päässyt Luovat ratkaisut- hankkeen kautta tutustumaan 

vielä lähemmin yrittäjän arkeen. Olen aloittanut työnohjaukset kolmella eri paikkakun-

nalla: Raahessa, Nivalassa ja Reisjärvellä. Työmuotona on ollut ryhmä- ja yksilö-

työnohjaus. 

 

Miksi työnohjausta yrittäjille? 

Alun perin ajatus siitä, että yrittäjä hyötyisi työnohjauksesta, syntyi väitöskirjaopinto-

jeni aikana. Tutkin väitöskirjassa menestyneiden perheyritysten johtajien kasvutari-

noita. Monesti yrittäjä (ja myös johtaja!) on yksin mietteidensä kanssa. Kenen kanssa 

jakaa omia ajatuksia? Miten tehdä näkyväksi omaa kasvupolkua? Milloin pysähtyä 
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oman jaksamisen ja hyvinvoinnin äärelle? Kuka toimisi peilinä päässä pyöriville aja-

tuksille? Työnohjaajaopinnot vahvistivat ajatustani työnohjauksen hyödystä yrittäjille 

ja sisäinen kutinani asian suhteen osoittautui täysin oikeaksi. Palautteiden perusteella 

jokainen hankkeen työnohjaukseen osallistunut yrittäjä suosittelisi työnohjausta muille 

yrittäjille! 

 

Työnohjaus yhteiskehittämisenä 

Työnohjauksissa olen hämmästynyt avoimesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, joka 

ryhmissä on muodostunut jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Kuka ymmärtäisi parem-

min yrittäjää kuin toinen yrittäjä? On ollut hienoa jakaa uusia ideoita, työn- ja arjen 

haasteita ja onnistumisia ja nähdä, miten yrittäjät tukevat toisiaan. Yhteisesti toivotaan, 

että jokaiselle riittäisi oma osansa menestymisestä. Työnohjauksissa on verkostoiduttu 

ja harjoitettu keskustelun kautta yhteiskehittämistä. Yrittäjyyden vapaus nähdään voi-

mavarana. Kun suonissa kohisee yrittäjän veri, riskeistä ja haasteista huolimatta sitä ei 

useinkaan haluta vaihtaa turvalliseen palkkatyöhön. 

 

Mikä puhuttaa yrittäjää? 

Syksyn työnohjauksissa erityisesti aika on puhuttanut mikroyrittäjää. Miksi työpäivät 

venyvät? Milloin asiakkaat tarvitsevat palvelua? Mistä saada uusia asiakkaita? Mistä 

löytää aikaa yrityksen kehittämiseen? Miten ja milloin kannattaa markkinoida? Miten 

otan sosiaalisen median haltuun? Mistä aika kouluttautumiselle? Miten saada talous 

sille tasolle, että sen ylläpitäminen ei vaadi liian pitkiä työpäiviä? Milloin hoidan it-

seäni, kun aikaa itselle on jatkuvasti liian vähän? Miten perhe ja harrastukset mahtuvat 

yrittäjän arkeen vai mahtuvatko? 

Ihmisen mieli kehittää herkästi ajatuksen esteitä. Olemme työnohjauksissa mietti-

neet muun muassa sitä, jos aika ja raha eivät olisi esteenä, mitä yrittäjät tekisivät. In-

nostumisen voi haistaa muuttuvassa ilmapiirissä! Usein näistä ajatushautomoista voi 

löytyä myös jotakin toteuttamisenarvoista. Joku muutos ei vaadikaan suuria panostuk-

sia, ja ajattelun esteet voidaan murtaa. Moniäänisyyden kautta luovuus alkaa vallata 

tilaa!  

Olemme pohtineet myös sitä, mitä yrittäjälle tapahtuisi, jos liikkeen oven sulkisi 

jo aikaisemmin, eikä veisi töitä kotiin. Olemme miettineet sitä, mistä yrittäjä voisi 

saada apua ja tukea? Olisivatko jotkin yrityksen toiminnoista ulkoistettavissa? Miten 

yrittäjät samalla paikkakunnalla voisivat hyötyä toisistaan? Olemme pohtineet sitä, 

millaista yrityksen kasvu voisi olla? Missä yrittäjä haluaa nähdä itsensä viiden vuoden 

kuluttua? 

Asiaa, sanon minä. Näkökulmat avartuvat, kun on useampi miettimässä tärkeitä 

kysymyksiä työnohjaajan johdolla. Itsekin olen inspiroitunut inspiroivien ihmisten 

keskellä. Innostus tarttuu aina ja esteet voivat yhtäkkiä muuttua mahdollisuuksiksi. 

On yrittäjän aika. 

Heli Kurikkala, kirjoittaja toimii projektitutkijana Luovat ratkaisut -hankkeessa Oulun 

yliopistossa, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä. Koulutustausta on kasvatustietei-

den maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Kolmannen vuoden väitöskirjatutkija, erityis-

osaamisena perheyrittäjyys ja johtaminen. Mikroyrittäjä vuodesta 2013. Tuleva työn-

ohjaaja, jonka intohimona on kirjoittaminen ja ihmisten välinen dialogi. 
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5.3 Palaute ja ehdotukset  

Työnohjauksen käyttö ohjausmenetelmänä antoi rohkaisevan kokemuksen - yrittäjät 

hyötyvät ulkopuolisesta tuesta ja valmennuksesta. Työn ja vapaa-ajan rajaaminen näh-

tiin tärkeänä, samoin omien vahvuuksien löytäminen. Yrittäjän jaksamisen tukemiseen 

löydettiin konkreettisia välineitä ja pelkästään asioista keskusteleminen näytti olevan 

hyödyllistä. Keskustelut liittyivät myös liiketoiminnan kehittämiseen, yrityksen ja 

oman palvelun markkinointiin sekä ydintoimintojen tunnistamiseen. Ryhmätyönoh-

jauksissa ryhmän tuki ja ideoiden jakaminen toisten yrittäjien kanssa nähtiin arvok-

kaina.    

 

Mutta se autto kumminkin mua enemmänkin ehkä keskittymään siihen, mikä on 

olennaista jotenkin ehkä vähän paremmin, sitten pudottamaan niitä asioita, jotka 

ei oo niin tärkeitä. Se oli minusta kauheen hyödyllinen kaikin puolin, että se autto 

ehkä näkemään tarkemmin sen. Mun alalla monesti se kaikki työ ja elämä ja kaikki 

menee ristiin, niin sitten se jotenkin tuli selville, että mikä on työtä ja mikä on 

muuta elämää, niin minusta siihen sai hirveen paljon välineitä, että miten jaksaa 

sitä työtä. 

 

Siis kyllä mä oon pyrkinyt pitämään yhden päivän viikossa vapaata, et se on ihan 

välttämätön, aiemminhan mulla ei ollu ennenkö sitten ymmärsin sen työnohjauk-

sen kautta, että se on pakko pitää vapaata, että jaksaa ja myöskin että työ ei oo, 

minä vien työtä eikä työ minua niin sen mä hoksasin myös. Että se on minä, joka 

asetan ne rajat sille. Niin se oli kauheen hyödyllistä kaikin puolin ja ehkä nyt on 

myöskin saanut semmoisen otteen siihen, että ei se työ oo se suurin juttu, että ei 

sille kannata antaa ihan kaikkea. Jaksamisen kannalta hyvä kaikin puolin oli. 

 

Koulutuspalautteen mukaan työnohjauskoulutus oli ilmapiiriltään hyvä, idearikas ja 

positiivinen kokemus. Osallistujat kokivat koulutuksen tarjonneen heille uusia ajatuk-

sia ja ratkaisuja yrittäjänä koettuihin haasteisiin. Koulutuksessa käydyt keskustelut an-

toivat yrittäjälle mahdollisuuden jakaa omia kokemuksia ja verkostoitua muiden yrit-

täjien kanssa. Mahdollisuus käsitellä yrittäjyyteen liittyviä tunteita ja tunnetiloja koet-

tiin yleisesti yrittäjyyttä eteenpäin vieväksi tekijäksi. Monet yrittäjät kokivat työnoh-

jauksen selkiyttävän erityisesti yrityksen tulevaisuusnäkymiä. Yrittäjät myös toivoivat, 

että työnohjausta olisi mahdollista saada myös jatkossa yrittäjille suunnattuna palve-

luna.  
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6 Millaista yrityksen kasvu voi olla ja miten sitä voi suunnitella 

6.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Yhteiskehittämistehtävänä oli liiketoimintamallin (The Business Model Canvas) täy-

dentäminen oman yrityksen tiedoilla. Työkalun avulla kirkastettiin oman liiketoimin-

nan ydinkohdat, joista kassavirta syntyy. 

Toinen yhteiskehittämistehtävä oli kasvusuunnitelman laatiminen (BSC). Kasvu-

suunnitelmaan kirjattiin lähivuosien liiketoimintaa koskeva tavoite. Pääasiassa tavoite 

oli taloudellinen kasvu. Tässä yhteiskehittämistehtävässä tehtiin näkyväksi toimenpi-

teet ja työnmäärä eri ajanjaksoille, jotta tavoite on mahdollista saavuttaa. 

6.2 Blogi: Pienyrityksen kasvu ei ole itsetarkoitus, mutta toimintaa kehittämällä se tulee 

sivutuotteena!  

Nivalassa ja Raahessa toteutettiin syys- ja lokakuussa kaksiosainen Luovat ratkaisut - 

hankkeen koulutus pienyrityksen kasvun suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tavoitteena 

oli perehtyä yrityksen kasvuun, siihen tarvittaviin toimenpiteisiin, kasvun suunnittelun 

työkaluihin sekä käytännössä harjoitella oman yrityksen kasvusuunnitelman laatimista. 

Koulutuksessa keskusteltiin, siitä mitä kasvu tarkoittaa kenellekin. Määritelmälli-

sesti yrityksen kasvu tarkoittaa henkilöstömäärän, liikevaihdon tai taseen kasvua. Kui-

tenkin havaitsimme, että kasvulle voidaan nähdä myös muita ulottuvuuksia.  

Usein pienyrittäjälle kasvu ei ole itseisarvo, vaan hän miettii yrityksensä kehittä-

mistä enemmän arjen kautta: 

• Kuinka minulla voisi olla enemmän vapaa-aikaa?  

• Kuinka jaksan henkisesti ja fyysisesti työn kuormituksen?  

• Kuinka voisin yritystoiminnasta saada palkkaa tai täysipäiväisen työn?  

• Kuinka voisin hallita riskejä siten, että yritys ei ole vain minusta riippuvainen? 

 

Kaikkien näiden tavoitteiden, kasvun toteuttamisen, vapaa-ajan lisääntymisen, 

työn kuormituksen vähentämisen tai riskien hallinnan saavuttaminen vaatii oman lii-

ketoiminnan kehittämistä. Paremmalla lisäarvolla, yksinkertaisemmilla prosesseilla, 

pienemmällä kustannusrakenteella, oikealla hinnoittelulla, organisoinnilla ja työn ja-

kamisella voidaan saavuttaa toiminnan taso, joka vastaa itselle asetettua tavoitetta.  

Mitkä ovat askeleet, jolla sinä voit viedä yritystoimintaasi kohti parempaa? Kou-

lutuksessa havaitut keskeisimmät opit: 

 

1. Määrittele, mitä haluat saavuttaa? Usko siihen, mitä haluat, sillä kaikki on mahdol-

lista. 

Jos et ole asettanut tavoitetta, tuskin voit sinne päästäkään. Tavoitteen asettaminen oh-

jaa jo tiedostamatta valintojasi oikeaan suuntaan. Tavoitteen asettamisen lisäksi vähin-

tään yhtä tärkeää on uskoa itseensä ja omaan tavoitteeseen.  

 

2. Opettele hahmottamaan omaa liiketoimintaa? Mikä on yrityksesi tuottama arvo? 

Ketkä ovat parhaita asiakkaitasi ja paljonko he ovat valmiita arvosta maksamaan? 

Jotta voit tehdä parempaa liiketoimintaa, sinun tulee ymmärtää liiketoimintasi koko-

naisuutena. Kokonaisuuden hahmottamiseen erinomainen työkalu on esim. Business 

Model Canvas (https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas). Asiakkaita ja 

heille tuotettavaa arvoa voi työstää Value Proposition Canvas -työkalun avulla. 

(https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas)  

https://strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
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3. Rakenna liiketoimintamallistasi muita vahvempi.  

Pärjätäksesi markkinoilla pitkään sinun liiketoimintamallisi tulee olla muita vahvempi. 

Oman liiketoimintamallin vahvuutta voidaan arvioida esim. seuraavien kysymysten 

avulla: 

• Paljonko asiakas joutuu "maksamaan" päästäkseen minusta eroon? 

• Myynkö jokaisen kaupan erikseen vai onko myynti automaattista ja toistuvaa? 

• Joudunko maksamaan kulut ennen tuloja? 

• Onko kustannusrakenteeni 30% kalliimpi vai halvempi kuin kilpailijoilla? 

• Tekeekö joku työt minun puolestani vai joudunko tekemään kaiken itse? 

• Onko liiketoimintamallissani skaalautumista hidastavia tekijöitä? 

• Kuinka olen suojautunut kilpailulta? 

 

Ole rohkea, aseta päämäärä, usko itseesi ja pyydä apua! Intoa toiminnan kehittämiseen 

ja työniloa! 

Hannu Savela, sarjayrittäjä ja hallitusammattilainen, joka on myös toiminut Mic-

roENTREssä projektitutkijana 

6.3 Palaute ja ehdotukset  

Koulutuspalautteen perusteella jokaisen koulutukseen osallistuneen yrittäjän kokemia 

haasteita käsiteltiin tasapuolisesti. Eräs osallistuja toivoi, että koulutuksesta olisi tie-

dotettu laajemmin. Eri alan tietoa nitoutui koulutuksessa hyvin yhteen selkeällä ja hy-

vin jäsennetyllä tavalla.  
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7 Riittääkö rahat? Pienen yrityksen talouden hallinta 

7.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Koulutuksessa käytiin läpi tuloslaskelman ja taseen erät. Yhteiskehittämistehtävänä 

tehtiin kassavirtalaskelma -malli koskien osallistujien yrityksiä. Osallistujat saivat 

käyttöönsä kassavirtalaskelma -työkalun, joka helpottaa yrittäjän talouden hallintaa. 

Tästä koulutuksesta ei kirjoitettu blogia.  

7.2 Palaute ja ehdotukset  

Talousosaamisen koulutus nähtiin tärkeänä. Koulutus sai miettimään, miten yrittäjä 

hinnoittelee oman palvelunsa ja tuotteet asiakkaalle. Talouden seuraaminen nähtiin tär-

keänä ja koulutuksen avulla opittiin lukemaan yrittäjyyteen liittyviä mittareita. Palaut-

teista nousi esille myös oman työn arvostaminen. Tuotiin esille, että kyseessä on oike-

asti tuottoa edellyttävä liiketoiminta eikä pelkkä harrastus.  

 

Myös sitten se talousosaaminen on olennainen osa, sillä on väliä, että miten sä 

hinnottelet sun työn, se on arvokasta aikaa ja ehkä vähän siihen tuli sellasta ku-

rinalaisuutta jollain tavalla. 

 

Se oli minusta kauheen hyvä, että käytiin läpi sitä tasetta ja niitä papereita siltä 

kirjanpitäjältä tulee. Niin minusta se oli hirveen hyödyllistä. Kun kyllähän kirjan-

pitäjä, joka kerta kun tavataan, niin selittää kerran vuodessa, että mikä on tase ja 

mikä on se luku ja ne unohtuu tietysti sitten. Minusta oli hirveen hyvä, että sitä 

käytiin läpi ja myöskin semmosta raakaa, että mitkä mittarit kertoo, että miten se 

yritys menestyy tai mikä se on se taloustilanne. Niin ne oli kauheen hyviä, koska 

huomaa, että hirveen harvoin sitä ajattelee, että miten menee taloudellisesti. Kun-

han tulee jotakin sinne tilille että selviää, niin se on ollu se pääasia. 

 

Harvemmin sitä ajattelee näitä talousasioita niin sitten siinä tuli, että oikeasti se-

hän on liiketoimintaa se mitä me tehään, et se ei oo semmosta harrastusräpellystä 

vaan se on oikeasti liiketoimintaa! Ja pitäs ajatella sitä yrittämisenä ja yrittäjänä 

olemista, ei semmosta, että minä täällä kotona jotakin räpellän vaan että se on 

liiketoimintaa. Sen pitäs olla ammattimaista. Niin ehkä siinä tuli ymmärrys, se ei 

oo mitään harrastelijuutta vaan se on oikeasti, olemme yrittäjiä ja pitäs ajatella 

sillä lailla, et meillä on oma bisnes ja siitä me huolehditaan ja pitäs olla paperit 

kunnossa ja luvut sieltä otettuna ja näin et se oli ihan hyvä muistutus. 

 

Koulutuspalautteen perusteella koulutus oli tarpeellinen yrityksen markkinoinnin edis-

tämiseksi. Koulutus oli ytimekäs ja mielenkiintoinen ja eri näkökulmia käsiteltiin siinä 

monipuolisesti. Aihe koettiin erittäin ajankohtaiseksi. Sitä, että kouluttaja kävi läpi yri-

tysten asioita henkilökohtaisella tasolla, pidettiin plussana.  
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8 Visuaalinen markkinointi 

Koulutuksessa perehdyttiin visuaaliseen markkinointiin ja sen merkityksestä yritys- tai 

tuotemielikuvan muodostumiseen. Kouluttaja esitti esimerkkejä muutamista yrityk-

sistä, joiden hyviä ja huonoja puolia arvioitiin pienissä yritysryhmissä. Lisäksi pohdit-

tiin paikalla olevien yritysten visuaalista ilmettä ja niistä välittyvää mielikuvaa asiak-

kaille. Asiakaskohderyhmän tunteminen ja mainonnan totuudellisuus nousivat kaik-

kein tärkeimmiksi ominaisuuksiksi; visuaalisen ilmeen täytyy herättää kiinnostusta tär-

keimmässä asiakaskohderyhmässä ja ilmeen täytyy vastata yrityksen toimintaa. Käy-

tiin läpi kevyen graafisen ohjeen merkitys, määrittely ja sen käyttö. Lisäksi käytiin läpi 

visuaalisen markkinoinnin merkitystä myymälätiloissa ja erilaisia esillepanoteknii-

koita. Esillepano tekniikoilla voidaan mm. vaikuttaa mielikuvaan tuotteen arvokkuu-

desta.  

8.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Koulutuksesta osallistujat saivat kevyen markkinointisuunnitelmatyökalun. Markki-

nointityökalulla hahmotellaan markkinointisuunnitelma vuositasolla ja pilkotaan isom-

mat kokonaisuudet pienemmiksi tehtäviksi, joille merkitään myös vastuuhenkilöt.  

8.2 Blogi: Yrittäjä, tunnetko asiakkaasi? 

 
 

Kuva 4. Mitä voisi sisältää yrityksen Joulukalenteri somessa?" Tätä miettivät pien-
ryhmässä kouluttaja-Outin johdolla: Sanna Stjerna X point International Oy 
Haapajärvi, Kirsi Muhonen J.Muhonen Oy Reisjärvi, Heli Hollanti Kauneus- ja 
hiushoitola Hetki Reisjärvi. 

 

Luovat ratkaisut -hankkeen Visuaalisen markkinoinnin -koulutuksessa oli paikalla yrit-

täjiä mm. Nivalasta, Haapajärveltä, Reisjärveltä ja Sievistä. Koulutuksessa käytiin läpi 

keskeisiä yrityksen graafiseen ilmeeseen kuuluvia seikkoja. Kouluttajana toimi Outi 



 

32 

 

Manninen (MABD). Koulutuksessa pohdittiin muun muassa sitä, millaisia visuaalisia 

ratkaisuja yrityksissä on tehty, millainen on yrityksen persoonallinen graafinen ilme ja 

miten asiakas näkee yrittäjän tekemät valinnat. 

Yrityksen graafinen ilme muodostuu erilaisista valinnoista, alkaen yritysnimestä 

aina kuvien käyttöön saakka. Yritysilmeen tavoitteena on välittää positiivista ja kiin-

nostavaa yritysmielikuvaa. Koulutuksessa tutustuttiin joidenkin yritysten yritysilmei-

siin mutta pohdittiin myös paikalla olevien yrittäjien yritysilmeitä. Tärkeiksi seikoiksi 

nousivat mm. asiakkaan tunteminen, erityyppiset ostajat ja mainonnan totuudellisuus. 

Miten hyvin tunnet asiakkaasi, heidän ostotottumuksensa ja tarpeensa? Millainen mai-

nonta palvelee asiakastasi parhaiten ja myös myy yrityksen tuotetta tai palvelua? Mil-

lainen on persoonallinen yrityksen visuaalinen ilme, joka herättää myös asiakkaan kiin-

nostuksen? 

Koulutuksessa päästiin miettimään myös yrityksen markkinointisuunnitelmaa vuo-

sitasolla. Vuosisuunnitelmassa nostetaan esille markkinoinnin aiheet ja teemat vuosi-

tasolla ja tämä puretaan kuukausitasolle työsuunnitelmaksi. Työsuunnitelmaan on 

hyvä määritellä päivät, välineet sekä vastuut. Mitä tehdään, kuka tekee ja milloin? Ki-

vijalkamyymälän esillepanotekniikat kuuluvat myöskin yrityksen visuaaliseen ilmee-

seen. Mitä pidän tärkeänä omien tuotteideni esittelyssä? Mitä tarvitsen myyntipöydän 

toteuttamiseen? Millainen suunnitelma voisi olla oman yritykseni esillepanolle? 

Koulutus oli hyvin käytännönläheinen ja keskusteleva – yrittäjät kokivat saaneensa 

uusia ideoita yrityksensä visuaaliseen viestintään ja markkinointiin muun muassa vuo-

sisuunnitelman muodossa. Olisiko kuitenkin ollut myös koulutuksen hyvää antia yrit-

täjien käymät keskustelut ja sparraus ideoiden muodossa? Välillä on hyvä tuulettaa 

päähän jotakin totutusta poikkeavaa, uudenlaista ajattelua. 

Heli Kurikkala, projektitutkija, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

8.3 Palaute ja ehdotukset  

Koulutukseen osallistui yrittäjiä eri aloilta, ja koulutuksen aikana tehtiin ryhmätöitä 

yhdessä. Koulutus oli saanut erään yrittäjän pohtimaan omien tuotteiden linjaa visuaa-

lisesti.  

 

..sillä annetaan paljon mielikuvia, että minkälainen tuote ja kyllä siinä mielessä 

oli paljon hyötyä että rupesin miettii omia tuotteita että onko tämä minkä mä teen 

niin kuuluuko se tähän linjaan. Ja sit oon miettiny että onko mulla linjaa. Sillä 

lailla se oli kyllä hyödyllinen, se on auttanu fokusoimaan sitä, ettei rönsyä niiden 

tuotteiden kans, vaan yrittää pitää sen sillä lailla järkevänä ja energiatehok-

kaana. 

 

Koulutuspalautteen mukaan visuaalisen markkinoinnin koulutus oli innostava, mu-

kaansatempaava ja informatiivinen. Runsaasta sisällöstä huolimatta kouluttajalla jäi ai-

kaa myös henkilökohtaiseen opastukseen. Jotkut pitivät koulutukseen käytettyä aikaa 

liian lyhyenä, jolloin teoreettinen osuus vei liikaa aikaa käytännön toteuttamiselta ja 

tietyt piirteet jäivät pintaraapaisuksi. Pidempää koulutusta toivottiin yleisesti, mutta 

kaiken kaikkiaan työpajassa konkretian ja teorian yhdistäminen oli palautteen mukaan 

varsin onnistunut.  
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9 Google-markkinointi 

Koulutuksessa käytiin läpi Googlen palvelut, joilla voidaan vaikuttaa yrityksen ja tuot-

teiden näkyvyyteen internetissä. Koulutussisältö oli tiivis ja se sisälsi paljon teknisiä 

asioita. Kotisivujen kävijäseuranta ja sen analysointi. Osalla paikalla olevista yrityk-

sistä analytics-palvelu oli jo käytössä, mutta sen keräämää tietoa ei oltu osattu hyödyn-

tää. Tiedon avulla yrityksen markkinointia voi kehittää täsmälliseen käyttäjätietoon 

perustuen.  

Kotisivujen hakukonenäkyvyyden parantaminen on haastavaa. Näkyvyyteen vai-

kuttaa pääsääntöisesti kotisivujen sisältö ja sen määrä. Toistuvat sanat, jotka liittyvät 

yritystoimintaan ja tuotteisiin lisäävät näkyvyyttä. Blogit ovat yksi esimerkki, millä 

kotisivuille saadaan jatkuvasti uutta sisältöä, joka nostaa kotisivuja hakukoneen näky-

vyydessä.  

Google My Business on palvelu, joka kannattaa ottaa käyttöön, jos yrityksellä on 

selvä toimipaikka. 

Maksullisessa Google AdWords -mainonnassa maksetaan avainsanoista. Avainsa-

noja ei voi ostaa kokonaan itselleen, vaan eniten niistä maksava nousee korkeammalle 

hakutuloksissa. Hakusanoja miettiessä kannattaa kokeilla synonyymejä, koska toinen 

sana voi tulla edullisemmaksi. 

9.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Koulutuksen ilmapiiri oli keskusteleva ja avoin yhteiskehittämiselle. Koulutuksessa 

testattiin oman yrityksen tietojen löytymistä google- haulla ja etsittiin tähän liittyviä 

puutteita.  

9.2 Blogi: Näkyvyyttä netissä – Luovat ratkaisut -hankkeen markkinointityöpajan satoa  

 
 

Kuva 5. Markkinointityöpajan tunnelmaa Kärsämäeltä. 

 

Kärsämäellä järjestettiin 9. huhtikuuta Google -markkinointiin keskittynyt koulutus 

Luovat ratkaisut -hankkeen parissa. Kouluttajana toimi Web Designer Johanna Sam-

malmaa mainostoimisto Creamediasta. Tapahtumaan osallistui yhteensä 16 henkilöä 

Pyhäjärveltä, Sievistä, Kärsämäeltä ja Nivalasta. Väkeä oli paikalla niin runsaasti, että 

koulutustilan väliseiniä jouduttiin kaatamaan heti kättelyssä. 
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Koulutuksen asiasisältö oli tiivis. Koulutuksessa paneuduttiin ennen kaikkea tär-

keimmän hakukoneen eli Googlen eri markkinointivaihtoehtoihin. On selvää, että pel-

kät Facebook -sivut eivät yrityksen markkinoinnissa enää riitä. Perustason nettisivut 

voi tehdä maksutta Googlen palveluiden avulla. Sivuihin kannattaa panostaa, koska 

niiden teknisen laadun, kuten latausnopeuden, parantaminen voi vaikuttaa sivun ase-

man nousemiseen Googlen hakutuloksissa. Maksullisen mainonnan hintaan puolestaan 

vaikuttaa monet asiat, kuten tarjouskilpailu ja sivuston relavanttius hakusanojen suh-

teen. Koulutuksessa esitettiin, että järkevä yrittäjä panostaa sekä ilmaiseen että mak-

sulliseen nettimarkkinointiin. 

Koulutuksessa käsiteltiin lisäksi muun muassa Google Analytics -palvelua, jonka 

avulla yrityksen markkinointia voi kehittää täsmälliseen käyttäjätietoon perustuen. 

Markkinoija voi esimerkiksi nähdä, kuinka usein yrityksen nettisivuilla käydään ja 

miltä sivuilta asiakkaat sivustolle tulevat. Näin yrityksen hakukone-markkinointi voi-

daan toteuttaa vankkaan dataan pohjautuen epämääräisen ja summittaisen mutu-tuntu-

man sijaan. 

Koulutukseen osallistuneet yritykset olivat tyytyväisiä siihen, että monesti hanka-

lasti lähestyttävänä pidetty Google -markkinointi saatiin selkokielellä avattua ja val-

jastettua käyttöön, vaikka teknisen tiedon runsaus saattoikin yllättää. Hakukone-mark-

kinoinnin roolia tämän päivän yritysviestinnässä on mahdotonta korostaa liikaa. Kai-

ken kaikkiaan tunnelma koulutuksessa oli hyvä ja innostunut, ja tapahtuma antoi erin-

omaisen pohjan yritysten nettimarkkinoinnin suunnittelulle ja jatkokehittämiselle. 

Markus Rytinki, tohtoritutkija, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

9.3 Palaute ja ehdotukset  

Koulutuspalautteen mukaan koulutuksesta sai hyviä ideoita yrityksen markkinointiin. 

Konkreettista tekemistä toivottiin lisää teoreettisemman osuuden lisäksi. Yksi osallis-

tuja piti ongelmallisena sitä, että osallistujien tietotasot olivat erilaiset, jonka toisille 

uusi tieto oli toisille jo tuttua, ja he olisivat voineet edetä nopeammin.  
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10 Eroon hankalista asiakkaista! Ymmärrä muita ja itseäsi -vies-
tintä ja vuorovaikutus 

Koulutuksessa kategorioitiin vuorovaikutustyylit mm. neljään väriin. Kategorioinnin 

avulla hahmotetaan helpommin, millainen henkilö on mm. asiakkaana, jolloin myyn-

titapaa voidaan muuttaa asiakaskohtaiseksi. Käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden ym-

märtämistä voidaan hyödyntää myös työyhteisöissä.  

10.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Osallistujat arvioivat omaa vuorovaikutustyyliä kirjallisen testin avulla, jonka jälkeen 

keskusteltiin tiedon hyödyntämisestä työympäristöön. 

 

10.2 Blogi: Aita vai aidan seipäät?  

Mummovainaa käytti rikasta kieltä ja viljeli puheessaan runsaasti sananlaskuja. Eräs 

niistä sopii erinomaisesti myös nykyarkeen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. 

Jostain asiasta puhuttaessa lopputulos voi nimittäin olla se, että toinen puhuu aidasta 

ja toinen aidan seipäistä. Ja sitten ihmetellään, miksi toinen ei ymmärrä päivänselvää 

asiaa tai miksi taas syntyi väärinkäsityksiä ja turhaa ärsyyntymistä. Tuttua, eikö vaan? 

Ilmiö voi myös synnyttää ihmettelyn siitä, miksi joku on hyvä jossain tekemisessä ja 

toinen jossain muussa? 

 Kyse ei ole vastapuolen tyhmyydestä, oppimattomuudesta tai tiedon ja viisauden 

puutteesta. Kysymys on biologiasta - kaikilla ihmisillä on erilainen perimä ja ovat siis 

luonnostaan erilaisia. Ihmiset ymmärtävät ja havainnoivat asioita ja ympäristöään eri 

lailla sekä tekevät päätöksiä eri näkökulmista ja tulkinnoista. Perimän lisäksi ihmisen 

käyttäytymiseen vaikuttaa osin myös kulttuurihistoria – se kulttuuri, mihin ihminen 

syntyy; kasvuympäristö, kokemukset ja saatu kasvatus. Puhutaan ihmisen persoonasta, 

joka sisältää paljon erilaisia vahvuuksia (toki myös heikkouksia, joita on mahdollisuus 

tunnistettaessa kehittää). Työyhteisöissä ja asiakassuhteissa ihmisten erilaisuus ja sen 

sietäminen ja hyväksyminen on parhaimmillaan voimavara, rikkaus ja menestystekijä, 

huonoimmillaan ristiriitojen ja hämmennyksen aiheuttaja. Niin kauan kuin on ollut ih-

misiä, on yhteisöissä ollut myös erilaisuutta. Erilaisuuden ja persoonallisuustyyppien 

merkityksen oivaltaminen on kuitenkin tunnistettu korostetusti vasta viime vuosina. 

 Ihmisen persoonallisuudella tarkoitetaan yksilön vallitsevaa tapaa ajatella, tuntea, 

toimia ja reagoida vuorovaikutuksessa ympäristöön. Sveitsiläinen psykiatri C.G. Jung 

on luonut teorian ihmisten ajattelutyylien erilaisuudesta teoksessaan Psychologische 

Typen (1920). Jungin mukaan ”on persoonallisuuden tyyppejä, jotka suuntautuvat eri 

tavoin, eikä meidän ole syytä yrittää kääntää niiden mielenlaatua oman mielemme mu-

kaiseksi.” 

 Jungin teoria perustuu näkemykseen yksilön persoonasta: 1) introvertti vs. ekst-

rovertti, 2) tosiasiallinen vai intuitiivinen, 3) päätöksenteon perusteena joko tosiasiat 

tai arvot sekä 4) elämäntyylinä järjestelmällisyys tai spontaaninen tyyli. Jungin teori-

oista on kaupallistettu erilaisia metodeja ja konsulttikirjallisuutta hyödynnettäväksi ih-

misten testauksessa ja luokittelussa. Lukuista yritykset eri puolilla maailmaa hyödyn-

tävät kyseisiä testejä rakentaessaan tiimejä, koska mahdollisimman erilaisista ihmisistä 

koostuva tiimi on tutkitusti tuloksekkain ja tehokkain. 
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 Luovat Ratkaisut -hanke järjesti Raahessa, Kärsämäellä ja Reisjärvellä vuorovai-

kutustaitoihin liittyvän valmennuksen 10.-11.4.2019. Valmennustilaisuuksissa yrittä-

jille ja hankkeen sidosryhmään kuuluville tarjottiin tyyppitestin ja teorian avulla mah-

dollisuus tutustua sekä itseensä että oppia tunnistamaan oman organisaation tai asia-

kaskunnan tyyppejä ja näin helpottamaan omaa työtä ja parantamaan vuorovaikutus-

taitoja. Valmennuksessa käytiin läpi sekä MBTI tyyppiluokitus että eri persooniin liit-

tyvä väriluokittelu (sininen, punainen, vihreä, keltainen). 

 Keskustelujen ja palautteiden perusteella aihe koettiin mielenkiintoiseksi, tärke-

äksi ja hyödylliseksi. Yleensä jo lyhytkin tyyppien avaaminen oivalluttaa osallistujia 

tunnistamaan eri tyyppejä ja samalla myös ymmärtämään tyyppeihin liittyvää käytöstä. 

Jos asiakas on sininen, niin hän todennäköisesti pyytää lisää faktoja, analyysejä ja ti-

lastoja ennen tilauksen tekemistä. Jos asiakas on punainen, hän todennäköisesti tilaa jo 

tunnin päästä, mutta edellyttää, että tilaus hoidetaan huomenna tai mieluiten jo tänään. 

Jos asiakas on vihreä, niin hän tarvitsee paljon vakuuttelua siitä, että tarjouspyyntö 

kannattaa hyväksyä sekä referenssejä osoittamaan toisten asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Jos asiakas on keltainen, niin hänelle on helppo myydä lisää, mikäli hallitsee small 

talkin (kertoo itsestään sekä kysyy, mitä mummolle ja kissalle kuuluu?). 

Riitta Forsten-Astikainen (kelta/punainen, ENFP-tyyppi), projektitutkija, verkosto-

koordinaattori, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

10.3 Palaute ja ehdotukset  

Koulutuspalautteessa ehdotettiin, että aiheesta järjestettäisiin jatkokoulutus, koska työ-

paja jäi pintaraapaisuksi. Lisäksi toivottiin, että jatkossa käsiteltäisiin ominaisuuksien 

hyödyntämistä työelämässä. Välittömyys ja lämminhenkisyys olivat termejä, jolla kou-

lutusta usein kuvattiin. Kurssin sisältöä pidettiin tarpeellisena nykyajan työelämän si-

sältöjä ajatellen. 
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11 IPR Tekijänoikeudet ja patentit 

Koulutuksessa käsiteltiin tuotteen ja palvelun nimeen liittyviä rajoituksia. Nimen tai 

tuotemerkin rekisteröinnillä voidaan varmistaa joltain osin ongelmatilanteiden muo-

dostumista ja purkamista. Tekijänoikeudet suojaavat teosten ilmaisumuotoa, mutta ei-

vät ideaa, tietosisältöä tai teoriaa. Koulutuksessa käytiin läpi myös keksinnon paten-

tointi ja hyödyllisyysmalli. Mikroyrittäjät patentoivat keksintöjä harvoin, koska se on 

kallista, erityisesti jos patentointia haluaa levittää kansainväliseksi. Useimmilla mik-

royrittäjillä edellä mainitut tuotteisiin ja palveluihin liittyvät rajoitukset ja oikeudet ei-

vät ole tiedossa tai niiden hoitamiseen ei ole resursseja. 

11.1 Työpajan soveltavat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Koulutuksessa osallistujat saivat esittää kysymyksiä omaa yritystä koskeviin tekijän- 

ja teollisoikeuksiin liittyviin asioihin. Yhteisesti pohdittiin toimenpiteisiin ryhtymisen 

kannattavuutta. 

11.2 Blogi: IPR-oikeuksien ABC yritystoiminnassa  

Aineettomat oikeudet, kuten patentit ja tavaramerkit, koskettavat yhä useampaa toimi-

jaa tämän päivän yritysmaailmassa. Nivalan Teknologiakeskuksen saunakabinetissa 

paneuduttiin yritysten IPR-oikeuksiin 22. toukokuuta osana Luovat ratkaisut -hanketta. 

Työpajan vetäjänä toimi innovaatioasiamies Maarit Jokela Oulun yliopiston Innovaa-

tiokeskus UIC:stä. 

IPR-oikeuksia kutsutaan myös aineettomiksi – ja immateriaalioikeuksiksi. Ne voi-

daan jakaa kahteen ryhmään eli tekijän- ja teollisoikeuksiin. IPR-oikeudet ovat rahan-

arvoista omaisuutta siinä missä traktori tai kaupan kassakone sisältöineen. 

Työpajan tehtävissä käsiteltiin erilaisten käyttöesineiden, kuten kirveen, muotoon 

ja väriin sisältyviä oikeuksia. Esimerkiksi matkapuhelimeen voi liittyä lukuisia eri oi-

keuksia, kuten tekijänoikeuksia (koodi), tavaramerkkejä (yrityksen nimi, logo, mallin 

nimi), liikesalaisuuksia (tekninen tieto-taito), patentteja ja hyödyllisyysmalleja (käyt-

töjärjestelmä ja -liittymä) sekä mallisuoja (puhelimen design). Oikeuksien määrästä 

johtuen maallikon voikin olla vaikeaa hahmottaa, mitä kaikkia IPR-oikeuksia oman 

yrityksen tuotteeseen tai palveluun sisältyy. 

Aloittavalle yrittäjälle keskeisiä suojan kohteita ovat yrityksen brändiin liittyvät 

logot ja markkinointimateriaalit, kuten nettisivut ja esitteet. Hyvä tavaramerkki erottuu 

massasta eikä sen tehtävänä ole tuotteen tai palvelun suora kuvaaminen. Työpajassa 

esiteltiin keskeisiä tavaramerkki-tietokantoja, joihin aloittavan yrittäjän kannattaa tu-

tustua ennen oman toimintansa aloittamista. Yrittäjän kannattaa esimerkiksi varmistaa, 

onko yrityksen nimeen liittyvä verkko-osoite jo käytössä jollakin toisella yrityksellä. 

Pidemmälle edenneet yritykset voivat vaikkapa yrityksen myyntiä harkitessaan 

teettää ammattilaisella toiminnanvapausselvityksen (FTO, Freedom to Operate), jossa 

yrityksen hallussa olevat aineettomat oikeudet ja niiden arvo selvitetään perinpohjai-

sesti. Kuten sanottu, kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa ja ammattilaisen 

apu saattaa olla tarpeen. Tämä voi olla taloudellisesti erittäin järkevää, koska aineetto-

mat oikeudet muodostavat yrityksen arvosta usein suuremman osan kuin yrityksen yh-

teenlaskettu fyysinen omaisuus. Vaan jos ei osaa katsoa, niitä ei näe. 

Markus Rytinki, tutkijatohtori, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 
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11.3 Palaute ja ehdotukset  

Tästä kurssista ei kerätty palautetta. 
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12 Tarinallistamisen työpaja yrityksille 

Tarinallistaminen on menetelmä, jonka avulla yrityksestä tai tuotteesta nostetaan esille 

oleelliset ja asiakasta palvelevat näkökulmat. Työpajassa opittiin tunnistamaan oman 

yrityksen ydintarina ja luomaan dramaturgisesti kertoen tarinallinen rakenne tuotteelle 

tai palvelulle. Tekstiä tuotettiin helpoilla kirjoitusharjoituksilla. Lisäksi työpajassa an-

nettiin yksinkertaisia vinkkejä tekstin muokkaamiseen ja viimeistelyyn. 

12.1 Työpajan soveltuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Työpajassa kokeiltiin tunnistaa oman yrityksen ydintarina ja luomaan dramaturgisesti 

kertoen tarinallinen rakenne tuotteelle tai palvelulle. Tarinallistaminen on erityisesti 

luovien alojen tuotteistuksen trendi, jolla luodaan tuotteelle tai palvelulle lisäarvoa ve-

doten tunteisiin ja elämyksiin. Koulutus myös videoitiin myöhempää käyttöä ja doku-

mentointia varten. 

12.2 Blogi: “On tarpeen olla vähän leikkisä”  

Tarinallistamisen työpaja yrityksille 

Kärsämäellä kokoontui toistakymmentä alueen yrittäjää tarinoiden äärelle. Koulutus 

on osa Luovat ratkaisut-hanketta. Kouluttajina toimivat Sari Keskimaa ja Tero Mono-

nen Tarinamaailmasta (https://tarinamaailma.fi/). Sama koulutus toteutettiin myös 

Raahessa. 

  

 
 

Kuva 6. Tarinallistamis-työpajan koulutusmateriaalia. 

 

Alkuun on tarpeen karistella turhaa jäykkyyttä, sillä tarinankerronta tarvitsee luo-

vuutta. Luovuus on taas sisäisen lapsen herättelyä – millä kaikella tavalla oman yrityk-

seni tarinaa voisi lähestyä? Koulutuksessa mietittiin ensin oman yrityksen tarinaa ku-

vakorttien avulla. Kortissa oleva kuva ja teksti täytyi liittää jotenkin omaan yritykseen. 

Tarinoissa vilahteli sanoja laidasta laitaan: koirat, lehmät, arvot, oman ajan ottaminen 

ja oman yrittäjyyden arvostaminen näistä esimerkkinä. Tarinankerronnan pyörät saa-

tiin näin hyvään vauhtiin. 

 

https://tarinamaailma.fi/
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Kuva 7. Raahen tarinallistamistyöpaja. Äänessä Sari Keskimaa Tarinamaailmasta. 

 

Yrityksen tarinaa voi lähteä pelkistetysti kirjoittamaan vastaamalla seuraaviin kysy-

myksiin: Mitä? Kenelle? Miksi? Milloin? Miten? Nämä kysymykset auttavat hahmot-

tamaan yritystarinan osia. 

Mitä? – kysymys voisi pitää sisällään yritysidean tiivistettynä. Omaa yritysideaa 

voi hahmotella vaikkapa mind mapin avulla. Kenelle? Jotta asiakkaat kiinnostuvat, 

yrittäjän on tärkeää kertoa tarinoita, jotka asiakkaat haluavat kuulla, kokea ja nähdä ja 

joihin voi samaistua. Tätä ajatellen täytyy tunnistaa asiakkaat, kenelle palvelua tai tuo-

tetta tarjotaan.  

Miksi? Yritystarinan kertomisen avulla voidaan vaikuttaa myyntiin, erottua kilpai-

lijoista tai vastata asiakkaan tarpeeseen. Tässä voi käyttää apuna yrityksen arvoja ja 

historiaa. Huom! Asiakkaan ostosyy on yleensä tunteeseen liittyvä tarve! 

Milloin? Yrityksen tarinan kertominen on työkalu ja se on osa aktiivista markki-

nointia. Esimerkiksi mitä ja milloin julkaistaan uutisia yrityksen sosiaalisessa medi-

assa.  

Miten? Vain sisältö ratkaisee! On tarpeen valita sellainen media, jossa kohdataan 

asiakas. Olipa se sitten tekstiä, kuvia, ääntä tai video.  

Yrityksen tarinan kerronta on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Arvioi, kehitä, 

suunnittele ja toteuta -metodilla saadaan ryhtiä ja rotia vaikkapa yrityksen markkinoin-

tiin. 

Koulutuksessa harjoiteltiin myös luovaa kirjoittamista. Millainen yritykseni olisi, 

jos se olisi ihminen? Millä kolmella adjektiivilla häntä voisi kuvata? Tämän pohdinnan 

tuloksena alkoi nousta sanoja, joita voi käyttää oman yrityksen markkinoinnissa. Tär-

keä huomio oli se, että mikä itseä kiinnostaa, kiinnostaa yleensä myös muita! Koulu-

tuksessa kannustettiin persoonalliseen, lukijalähtöiseen kirjoittamiseen. Tekstin tuot-

taminen ei ole kaikille helppoa ja tässä kokeiltiin treenikirjoittamisen periaatteita. Ja 

niin alkoi syntyä tarinoita esimerkiksi leivästä, jäsenkorjaamisesta ja läsnäolemisen 

taidosta. 

Koulutuksessa mukana ollut Heidi Järvenpää Kärsämäen Paakarin Pysäkiltä 

(http://www.paakarinpysakki.fi/fin/) tuumasi koulutuksen olleen juuri sitä, mitä hän on 

http://www.paakarinpysakki.fi/fin/
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markkinoinnin tueksi kaivannut. ”Koulutuksesta sai ideoita ja vinkkejä, sekä avaimia 

yritystarinan kirjoittamiseen.” 

Heli Kurikkala, projektitutkija, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

12.3 Palaute ja ehdotukset  

Tarinallistamisen työpaja antoi yrittäjille rohkeutta kokeilla kirjoittamista ja miettiä 

oman yritystarinan hyödyntämistä markkinoinnissa. Tarinallisuuden hyödyntäminen 

kirjoittamisessa oli tuottanut persoonallisempaa tekstiä, joka taas puhuttelee asiakkaita 

enemmän. Oman tuotteen tai palvelun kuvaaminen tarinan muodossa innosti.  

 

No, oikeastaan sen rohkasemana oon lähtenyt sitten kokeilemaan tämmöstä blogi-

tyyppistä tekstin kirjottamista, että kun sain siihen semmosta vahvistusta, että teks-

tikirjottaminen luonnistuu, ja että se on semmosta niinkö mukavaa luettavaa, niin 

sitä kautta lähin myös tämmöstä rakentammaan. Että se on vielä kesken ja vielä 

tosiaankin niinkö kokeilun äärellä, että katotaan, kuinka se lähtee sieltä nouse-

maan sitte. 

 

Ja siinä lähettiin purkamaan sitä, niinkö tarinallistamisen kautta sitä... Ja kirjot-

tamalla luovasti sitä niinku omaa semmosta näkemystä ja visiota ja vähän sitä 

ajatusta siellä ja tuotiin vähän enemmän sitä persoonaa pelliin, ja se oli musta 

älyttömän hyvä. 

 

Sit sai henkilökohtasempaa palautetta, koska mä en laittanut ensimmäisessä kou-

lutuksessa sitä tekstiä heille menemään. Sitten toisella kerralla enemmän sai oh-

jausta, että mitä kannattaa vielä hioo ja onks se ylipäätään hyvä ja käyttökelposta 

ne tekstit, mitä siellä jo on. Kyl mä ainakin tykkäsin tosi paljon. Nyt tuntuu paljon 

helpommalle lähtee siihen, että lähtee tekemään ne tekstit sinne nettisivuille. Mulla 

ainakin on ajatuksena, että niiden tuotteiden ympärille tulis joku tarina. 

 

Sain sen rohkeuen sitten oikeasti alottaa ne omat nettisivut, ja luua omat sivut ja 

näin. Että se oli ihan älyttömän tärkiä. Et en varmaan ois vielä siinä pisteessä, 

misä sitten nyt oon sen koulutuksen myötä tai työpajan myötä. 

 

Koulutuspalautteen mukaan työpaja oli inspiroiva ja avartava. Erityisesti korostui se, 

että koulutus vastasi osallistujien tarpeeseen. Monet pitivät hyvänä sitä, että jatkuva 

kiireen keskellä ehtii välillä pysähtyä miettimään uusia asioita ja näkökulmia. Yritys-

näkökulma huomioitiin koulutuksessa hyvin. Kuten monen muunkin koulutuksen koh-

dalla, koulutuksen olisi toivottu olevan pidempi.  
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13 Yrittäjän valokuvauskoulutus 

Esillä oleva valokuva on aina tehokas osa yrityksen brändäystä, oli se sitten harkittua 

tai ei. Hyvällä kuvalla voi herättää asiakkaiden kiinnostuksen tuotetta tai palvelua koh-

taan. Koulutuksessa käytiin läpi yrityskohtaisia esimerkkejä ja vinkkejä. 

 

Koulutuksessa opittiin:  

• Mitä valokuvat tarkoittavat markkinoinnissa.   

• Hyvän valokuvan resepti teoriaa valaisusta, sommittelusta ja sisällöstä 

• Kurssilla tehtiin ryhmässä tuotekuvaus ja henkilökuvaus siten, että siihen ei 

tarvittu erillistä valokalustoa. Näitä oppeja osallistujat voivat hyödyntää oman 

yrityksen ja tuotteiden valokuvaamisessa. 

13.1 Työpajan soveltuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Osallistujat tekivät pienryhmissä tuotteiden ja henkilökuvien valokuvausharjoituksia, 

joiden tarkoituksena oli nostaa jokaisen markkinointikuvien tasoa. Harjoituksissa otet-

tuja kuvia käytettiin somemarkkinoinnissa. 

13.2 Blogi: Pehmeää valoa ja tasapainoisia varjoja 

Oletko koskaan miettinyt, mitä haluat yrityksesi mainoskuvilla sanoa? Kärsämäellä, 

Nivalassa ja Raahessa paneuduttiin Luovat ratkaisut -hankkeen valokuvauskoulutuk-

sessa viikolla 37 valokuvausyrittäjä Janica Karastin johdolla yritystoimintaa tukevan 

valokuvauksen saloihin. 

Työpaja alkoi teoreettisella osuudella, jossa käsiteltiin mm. sitä, minkälaisia mie-

likuvia valokuvilla voi luoda ja miten oman sanoman voi tuoda ilmi kuvakerronnan 

avulla. Valokuvat ovat valon ja varjon leikkiä. Aloittelijan on hyvä aloittaa kuvaamisen 

opetteleminen pehmeässä valossa. Kovaa, esimerkiksi suoraa auringonvaloa voikin 

pehmentää harsoa tai leivinpaperia käyttäen. Valon lisäksi kuvassa on tärkeää sommit-

telu, jossa kannattaa huomioida vaikkapa se, ettei kuvattavan henkilön päästä kasva 

kuvassa taustalla olevan puun oksia tai esimerkiksi liikennemerkkiä.  

Työpajoissa toteutettiin sekä henkilö- että tuotekuvaus, joista Janica antoi lopuksi 

asiantuntevaa palautetta. Tiivis rajaus, kirkkaiden kohtien huomiointi, rekvisiitan 

käyttö ja silmien pilke nousivat usein esiin kuvien lopullista muotoa ja tärkeimpiä koh-

tia pohdittaessa. 

Koska koulutuksen pääosassa oli tekeminen, siirrytään pidemmittä puheitta itse 

kuvien pariin. Seuraavassa näytteitä Nivalan työpajassa toteutetuista otoksista: 

 

•  
•  
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•  
•  

•  
•  

•  
•  

•  
 

Kuva 8. Kuvasarja Yrittäjän valokuvauskoulutus -työpajan tuotoksista. 

 

Markus Rytinki, tutkijatohtori, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 
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13.3 Palaute ja ehdotukset  

Yrittäjät saivat valokuvauskoulutuksesta monia vinkkejä valokuvien käytöstä markki-

noinnissa ja somepostauksissa. Koulutus sai yrittäjät pohtimaan kuvien merkitystä yri-

tyksen mainonnassa. Koulutuksessa opittiin valoista ja varjoista, erilaisista pinnoista ja 

esimerkiksi folion hyödyntämisestä valokuvaamisessa. Työpajassa oli syntynyt myös 

yhteistyö kahden yrittäjän välillä.  

 

Käytännössä siis parempia valokuvia, vaikuttavampia somepostauksia yms. 

  

Sitten siitä saa oikeesti sen näkösen kuin se on. Se ei valehtelekaan tietyllä tavalla. 

Siinä on joku tietty tunnelma, mutta se esine toistuu oikeenlaisena. Ei sitten tuu 

turhia palautuksia. 

 

Siinä tuli semmonen pikakertaus, että miten niitten valokuvien kanssa kannattaa 

toimia. Et kun mä kumminkin teen aika paljon valokuvien kans koko ajan pyöritän 

niitä julkasuissa ja esitteissä, niin se anto pikkusen muistutusta, että miten se oi-

keesti kannattaa fokusoida, rajata kuva ja mikä on olennaista ja minkälainen 

tausta. Se oli tosi hyvä muistutus, että sitä oli osittain jo unohtanut tai sitten oli 

vaan antanut olla. Se ehkä toi skarppiutta siihen omaankin työhön, mutta sitten 

minusta niiden valojen kans toimiminen mitä oli, että tehtiin että miten valaistuk-

sella saa ja eri pinnoilla, niin minusta se oli kauheen hyvä. 

 

Toinen asia, minkä opin sieltä (valokuvauskoulutuksesta) oli, että minä en todel-

lakaan osaa enkä suurella todennäköisyydellä tule oppimaankaan valokuvausta. 

Ei vain ole silmää eikä lahjoja sille. Eli olen jo etsinyt yrittäjän auttamaan meitä 

asiassa. 

 

Mä yhteistyön viritin yhden yrittäjän kanssa. 

 

Valokuvauksesta tuli kaikkee, miten voi folioo käyttää, hajauttaa valoa ja kaikkia 

vinkkejä. Ne oli kyllä ihan mielenkiintosia. 

 

Koulutuspalautteesta selviää, että kurssin konkreettisesta lähestymistavasta pidettiin. 

Koulutus sisälsi paljon hyvää materiaalia ja omista ja muiden kuvista saatu suora pa-

laute koettiin hienoksi jutuksi. Ammattitaitoinen ja tehokas ote nähtiin plussana. Konk-

retia on tässäkin koulutuksessa avainsana: yrittäjät haluavat mieluusti nähdä työpajojen 

edistävän oman yrityksensä toimintaa välittömästi.  

  



 

46 

 

  



 

47 
 

14 Videomarkkinointi-koulutus 

Videot ovat keskeinen keino yrityksen markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Videoi-

den tekeminen koetaan usein kalliiksi tai hankalaksi, mutta näin ei tarvitse olla – huip-

pulaatuisen mainosvideon tekemiseen tarvitsee vain tavallisen matkapuhelimen ja ri-

pauksen mielikuvitusta. Tämän kurssin jälkeen osaat tehdä mainosvideon sosiaalisen 

median tärkeimpiin kanaviin omin voimin– nopeasti ja helposti! 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti pienille luovien alojen yrityksille. 

  

Koulutuksen sisältönä oli: 

• Videokuvaamisen perusteet pähkinänkuoressa 

• Idean keksiminen ja kiteyttäminen 

• Videon kuvaaminen 

• Videon editointi ja julkaiseminen 

14.1 Työpajan soveltuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Osallistujat käsikirjoittivat, kuvasivat ja editoivat työpajassa käyttövalmiin markki-

nointivideon sosiaalista mediaa varten. Videon tekeminen toteutettiin joko yksin, pari-

työnä tai ryhmässä.  

14.2 Blogi: Elävän kuvan pelisäännöt somemarkkinoinnissa  

 
 

Kuva 9. Ruutukaappaus työpajassa toteutetusta some-videosta. 

 

Miten oman yrityksen videon saa editoitua helposti? Voiko videoon lisätä tekstiä ja 

taustamusiikkia? Näihin ja muihin videokuvausta koskeviin kysymyksiin vastattiin 

Luovat ratkaisut -hankkeen videokuvauskoulutuksessa Raahessa ja Kärsämäellä 1. ja 

2. lokakuuta. Kahteen työpajaan osallistui yhteensä yli 20 henkilöä ja valmiita videoita 

saatiin tehtyä noin kymmenen. Mikä parasta, muutama video saatiin suoraan hyöty-

käyttöön eli postattua yrittäjien itselle tärkeimmässä viestintä- ja markkinointikana-

vassa, kuten Instagramissa. 
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Työpaja muodosti luonnollisen jatkumon hankkeen edellisille työpajoille, joissa 

käsiteltiin yrityksen tarinallistamista ja valokuvausta. Näin yrittäjillä oli mahdollisuus 

ottaa haltuun koko somemarkkinoinnin perusteet, alkaen yrityksen brändin kirkastami-

sesta kohti elävän kuvan videomarkkinoinnin tekoa. 

Koulutuksessa käytiin läpi videotuotannon pohjatyöt (kuten käsikirjoittaminen), 

kuvaustilanne (mm. eri kuvakokojen käyttö) ja jälkityöt (editointiohjelman käyttö). 

Yksinkertaiset nyrkkisäännöt muodostivat helposti omaksuttavan pohjan videoiden te-

kemiseen. Esimerkiksi sisätiloissa ei kannata kuvata ikkunaa vasten eikä kahta laajan 

kuvakulman otosta kannata laittaa videoon peräkkäin. Videon ei myöskään kannata 

olla liian pitkä. Minuuttikin voi olla nykykatsojalle pitkä aika vilkasliikkeisessä sosi-

aalisessa mediassa. Tärkein asia kannattaa laittaa heti videon alkuun ja on eduksi, jos 

video käsittelee vain yhtä selkeää aihetta. 

Osallistujat kuvasivat ja editoivat omat videonsa omilla älypuhelimillaan. Nykyi-

sillä laitteilla laatu on pelkällä jamppamallin peruskännykälläkin ensiluokkaista. Kou-

lutuksessa opittiin, että jos videomarkkinointiin haluaa panostaa, kannattaa harkita 

edullisten lisälaitteiden kuten gimbalin (kuvanvakain), henkselimikrofonin tai led-va-

lon hankintaa. Kymmenen uutisten perään tuleva mainos kannattaa kuitenkin teettää 

alan ammattilaisella. 

Yrityksen yksinkertaisesti kannattaa käyttää videoita sosiaalisen median markki-

noinnissa. Yrityksen toiminnan esittely, tuote-esittely, asiakashaastattelut ja erilaisiin 

tapahtumiin osallistumiset ovat kaikki perinteisiä videomarkkinoinnin keinoja. Tutki-

musten mukaan 1/3 netissä käytetystä ajasta käytetään videoiden katsomiseen, ja vi-

deot ovat vaikuttaneet kuluttajista yli 64 prosentin ostopäätöksiin viimeisen kuukauden 

aikana. 45 prosenttia ihmisistä käyttää yli tunnin viikossa Facebook – ja YouTube-

videoiden katsomiseen. Tässä tilanteessa onkin syytä miettiä, minkälaisia sinun yrityk-

sesi some-videosi ovat, keräävätkö ne katsojia ja missä määrin? 

Markus Rytinki, tutkijatohtori, Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE 

14.3 Palaute ja ehdotukset  

Koulutus oli antanut varmuutta ja ideoita käyttää videoita yrityksen markkinoinnissa 

ja esilletuomisessa. Työpajassa oli syntynyt myös liiketoimintaan liittyvää yhteistyötä 

yrittäjien välille.  

 

Ainakin ehkä oma itsevarmuus siihen kuvaamiseen. niin tavallaan siitä poistuu, et 

no kyllähän tämmösen voi ja osaa tehdä, kun siihen on saanut neuvoja. Sitä ennen 

ajatteli, että ei ehkä semmosta pysty tekemään..siis varmuutta niihin asioihin. Se 

on ehkä suurin näitten yhteistyökuvioitten lisäks. 

 

Mutta se on jossakin tuolla takaraivossa, että mulle tulee ideoita ja ajatuksia, että 

tästä vois tehä videon. 

 

Kurssipalautteen perusteella videokoulutusta pidettiin yleisesti tärkeänä, havainnolli-

sena ja konkreettisena koulutuksena. Työpajan osallistuvat pitivät koulutuksessa eri-

tyisesti siitä, että opetus käsitteli videoiden tekemistä perustasolla eikä esimerkiksi 

kännykkäkameran teknisiin yksityiskohtiin paneuduttu liiallisella tarkkuudella. Ydin-

asioihin ja perusasioihin keskittymistä arvostettiin yleisesti. Toisaalta aihe oli aika 

laaja, koska koulutuksessa paneuduttiin niin käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen kuin 

editointiinkin. Tästä syystä aikaa tekemiseen olisi voinut varata enemmän kuin neljä 
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tuntia. Erityisesti videoiden jälkikäsittelyyn kuten editointiin olisi voinut varata huo-

mattavasti enemmän aikaa. Tämän toteuttamiseksi osallistujia olisi voinut pyytää ku-

vaamaan valmista materiaalia jo ennen tapaamista. Kurssin olisi voinut myös jakaa 

kaksipäiväiseksi, jolloin videot olisi kuvattu ensimmäisenä päivänä ja viimeistelty seu-

raavalla kerralla. Toisaalta kahden päivän kurssit on koettu yleisesti haasteellisiksi 

mm. yrittäjien kiireisten aikataulujen takia. 

Osallistujat pitivät siitä, että tekeminen oli käytännönläheistä. Tehdyt videot oli 

mahdollista ottaa käyttöön yrityksen markkinoinnissa saman tien, mitä pidettiin tehok-

kaana ja aidosti hyödyllisenä tekemisenä. Osallistujat olisivat toivoneet lisää esimerk-

kivideoita ja videoclippejä oman videon toteuttamisen malliksi. Monet osallistujat toi-

voivat, että koulukseen olisi pyydetty ottamaan mukaan yrityksen toimintaan liittyviä 

esineitä, kuten myytäviä tuotteita ja tavaroita, jotka olisi näin saatu mukaan videon 

sisällöksi. 
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15 Messut myynninedistämisen keinona 

Messut ovat ainutlaatuinen myynti- ja markkinointikanava, jonka vierailijat ovat vali-

koituneet etukäteen messuteeman mukaan. Kun osallistut messuille, osallistu suunni-

telmallisesti! 

  

Koulutuksen sisältö oli seuraava: 

• Messut myynninedistämisen keinona 

o Miksi lähteä messuille? 

o Suunnittelun vaiheet ja panostus 

o Messuilla työskentely ja asiakkaan kohtaaminen 

o Messuosasto 

• Saatavilla olevat messu- ja tapahtumapalvelut 

• Onko rahaa saatavilla, jos niin mistä? 

o Kansainvälistymisen julkinen rahoitus 

o Nihakin kansainvälistymispalvelujen esittely 

15.1 Työpajan soveltuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Messukoulutus oli informatiivinen kokonaisuus hyvistä messukäytännöistä ja siitä, 

minkälaista ulkopuolista tukea ja palvelua messuosallistumiseen sekä järjestämiseen 

on saatavilla. Yhteiskehittämisenä voidaan mainita mikroyrittäjien omat kertomukset 

messuille osallistumiseen liittyvistä hyvistä ja huonoista kokemuksista, sekä kohda-

tuista ongelmista. Ongelmakohtia pohdittiin yhteisesti kouluttajan johdolla koko osal-

listujajoukon kesken. 

15.2 Blogi: Oman yrityksen tuotteet/ palvelut esille messuilla  

 
Kuva 10. Messukouluttaja Juha Koski Salire Oy:stä luennoi Kärsämäellä. 
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Kärsämäellä järjestettiin 29.10. yrityksille koulutusta messuille osallistumisesta. Kou-

luttajina toimivat Juha Koski Salire Oy:stä, Johanna Ojala Centrian messu- ja tapah-

tumapalveluista sekä Ari Alakangas NIHAKista. Koulutukseen osallistui työnteki-

jöitä/yrittäjiä seitsemästä alueen yrityksestä. 

Messut ovat yrittäjälle ainutlaatuinen myynti- ja markkinointikanava, jonka vie-

railijat ovat valikoituneet etukäteen messuteeman mukaan. Tärkeää on kuitenkin etu-

käteen laatia suunnitelma messuja varten. Juha Koski Salire Oy:stä kertoi 20 vuoden 

messukokemuksella avainasioita messuille lähtevälle yritykselle. Ensitöikseen yrittä-

jän tulee vastata seuraaviin kysymyksiin: 

• Mitä, kenelle ja miten myymme 

• Mitä kerromme messuilla 

• Kenelle ja ketä varten olemme messuilla 

• Miten viestimme messuilla asiakkaille. 

 

Kuten liiketoiminnassakin tulee messuillekin asettaa tavoitteet ja laatia budjetti. Mes-

suilla kuluja syntyy mm. osaston vuokrasta, osaston infrasta, esitteistä, työntekijöiden 

palkoista, matkoista, majoituksista. Messuilla tulee myös muistaa se, että esittelijöille 

päivä on pitkä ja ehdottomasti täytyy ehtiä syödä päivän aikana, jotta jaksaa olla terä-

vänä iltaan saakka eikä toisen messupäivän aamuna saa olla väsyneen näköisenä. 

Messuja varten laaditussa suunnitelmassa täytyy myös muistaa huomioida kuka, 

miten ja millä aikataululla messuilla saadut uudet asiakaskontaktit hoidetaan. Messu-

jen jälkeisessä väsymyksessä saattaa hyvät asiakaskontaktit kylmetä. 

Johanna Ojala esitteli Centrian messu- ja tapahtumapalveluiden tuotteistamia 

messupaketteja. Halutessaan yrittäjä saa koko messuosaston ”avaimet käteen” -peri-

aatteella. Toki voi ostaa myös tietyn osa-alueen esimerkiksi messuosaston rakentami-

sen ja suunnittelun. 

Koulutuksen päätteeksi Ari Alakangas kertoi, millaisia erilaisia rahoitusvaihtoeh-

toja yrityksellä on messuja varten käytettävissään. Näitä ovat mm.: 

 

Exhibition Explorer -rahoitus 

Tämä rahoitus on suunnattu kansainvälisille B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu 

pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitus 

edellyttää, että vähintään neljä tukikelpoista yritystä hakee Exhibition Explorer rahoi-

tusta samaan kansainväliseen messuun liittyen (näiden ei tarvitse olla yhteisellä osas-

tolla). 

 

Market Explorer -rahoitus 

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla 

yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain 

ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän ra-

hoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalvelui-

den hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa. 

 

Talent Explorer -rahoitus 

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja 

osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Ra-

hoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin. Rahoitettavan pro-

jektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoi-
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tuksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 pro-

senttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. Projektille hyväksyttäviä kustannuk-

sia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset mat-

kakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion 

muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuk-

sista. 

 

NIHAKilla on myös kaksi valmisteluvaiheessa olevaa hanketta, joiden avulla on tar-

koitus tukea alueen yritysten kansainvälistymistä. Seuraa NIHAKin tiedotteita asiasta! 

Osallistujat keskustelivat vilkkaasti sekä kysellen asiantuntijoilta että jakaen 

omia kokemuksiaan messuille osallistumisesta. Koulutus tuli siis selkeään tarpeeseen. 

Luovat ratkaisut -hankkeella on vielä tulossa ainakin kaksi Kärsämäellä järjestettävää 

koulutusta, joista ensimmäisessä perehdytään LinkedInin saloihin. Tämä koulutus jär-

jestetään joulukuussa. 

Tiina Kiviranta, aluevastaava, Kärsämäen kunta 

15.3 Palaute ja ehdotukset  

Messukoulutus antoi ideoita messuilla esittäytymiseen ja erilaisiin myyjäisiin. Erään 

yrittäjän palaute kertoo, että koulutuksen sovellettavuus on ollut erinomainen:  

  

Viimeisimpänä mainittakoon messukoulutuksessa saadut tsemppaukset, joita aja-

tuksella toteutin vasta joulumyyjäisissä. Toimi! Myyntiä tuli myyjäisten kokoon 

nähden paljon, ihan mahtavia ihmiskohtaamisia niin, että ääni lähti liiasta puhu-

misesta. Ennen näitä koulutuksia olen aina ajatellut, että en tule menemään kos-

kaan enää yksiinkään myyjäisiin/messuille. Katselmus yrittäjyyteen on kasvanut 

täältä metsän keskeltä isolle alueelle, eikä minua enää pysäytä mikään. On ollut 

tosi mahtavaa, että meitä koulutettavia on kuunneltu ja on toteutettu juuri niitä 

koulutuksia mihin apuja on tarvittu. 
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16 LinkedIn 

LinkedIn on some-kanavana hiljalleen kasvattanut suosiotaan viestintävälineenä. Lin-

kedIn, kuten muutkin some-kanavat, on kustannustehokas viestintäkanava mikroyri-

tyksille verkostonsa kasvattamiseen. LinkedIn koulutustarve nousi esille aiempien 

koulutusten palautteissa. Luovat ratkaisut -hanke vastasi tähän tarpeeseen järjestämällä 

käytännön läheisen LinkedIn koulutuksen, jossa opittiin, kuinka LinkedIniä hyödyn-

netään verkostoitumisessa ja myynnissä. 

16.1 Työpajan soveltuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen 

Työpajassa tehtiin verkostoitumiskokeilu. Osallistujien LinkedIn profiileja kehitettiin 

laadukkaammiksi yhteiskehittämisen periaatteella, jolloin jokainen sai palautetta ja ke-

hittämisideoita omasta profiilistaan monipuolisesti. Osallistujat laativat personoidun 

verkostoitumiskutsun järjestelmään, jota jokainen voi käyttää verkoston kasvattami-

seen. Lisäksi opittiin kuinka maksulliset markkinointityökalut toimivat, ja kuinka niitä 

mikroyrityksen kannattaisi käyttää.   

16.2 Blogi: LinkedIn myynnin vauhdittajana  

Kärsämäellä järjestettiin 3.12.2019 Luovat ratkaisut -hankkeen toimesta LinkedInin 

käytön peruskoulutus. Koulutuksen ennakkotehtävänä oli jokaisen osallistujan pitänyt 

perustaa itselleen LinkedIn-profiili. 

Kouluttajana Kärsämäellä oli Sanna Hietamäki Creamediasta. Sannan johdolla 

käytiin vaihe vaiheelta läpi oman profiilin päivittäminen: ladattiin profiilikuvia, lisät-

tiin työpaikkoja, mietittiin millä kielellä profiili kannattaa tehdä, mikä ammattinimike 

kannattaa valita, lisättiin koulutuksia. Kun oma profiili alkoi olla valmiina, niin siir-

ryttiin hankkimaan kontakteja sekä omia mielenkiinnon kohteita. 

Sanna kertoi, miten LinkedIn toimii ja miten sitä kannattaa hyödyntää, niin oman 

itsensä markkinoinnissa kuin yrityksen tunnetuksi tekemisessä. Tärkeää on mm. 

hankkia paljon kontakteja ja sitten jakaa, kommentoida ja tykätä muiden päivityk-

sistä. LinkedIn toimi vastavuoroisuuden periaatteella: kun paljon antaa, niin paljon 

saa. 

Katsoimme myös esimerkkejä erinomaisista profiileista ja millaisia ovat hyvät 

päivitykset. Esimerkiksi Pasi Koskinen Kotek Factory Services Oy:sta on kertonut 

Kauppakamarin artikkelissa tekevänsä miljoonan liikevaihtoa pelkästään LinkedInin 

avulla. 

Sanna auttoi jokaista osallistujaa kädestä pitäen. Kaikki saivat profiilinsa alkuun 

ja tietävät nyt mitä tulee ennen seuraavaa kertaa, jotta saa oman profiilinsa kokonaan 

valmiiksi. 

Koulutuksessa jäi erittäin hyvä ja innostunut mieli ja osallistujat pääsivät todella 

hyvin liikkeelle. Jatkokoulutus perustason jo osaaville yrittäjille pidetään Kärsämä-

ellä 14.1.2020. Kouluttajana toimii myös silloin Sanna Hietamäki Creamediasta. 

  

LinkedIn myynnin vauhdittajana II 

Kärsämäellä järjestettiin 14.1.2020 Luovat ratkaisut -hankkeen viimeinen koulutus. 

Aiheena oli LinkedInin jatkokoulutus alkeet osaaville. Tämän kertaisen koulutuksen 

aiheina olivat:  
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• Millaisia tuloksia Linkedinin avulla voi saavuttaa?  

• Myyvä profiili Tehokas verkostoituminen ja houkutteleva verkostoitumiskutsu  

• Hakuominaisuuksien hyödyntäminen; kuinka löydät oikeat ihmiset  

• Kiinnostavat sisältöjen seuraaminen ja luominen  

• Täydellisen postauksen anatomia  

• Viestiominaisuuksien hyödyntäminen: vakioviesti, toimivat sisällöt  

• Yrityssivun käyttäminen  

• Mainostyökalun hyödyntäminen 

 

Kouluttajana Kärsämäellä oli Sanna Hietamäki Creamediasta. Sanna esitteli sekä 

omien että asiakasyritysten kokemuksia LinkedInin käytöstä. LinkedIniä käyttämällä 

sinun on mahdollista: 

• Saavuttaa parempi asiakastyytyväisyys: LinkedIn on myös asiakaspalveluka-

nava ja somekanavat suosittuja yhteydenotoissa 

• Pysyä ajan tasalla omasta alastasi: Voit seurata avainkohderyhmääsi ja heidän 

keskustelujaan 

• Brändätä itseäsi: Voit tuoda esiin omaa osaamistasi ja olla alasi mielipidejohtaja 

• Pitää yhteyttä asiakkaiden kanssa – erinomainen myynti- ja viestintäkanava in-

torvertille 

• Saada lisää tunnettuutta tuotteille ja palveluille, kun tuot systemaattisesti niitä 

esiin 

• Sopia tapaamisia potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa 

• Liidit – voit löytää uusia potentiaalisia asiakkaita 

• Löytää töitä tai työntekijöitä 

 

HUOM! Hyödyt tulevat pitkäjänteisen työskentelyn kautta – vain käyttämällä Lin-

kedIniä hyödyt! 

Esimerkkiyrityksenä Sanna mainitsi Pasi Koskisen johtaman Kotek Factory Ser-

vicen. Pasi on kertonut, että hän on vuonna 2019 saanut useamman miljoonan arvosta 

kauppaa pelkästään LinkedIn kontaktien kautta.  

Päivitimme koulutuksessa omaa profiiliamme saavuttaaksemme All Star -tason 

profiilissa. LinkedIn mukaan: “Users with complete profiles are 40 times more likely 

to receive opportunities through LinkedIn.” 

Nämä 7 kohtaa vaaditaan All Star -profiiliin: 1. Profile Picture 2. Experience 3. 

Skills 4. Summary 5. Industry & Location 6. Education 7. Connections (min 50). 

Pähkäilimme myös, millä hakusanoilla tulisimme parhaiten löydetyiksi ja mitä 

kirjoitamme about -kohtaan, jotta saisimme tehtyä vaikutuksen. 

LinkedIn on ennen kaikkea verkostoitumistyökalu. Verkostojen hyödyt ovat bis-

neksessä aivan ilmeisiä: 

• Myynti: Tutun henkilön kanssa tehdään mieluummin kauppaa – verkosto pie-

nentää etäisyyttä ja luo tuttuuden tunneta 

• Näkyvyys: Yrityssivujen julkaisut eivät saa juurikaan näkyvyyttä LinkedInissä 

työntekijöiden päivitykset ovat näkyvämpiä 

• Kiinnostavuus: Ihminen on kiinnostavampi ja uskottavampi somessa kuin yri-

tys – myyntijargon ei kiinnosta 

• Asiantuntijuus: Voit tuoda esiin osaamistasi ja asiantuntijuuttasi julkaisemalla 

verkostolle  
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• Viestiominaisuudet: Voit käyttää myös yksityisviestejä verkostoosi kuuluville 

esimerkiksi tapaamisen sopimiseen 

 

Laadimme personoidun verkostoitumiskutsun, jota voimme sitten käyttää myöhem-

minkin. Mietimme postausten, päivitysten, yrityssivujen ja myynnin keinoja sekä 

mahdollisuuksia. Teimme Sannan suunnittelemia konkreettisia omaa yritystoimintaa 

hyödyttäviä tehtäviä. Sanna kiersi opastamassa kaikkia vuoron perään. 

Kaiken kaikkiaan iltapäivä sujui nopeaan ja olimme kaikki oikein tyytyväisiä 

Luovat ratkaisut -hankkeen koulutuksiin niin tähän kuin aikaisempiinkin ja useampi 

osallistuja kysyikin: ”Mitä seuraavaksi?” 

Tiina Kiviranta, aluevastaava, Kärsämäen kunta 

16.3 Palaute ja ehdotukset  

LinkedIN -koulutusta pidettiin hyödyllisenä ja koulutus tarjosi perusasiat omasta pro-

fiilin luomisesta, päivittämisestä ja alustan hyödyntämisestä oman yrityksen toimin-

nassa:  

 

Se oli kyllä hirveen hyödyllinen, että siihen mä aattelin, että pitää panostaa enem-

män kun on aikaa pistää kuvia sinne, et se oli hyvä. Tykkäsin, vaikka se oli hyvin 

tekninen juttu, niin minusta se oli heti kunnon työkalu siihen, että miten sä saat 

ittees ja omia tuotteita esille niin se oli hyvä. 
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17 Muut hankkeen tuotokset 

17.1 Case-dokumentaatiovideo 

Luovat ratkaisut -hankkeen case-dokumentaatiovideon toteutti ostopalveluna Feeniks 

Visual Oulusta (Olli Luoma-aho). Video nimi on ”Miten voit kehittää mikroyrityksesi 

toimintaa?” Virtuaaliseen ympäristöön suunnattu video keskittyi esittelemään hank-

keen rakennetta ja yrittäjien kokemuksia hankkeen työpajoista ja koulutuksista. Kah-

den minuutin mittaista videota levitettiin useilla eri sosiaalisen median kanavilla kuten 

Facebookissa ja YouTubessa.  

Videolla esiintyivät hanketyöntekijöiden lisäksi Leena Haanpää Haapajärven Rau-

tapojat Oy:stä. Video syventyi tarkemmin Reisjärvellä sijaitsevan Hius- ja kauneus-

hoitola Hetken rooliin hankekokonaisuudessa. Hetken omistaja-työntekijät Anne Paa-

vola, Heli Hollanti, Erja Pesola ja Eveliina Niinikoski kuvaavat videolla kokemuksiaan 

hankkeen eri työpajoissa, erityisesti Yrittäjän valokuvaus -työpajassa, jossa video 

myös kuvattiin. Tämän jälkeen videolla vieraillaan yrityksessä, jossa tutustutaan hank-

keen aikana toteutettuihin soveltaviin kokeiluihin kuten selfie-seinään. 

 

 
 

Kuva 11. Ruutukaappaus case-dokumentaatiovideosta. 

17.2 Akateeminen julkaisu 

Hankkeen akateeminen julkaisu kirjoitetaan työnohjaukseen liittyvästä dokumentoin-

nista. Työnohjauksiin osallistuneiden yrittäjien luvalla hankkeen viimeinen eli viides 

tapaaminen nauhoitettiin ja nauhat on litteroitu. Lisämateriaalina käytettiin yrittäjiltä 

kerättyjä palautelomakkeita sekä työnohjaajan muistiinpanoja koko työnohjauspro-

sessin ajalta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia ovat mikroyrittäjien kokemat työn haasteet? 

2. Miten näitä haasteita ratkaistiin työnohjauksessa? 

Työnohjaukseen liittyvän artikkelin työnimi on "Perhaps the hopes of the future 

should be cherished" Case study of micro-entrepreneurs' professional supervision. 

(Kurikkala, H., Simunaniemi, A-M. & Hintikka, J.)  
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Artikkeli/abstrakti on esitelty Nordic Academy of Management -konferenssissa elo-

kuussa 2019. Artikkeli valmistuu vuonna 2020 ja sitä tarjotaan vertaisarvioituun kan-

sainväliseen julkaisuun.   
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18 LOPPUSANAT 

Hankkeen aikana koulutuksissa ja työpajoissa yrittäjät kohtasivat toisiaan. Palautteen 

perusteella se oli nähty tärkeänä. Yrittäjien yhdessä tekeminen oli ollut verkostoitu-

mista, tiedon jakamista, toisen tuotteiden mainostamista tai myymistä ja markkinointia 

yhdessä. Se oli myös joissakin tapauksissa mentorointia ja toisen yrittäjän näkökul-

mista hyötymistä. Työpajoissa verkostoitumisen myötä oli syntynyt yrittäjien välille 

myös erilaista yhteistyötä. Mainittiin myös, että joissakin työpajoissa työskenneltiin 

itselle tuntemattomien yrittäjien kanssa. Tämä nähtiin kuitenkin positiivisena mahdol-

lisuutena. Eräs yrittäjä oli saanut vertaistukiryhmän muista yrittäjistä työpajoissa hei-

hin tutustuttuaan. 

 

Tämä onkin yksi tärkeimmistä asioista, yhteistyö. Koulutuksien avulla olen uskal-

tautunut puhumaan muille yrittäjyyteni vaikeuksista. Olemme useamman yrittäjän 

kanssa nykyisin yhteydessä arjessa ja iso tuki toisillemme heikolla hetkellä. Olen 

myös ottanut rohkeasti yhteyttä saman alan yrittäjiin somen kautta ja saanut melko 

uskomattomia ihmisiä elämääni. Olen vuosia kirjaimellisesti kärsinyt siitä, että ei 

ole työkavereita, aiemmassa työpaikassa kun oli mahtava työyhteisö. Näiden kon-

taktien avulla tuntuu kuin olisi saanut itselleen takaisin sen mikä puuttuu yksinyrit-

täjältä, jolla asiakaskohtaamiset tapahtuu lähes aina sähköisesti, ihmiset ympä-

riltä. Olemme luoneet yhteistyökuvioita useamman yrittäjän kanssa. 

 

Viestintä ja vuorovaikutus näkyy esim. aloitetussa yhteistyössä toisen paikallisen 

yrittäjän kanssa. Yritämme ponnistaa kansainvälisille markkinoille yhteistyössä. 

 

Se on aina tietyllä tapaa epämukavuusalueelle menemistä. Kyllähän sillon yleensä 

tapahtuu jonkinlaista kehitystä, kun ollaan siellä epämukavuusalueella. Kun se ei 

oo tuttu ihminen, niin sillä on ehkä erilaisia ajatuksia ja näkökulmia siihen asiaan. 

Mun mielestä ne on aina oppimistilanteita. Ei ne välttämättä mukavia oo. Mutta 

mun mielestä ne on ihan hyödyllisiä. 

 

Koulutukset ja niissä saatu tuki on olleet minulle erittäin tärkeitä. Olen tässä mo-

nesti miettinytkin, että en olisi tässä tilanteessa muutoin. 

 

Ja sit siinä kun ite kultakin kuulee niitä ajatuksia niin sehän on siinä tukena ja 

siinähän saa huomaamatta sitä vertaistukea. 

 

Kyllä ehdottomasti voin suositella, tässä on monta tasoa, ei vaan se, että oma sem-

monen tekninen tai muuten vaan semmonen visuaalinen ja markkinointiosaaminen 

kehittyy. Mutta mun mielestä tässä on myöskin se, mikä on tärkeää, että tuntee 

näitä paikallisia toimijoita vähän paremmin. Ja huomaa, että muilla itse asiassa 

on samoja haasteita mitä itelläkin, että ei oo yksin täällä. Monethan meistä toimii 

varmaan itekseen ja vastaa yksin asioista ja pähkäilee täällä itekseen. Mikä mi-

nusta on hirveen tärkeetä kanssa on että tästä on tullut jotenkin semmonen tunnus-

tettu ja tunnistettu. Että se mitä minä teen ei oo vaan näkymätöntä, vaan että mi-

nusta tuntuu, että sillä on väliä mitä minä teen, et se ei oo vaan semmosta räpel-

tämistä. Vaan että kun on paljon ollu etäyhteyksissä tonne muualle, että hyvin vä-

hän mulla on ollu jalansijaa täällä Nivalassa, niin nyt tuntuu että oon osa jotakin 

muuta porukkaa, niin se minusta on hirveen tärkeä juttu. Tähän koulutukseen liitty 

paljon tähän projektiin semmosia asioita, jotka ei oo välttämättä ihan suoraan 
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mitä ootte suunnitellu tai ajatellu, että mun mielestä ne hyödyt on paljon laajem-

mat, että niin, ulottuu syvemmälle. 

 

No ehkä tästä on tullu semmosta järkiperäsyyttä tähän hommaan, että ei suhtaudu 

niin tunteella aina näihin työasioihin. Että mä oon aiemmin aina tehny hyvin ta-

sapuolisesti kaikkea kaikille ja nyt tuli ihan että tein excel-taulukon, että kuka asia-

kas on suurin..ehkä mulla on hyvä olla se vuosikalenteri, että sitä ei vaan ajaudu 

asioista toiseen, vaan siinä on järki ja raamit, mun mielestä tää on kaikin puolin 

järkeistäny tätä hommaa. 

 

Yrittäjä ei voi jäädä lepäämään laakereilleen, vaan omaa yritystoimintaa täytyy kehit-

tää koko ajan. Nostettiin myös esille yhteistyön voima yrittäjien kesken. Myös hanka-

lista asioista on tärkeää puhua ja löytää väylät tähän. Oman työn rajaaminen esitettiin 

näkökulmana muille yrittäjille; kaikki aika ei voi olla työaikaa, jotta jaksaa.  

 

Ylipäänsä se, että käy koulutuksissa ja kehittää itseään yrittäjänäkin on minusta 

todella tärkeää. 

 

Sen, että ongelmien kanssa ei saa jäädä yksin. Kun uskaltaa avautua niin saa avun 

kaikkeen. Pienikin askel on askel eteenpäin. 

 

No varmaan se, että on tärkeää justiin asetella ne rajat, että mikä on työtä ja mikä 

vapaa-aikaa ja monesti ne menee sekasin. Mun mielestä tästä tuli hirveen hyviä 

työkaluja, että miten rajata ja tunnistaa ite ne rajat. 

 

Luovat ratkaisut -hankkeessa toteutettiin työpajoja, joissa muutama yrittäjä oli koulut-

tajan/hanketyöntekijän kanssa jonkun tietyn asian äärellä. Työpajoissa keskityttiin 

juuri käytännön tekemiseen. Työpajat työmuotoina oli koettu mielekkäiksi: 

 

Eihän parempaa ookaan, ku saa tämmösen yksilöllisen opetuksen, nii että sehä on 

paljon tärkiämpi tämmöselle iäkkäämmälle, että se menee perille se oppi, ku että 

luennoitsija on eessä ja menee vauhilla etteepäi, ni ei siinä kerkiä pysyy mukana. 

Että sehän on kaikista parasta, mie tykkään. 

 

Vaikka vie ne työpajat aikaa, niin mulla on ainakin se, kun sen ensiks kuulee teo-

riassa ja sitten pääsee ite testaamaan, niin se jää kaikkein parhaiten mieleen. Se, 

jos sen vaan luentona kuulisi, niin tulisko sitä kuitenkaan kotona lähettyä sillä 

lailla testailemaan. Se tulee tutummaksi se asia, kun siinä paikanpäällä on se työ-

paja. 

 

Palautteissa tuotiin esille myös koulutusehdotuksia ja kehittämisaiheita. Moni yrittäjä 

mainitsi, että myös tässä hankkeessa mukanaoloa ja asioiden täyttä hyödyntämistä hait-

taa välillä kiire. Joissakin haastatteluissa tuotiin haasteena tietotekninen osaaminen, 

jota vaadittiin joissakin hankkeen koulutuksista.  

 

Se siinä harmittaa, että niitä ei niinkun, mut sehän johtuu omasta tyylistä ja siitä 

kiireestä ja näistä, niin niitähän ei silleen läheskään maksimaalisesti hyödynnä. 

Tietenkin sitä, että mun on aina huono omatunto siitä, että siellä ei niinkun ime 

sitä kaikkee mitä siellä sais. 
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Niin, koulutuksessa kun tuota niin sitten on vaan jo kiire töihin ja sitten on muuta, 

ne jää niinkun aina viimeseks, mut se nyt on kaikilla yrittäjillä varmaan se. 

 

Et ainahan se on tietysti tässä tän ikäsillä se ongelma, että kun ei näitä tietokoneita 

niinkun sitä perusperiaatetta ei hallitse. Että sitä kyllä tekkee ne mitä tietää et mi-

ten se tehhään joku asia, mut sitten kun siinä tullee joku kommervenkki niin ei 

ossaa tehä yhtää mittään. 

 

Luovat ratkaisut -hankkeesta oli yrittäjille monenlaisia hyötyjä, ja näitä kuvattiin tässä 

raportissa koulutus -lukujen sisällöissä. Yleisesti hankkeesta hyödyttiin muun muassa 

oman yrityksen ydintoiminnan tunnistamisessa ja tuen saamisessa omaan osaamiseen. 

Hankkeessa opittujen sisältöjen arveltiin vaikuttavan myös monessa tulevaisuuden rat-

kaisussa.  

 

No, varmaan just issoimpia on se, että on saanu tarkennettua sen, että mikä on 

mun palvelu asiakkaille. 

 

Varmasti koulutukset vaikuttivat ajattelutapaan ja tulevat vaikuttamaan monessa-

kin tulevaisuuden ratkaisussa, kuten aina kun tietoa tulee monelta yrittämisen osa-

alueelta. 

 

Yksi tärkeimmistä mitä olen saanut, on valtava suuri henkinen tuki omaan osaa-

miseen. Oma esillä olo on ollut aiemmin todella vaikeaa, ulkopuolisen tuen avulla 

tilanne on nykyään aivan eri. Ideoita jokaisesta koulutuksesta on lähtenyt paljon 

mukaan. Ja myös jälkeenpäin on tullut niiden vuoksi ahaa-elämyksiä, jotka olen 

kirjannut ylös sopivaa tilannetta varten. Näiden kaikkien avulla pystyn kehittä-

mään itseäni eteenpäin. Kaikki käytännönvinkit ovat olleet käytössä. 

 

Yrittäjiltä tiedusteltiin jokaisen koulutuksen jälkeen tarpeellisia jatkokoulutusaiheita. 

Niiden avulla kehitettiin tulevaa koulutussuunnitelmaa. Tuleviin hankkeisiin ideoiksi 

halutaankin loppuun koota keskeiset yrittäjien esittämät koulutustoiveet. Keskuste-

luissa on noussut esille, että tästä hankkeesta ovat hyötyneet myös palvelualan yrityk-

set, jotka toimivat luovan alan mikroyrittäjinä. Heille on ollut yleisesti vähemmän tar-

jolla sopivaa kouluttautumistapaa.  

Koulutuspalautteista selvisi, että yrittäjät toivovat myöhemmin järjestettäväksi 

koulutuksia ennen kaikkea yritysten digitaalisesta markkinoinnista. Esimerkiksi 

Google- ja Instagram -koulutuksille on jatkuva tilaus. Vaikutelma on, että digitaaliseen 

markkinointiin liittyviä työpajoja ei voi järjestää liikaa. Hankkeen aikana koulutustoi-

veisiin ehdittiin tietyin osin reagoida, ja toivomusten perusteella järjestettiin koulutuk-

set mm. sosiaalisesta mediasta, messutoiminnasta ja videomarkkinoinnista. Koulutus-

toiveita esitettiin näiden lisäksi useista teemoista yrittäjien sosiaaliturvan ja vakuutus-

ten kautta rahoitusta, budjettia, suoramyyntiä ja kotisivujen tekemistä koskeviin kou-

lutuksiin. Mikroyrittäjyys on monipuolista toimintaa, ja koulutuksia voi tulevaisuu-

dessa järjestää niin mikroyrityksen käytännön toimintaan, mikroyrityksen yhteiskun-

nalliseen vaikuttavuuteen ja toimintaympäristöön kuin yrittäjään itseensä kohdistuvista 

aihepiireistä. Hankkeen työpajojen perusteella voi sanoa, että hankkeen toiminta-alu-

eella on paljon tilausta mikroyrittäjyyteen liittyvälle kehitystoiminnalle ja koulutuk-

selle. 
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Kiitokset 
 

Luovat ratkaisut -hankkeen henkilökunta haluaa kiittää hankkeen rahoittajaa, kaikkia 

yhteistyökumppaneita sekä hankkeeseen osallistuneita mikroyrittäjiä. Hanke on mo-

nella tavalla tukenut aluekehittämistyötä, yrittäjien liiketoiminnan kehittämistä ja luo-

nut tärkeitä yhteistyösuhteita menestymiselle myös tulevaisuudessa. 
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