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Yksinyrittäjät toimialariippumattomasti: kartoitustulokset (Kymenlaakso, 

syksy 2021) 
 

Yksinyrittäjien kartoituksessa haastateltiin kymenlaaksolaisia yrittäjiä toimialariippumattomasti. 

Tavoitteena oli kartoittaa yrittäjien tilannetta, tulevaisuusnäkymiä, mahdollisia rekrytointitarpeita, 

kasvuhalukkuutta sekä osaamis- ja lisäkoulutustarpeita. Haastatteluja suoritettiin loka-marraskuun 2021 

aikana yhteensä 15 yrityksessä. Haastattelijoina toimi Kymenlaakson alueen oppilaitosten edustajia sekä 

TE-toimiston asiantuntijoita. 

Yleistä yksinyrittäjistä 
Yksinyrittäjät muodostavat melko ison osan Suomen työvoimasta. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen 

mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä Suomessa oli 204 000 yksinyrittäjää (pl. maa-, metsä- ja 

kalatalous). Määrä vastaa yli seitsemää prosenttia koko työvoimastamme. Yksinyrittäjistä valtaosa on 

miehiä (123 000) ja yksinyrittäjämiesten osuus miestyövoimasta onkin yli 8 %. Naisilla vastaava osuus on 

vajaat 6 %. Kaikista yrityksistä yksinyrittäjiä on reilusti yli puolet, osuus on 59 %. Mikäli tarkasteluun otetaan 

mukaan myös maa-, metsä- ja kalatalouden yksinyrittäjät, on yksinyrittäjien osuus kaikista yrityksistä noin 

kaksi kolmasosaa. 

Yksinyrittäjien määrä on kasvanut paljon viime vuosina. Jotkut puhuvat yksinyrittäjyyden kasvun olevan 

jopa 2000-luvun suomalaisen työelämän suurimpia murroksia. Vuoden 2010 toisesta neljänneksestä 

yksinyrittäjien määrä on kasvanut 44 000 yrittäjällä, joka vastaa suhteellisesti 28 %:n kasvua 

(vertailukohtana Q2/2021). Samanaikaisesti kaikkien yrittäjien määrä on noussut 27 000 henkilöllä (+8 %). 

Yrittäjien määrä suuremmissa yrityksissä on siis laskenut edellisten 11 vuoden aikana. Yksinyrittäjien 

määrän kasvu oli todella suurta myös vuosien 2000–2010 välillä.  

Huomioitavaa toki on, että osa (yksin)yrittäjistä käy myös palkkatyössä ja toimii yrittäjänä sivutoimisesti. On 

arvioitu, että yksinyrittäjistä noin kymmenes on samanaikaisesti palkkatyössä. Työurien monipuolistuminen 

ja erilaisten työnteon muotojen yleistyminen selittänee osaltaan myös yksinyrittäjien määrän lisääntymistä. 

Rajojen vetäminen yrittäjyyden ja palkkatyön välille on muuttunut vuosituhannen edetessä yhä 

haastavammaksi ja esimerkiksi erilaiset alustatyön muodot ovat sotkeneet määrittelyjä entisestään. 

Tilastokeskuksen itsensätyöllistäjät Suomessa -raportin mukaan viidennes itsensätyöllistäjistä oli tehnyt 

edeltävän vuoden aikana myös palkkatyötä. Jotkut toimivat yrittäjinä ja palkansaajina peräkkäisinä 

jaksoina, jotkut voivat olla samanaikaisesti päätoimisia yrittäjiä ja sivutoimisia palkansaajia tai sivutoimisia 

yrittäjiä ja päätoimisia palkansaajia, joillain taas voi olla vaikeaa määritellä, mitä tekee päätoimisesti ja mitä 

sivutoimisesti. Erilaiset työnteon muodot tulevat yleistymään entisestään ja tulevaisuudessa lienee yhä 

haastavampaa – jos edes tarpeellista – määritellä, kuka on päätoiminen yrittäjä ja kuka palkansaaja. 

Yksinyrittäjät ovat hyvin moninainen joukko. Yritystoimintaa harjoitetaan useilla eri toimialoilla ja yrittäjillä 

on monenlaisia koulutus- ja ammattitaustoja. Suomen Yrittäjien viimeisimmän Yksinyrittäjäkyselyn mukaan 

palvelusektori on selvästi yleisin yksinyrittäjien toimiala. Seuraavaksi yleisimmät toimialat olivat kauppa ja 

rakentaminen. Kun yksinyrittäjiä tarkastellaan ammattiryhmittäin, ovat suurin yksittäinen ryhmä 

rakennustyöntekijät. Toiseksi suurin ryhmä ovat palvelutyöntekijät. Suuria ryhmiä ovat lisäksi lainopilliset, 

sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat, kuljetustyöntekijät ja liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat. 

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan jo yli puolet yksinyrittäjistä on korkeakoulutettuja. Taustojen 

moninaisuus näkyi myös tekemissämme haastatteluissa, kartoittamiamme yrityksiä on useilta eri 

toimialoilta. 

https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yits_201400_2014_12305_net.pdf
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/yksinyrittajakysely_2019_0.pdf
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Tilastokeskuksen itsensätyöllistäjiä käsittelevän raportin mukaan noin viidennes oli ryhtynyt yrittäjäksi 

vastentahtoisesti. Osaltaan yksinyrittäjien määrän kasvua voi siis selittää sekin, että palkkatyötä ei ole ollut 

saatavilla ja yrittäjyys on ollut ainoa vaihtoehto työllistyä. Toisaalta kolmannes vastasi yrittäjäksi ryhtymisen 

halukkuuteen täydellä kympillä ja oli siis hyvinkin innokas ja halukas toimimaan yksinyrittäjänä.  

Yksinyrittäjyyteen, kuten toki miltei kaikkeen muuhunkin, vaikuttaa moni muutostekijä. Esimerkiksi 

digitalisaatio ja teknologian kehitys, vihreä siirtymä, väestörakenteen muutos, yksilöllistyminen, työn 

murros, kansainvälistyminen ja palvelullistuminen ovat jo muuttaneet työn tekemisen tapoja ja tulevat 

vaikuttamaan niihin myös jatkossa. Osa muutostekijöistä vaikuttaa kaikkiin yksinyrittäjiin ja osa painottuu 

enemmän tietyillä toimialoilla toimiviin. Yrittäjien ennakointiosaamisen kasvattaminen on tärkeää, jotta 

tulevaisuuden muutostarpeisiin pystytään reagoimaan ajoissa. 

Haastateltujen yrittäjien ajatuksia tulevaisuudesta sekä erilaisten murrostekijöiden vaikutusta avataan 

tarkemmin raportin tulevaisuutta, kasvuhaluja ja rekrytointitarpeita käsittelevässä osiossa. 

Haastatelluista yrityksistä 
Tässä kartoituksessa haastattelemamme yritykset (15 kpl) toimivat useilla eri toimialoilla. Mukana on 

automaalaamo, liikunta- ja valmennusalan yrittäjiä, kampaamoita ja kauneushoitoloita, autokauppa ja -

korjaamo, kattoalan yritys, metsäkoneurakointiyritys, matkatoimistoja, raskaankaluston korjausta tekevä 

yrittäjä, tiemerkintäyritys, telemarkkinointiyrittäjä ja viihdealan yrittäjä. Yritykset sijaitsevat eri puolilla 

Kymenlaaksoa, joten maantieteellisyys on huomioitu yrityksiä valittaessa. 

Haastattelemamme yritykset ovat melko nuoria. Valtaosa (80 %) on perustettu 2000-luvulla. Vanhin 

haastatelluista yrityksistä on perustettu vuonna 1993 ja uusin on vuodelta 2019. Suurin osa 

kartoittamistamme yrityksistä on yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä. 

Osaamis- ja lisäkoulutustarpeet 
Haastattelussa kysyttiin yrittäjien lisä- tai jatkuvan kouluttautumisen tarpeista. Näkökulmina oli huomioitu 

sekä yrittäjänä toimiseen liittyvät osaamistarpeet että omaan työhön tai toimialaan liittyvät tarpeet. 

Yksinyrittäjyyteen liittyviin osaamistarpeisiin oli annettu seitsemän valmista vaihtoehtoa (1. Markkinointi, 

myynti, 2. Talousasiat, 3. Johtaminen, 4. Työhyvinvointi, jaksaminen, 5. Tietotekniset taidot, 6. Yhteistyö- ja 

verkostoitumistaidot, 7. Muu), joista kaikki paitsi työhyvinvointi ja jaksaminen saivat mainintoja.  

1. Markkinointi, myynti (3 mainintaa) 
Myyntiin ja markkinointiin liittyviä osaamistarpeita mainittiin kolmesta yrityksestä. Yleisesti nähtiin, että 

oman yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin tulee olla kunnossa, jotta saadaan asiakkaita, ja 

markkinointipanostukset koettiin tärkeiksi. Eräs yrittäjä kaipasi lisää tunnettuutta ja toinen mainitsi, että 

markkinointia voi aina kehittää.  

2. Talousasiat (3 mainintaa) 
Talousosaamisen ja taloudenhoidon merkitystä korostettiin hyvin monesta yrityksestä. Varsinaisia 

lisäosaamistarpeita mainittiin kolmesta organisaatiosta. Erään yrittäjän mukaan talousosaamista ei ikinä voi 

olla liikaa. Toinen kertoi kaipaavansa lisäosaamista erityisesti talousjohtamiseen liittyen ja koki, että 

tilitoimistoissa olisi hyvä olla neuvontaa taloudellisiin ratkaisuihin liittyen. Talousasioiden osaamisen 

merkitystä korostettiin erityisesti yritystoimintaa aloittaessa. Useampi haastateltu kertoi, että nyt asiat ovat 

hallussa, mutta alkuvaiheessa osaamistarpeita olisi ollut hyvinkin paljon. Moni haastatelluista oli 

ulkoistanut taloudenhoidon ja erityisesti hyvän kirjanpitäjän merkitystä korostettiin paljon. 
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3. Johtaminen (1 maininta) 
Johtamiseen liittyvät osaamistarpeet mainittiin yhdestä yrityksestä, tarkempana osaamistarpeena oli 

yrityksen johtaminen. Yrittäjälle oli tärkeää johtaa omaa yritystään mahdollisimman hyvin ja siten, että 

kaikki on kunnossa. 

4. Työhyvinvointi, jaksaminen (ei mainintoja) 
Työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen ei mainittu erityisiä tarpeita. Ilmiö toki tunnistettiin ja se koetaan 

yleisesti yksinyrittäjienkin keskuudessa tärkeäksi. Osin jaksamiseen liittyen kritisoitiin byrokratiaa. Eräs 

yrittäjä sanoi, että kaiken oheistoiminnan tekemiseen menee niin paljon aikaa, että yöt pitää istua koneella 

ja päivät tehdä töitä. Yrittäjä koki tämän menevän jo liiallisuuksiin. 

5. Tietotekniset taidot (4 mainintaa) 
Tietotekniikkaan liittyviä osaamistarpeita nostettiin esiin neljästä yrityksestä. Tietoteknisten asioiden 

koettiin vievän liikaa aikaa ja kehityksen mukana pysymisessä oli haasteita. Erityisesti lisäosaamista 

kaivattiin sosiaalisen median ja internetin parempaan hyödyntämiseen. Eräs yrittäjä kaipaili osaamista sen 

suhteen, mihin alustaan keskittyä, kun Facebookin merkitys pienenee jatkuvasti.  

6. Yhteistyö- ja verkostoitumistaidot (1 maininta) 
Lisäosaamista verkostoitumiseen ja yhteistyötaitoihin kaipasi yksi yrittäjä. Hänellä oli tällä hetkellä yksi 

yhteistyöyritys, jonka kanssa teki tiivistä yhteistyötä. Yleisesti verkostomainen työskentely ja 

yhteistyöyritysten merkitys nähtiin tärkeänä. Verkostomaista työntekoa on avattu hieman enemmän 

tulevaisuutta käsittelevässä luvussa. 

7. Muu (4 mainintaa) 
Edellä mainittujen lisäksi esiin tuotiin myös muutamia muita lisäosaamistarpeita. Paljon aikaa vievän 

byrokratian parempi osaaminen nousi esiin yhdestä yrityksestä. Eräs yrittäjä kaipasi osaamista ulkomaisen 

työntekijän työlupaprosessista sekä Suomessa työskentelemisestä. Myös itsensä kehittämisen merkitystä 

korostettiin. Yksi haastateltu totesi kaiken muuttuvan koko ajan, joten on tärkeää pysyä kehityksessä 

mukana. Haastatellut yrittäjät korostivat toimintojen ulkoistamisen merkitystä. Kun tunnistaa, mitä itse 

osaa ja mitä ei, pystyy muut toiminnot ulkoistamaan yhteistyöyrityksille. Myös yritystoiminnan alkuvaiheen 

merkitystä painotettiin. Yrittäjän kerrottiin kaipaavan kaikkein eniten tukea siinä kohtaa, kun toimintaa 

käynnistetään ja moni yrittäjyyteen liittyvä seikka on vielä täysin uusi. Yksi yrittäjä totesi työn tekemisen 

olevan helpoin osuus kaikessa ja kaikki muu sen ympärillä vaatii enemmän aikaa ja panostusta osaamiseen. 

Yrittäjyyteen liittyvien osaamistarpeiden lisäksi yrittäjiltä kysyttiin myös konkreettisemmin itse työhön 

liittyvistä osaamistarpeista. Toimialaan tai omaan työhön liittyviin osaamistarpeisiin oli annettu niin ikään 

seitsemän valmista vastausvaihtoehtoa (1. Tuotteet ja palvelut, 2. Markkinointi, myynti, 3. Tuotteiden ja 

palveluiden tuotanto, 4. Kv. osaaminen, 5. Yleiset työelämävalmiudet, 6. Tietotekniset taidot, 7. Muu). 

Näistä mainintoja saivat tuotteet ja palvelut, tuotteiden ja palveluiden tuotanto sekä muu.  

1. Tuotteet ja palvelut (1 maininta) 
Tuotteisiin ja palveluihin liittyviä osaamistarpeita kerrottiin yhdestä yrityksestä. Osaamistarpeiden 

kerrottiin liittyvän erityisesti yrityksen palveluihin ja niiden osaamisen syventämiseen.  

2. Markkinointi, myynti (ei mainintoja) 
Markkinointiin ja myyntiin liittyvää ammatillista osaamistarvetta ei tuotu esiin. Vastanneet käsittelivät 

näihin liittyviä osaamistarpeita jo edellä pohtiessaan yrittäjyyteen liittyviä lisäosaamisen paikkoja. 
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3. Tuotteiden ja palveluiden tuotanto (1 maininta) 
Yrityksen tuotteiden ja palveluiden tuotantoon liittyvät osaamistarpeet nousivat esiin yhdestä yrityksestä. 

Siellä kerrottiin kaivattavan lisäosaamista tuotannollisiin asioihin ja erityisesti matkahallintajärjestelmän 

käyttämiseen. 

4. Kv-osaaminen (ei mainintoja) 
Kansainvälisyyteen liittyviä osaamistarpeita ei tuotu haastatteluissa erityisemmin esiin. Osaltaan tähän 

liittyy edellä Muu-kohdassa kuvattu ulkomaisen työntekijän rekrytoiminen ja siihen liittyvä osaaminen. 

5. Yleiset työelämävalmiudet (ei mainintoja) 
Yleisiin työelämävalmiuksiin liittyvät osaamistarpeet eivät tulleet haastatteluissa esiin. 

6. Tietotekniset taidot (ei mainintoja) 
Tietoteknistä osaamista ja siihen osuvia koulutustarpeita käsiteltiin haastatteluissa melko laajasti 

pohdittaessa yrittäjänä toimimiseen liittyvää osaamista. Alaan ja työhön liittyviä tietoteknisiä 

osaamistarpeita sen sijaan ei haastatteluissa ilmennyt. 

7. Muu (6 mainintaa) 
Muita osaamis- ja koulutustarpeita mainittiin paljon. Eräs yrittäjä halusi oppia valopöydän käyttämistä. 

Toinen kaipasi lisäosaamista lainsäädäntöön ja sen ennakoitavuuteen. Yksi haastateltu kaipasi koulutusta 

liittyen käsiteltävien aineiden käyttötapoihin. Myös verotuksen muutokset ja säädökset mainittiin. Eräs 

yrittäjä kertoi kaipaavansa osaamista liittyen yhteiskunnan painotuksiin moottoriajoneuvoilla liikkumiseen. 

Osa haastatelluista kertoi opiskelevansa lisää tällä hetkellä ja osa kertoi, että he saavat koulutusta jonkin 

muun organisaation kautta. 

Yksinyrittäjän tärkeimmät taidot  
Osaamistarpeisiin liittyen haastatellut saivat myös kertoa näkemyksiään siitä, millaista osaamista 

yksinyrittäjältä vaaditaan. Haastatteluissa yrittäjiltä kysyttiin mitkä ovat yksinyrittäjälle tärkeimpiä 

osaamisia ja taitoja ja miten ne näkyvät käytännössä. Jatkona edelliselle kysymykselle haastatellut saivat 

myös kertoa, miten heidän mainitsemiaan taitoja voi kehittää ja millaisia toimenpiteitä sen suhteen 

vaaditaan. 

Yleisimmin mainittu yksinyrittäjän tärkein taito oli oman alan osaaminen, siis substanssiosaaminen. Sen 

mainitsi kahdeksan yrittäjää. Osin siihen liittyen tärkeäksi seikaksi mainittiin myös koulutustausta. Toiseksi 

eniten mainintoja saivat myyntiin ja markkinointiin liittyvät asiat (6 mainintaa). Siihen liittyen tarkempia 

mainintoja saivat myös markkinoinnin automaatio, asiakashankinta sekä oikeinkirjoitus. Yksinyrittäjälle 

tärkeitä taitoja olivat hinnoitteluun (2 mainintaa) ja kannattavuuslaskentaan liittyvä osaaminen sekä kyky 

tehostaa työntekoa. Myös neuvottelutaidot ja esiintymiskyky, ihmisten kohtaamisen osaaminen sekä kyky 

empatiaan mainittiin. Taito inspiroitua jatkuvasti nähtiin tärkeäksi, samoin osaaminen työn suunnitteluun. 

Yrittäjän kerrottiin olevan tärkeää olla piirun verran muita edellä ja osata etsiä omalle toiminnalle 

erikoistumiskohteita. Ulkoistamisosaaminen ja taito hyödyntää verkostoja saivat myös mainintoja. 

Tärkeimpinä taitoina kerrottiin lisäksi lainsäädäntöosaaminen, byrokratian hallinta, taloudenhallinta ja hyvä 

johtamistapa. Eräs haastateltu näki yrittäjyyden eräänlaisena luonteenpiirteenä ja elämäntapana ja totesi, 

että hänen mielestään yrittäjäksi synnytään. 

Kehittämisehdotuksiakin annettiin, jotta edellä mainittuja taitoja saataisiin edistettyä. Yrittäjyysosaamisen 

lisäämisen koulutuksiin mainitsi kaksi haastateltua. Erityisesti yrittäjyysosaamista kaivattiin merkittäväksi 

osaksi ammatillista koulutusta. Myös talousosaamisen lisääminen opetukseen sai maininnan. Oppilaitoksiin 

ja koulutukseen liittyen tärkeänä nähtiin, että yritykset ottavat opiskelijoita työssä oppimaan. Oman alan 

käytännön työkokemuksen ja osaamisen saaminen, jota myös yrittäjänä tarvitaan, on haastavaa ilman 
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harjoittelumahdollisuuksia. Myyntitaidolle kaivattiin parempaa arvostusta, joka näkyisi myös 

kiinnostuksena myynnin opiskeluun. Vinkkinä annettiin, että kirjanpito kannattaa hankkia osaavalta 

ammattilaiselta. Lainsäädäntömuutosten seuraamisessa olisi kehitettävää ja siihen yrittäjien kannattaa 

panostaa. Myös talouslukuja olisi tärkeää osata seurata ja tulisi tuntea myös laskentamallit. Yleisesti 

koettiin, että osaamista kertyy kokemuksen ja tekemisen kautta, mutta myös erilaiset kurssit ja koulutukset 

nähtiin hyvänä väylänä hankkia sekä substanssi- että yrittäjäosaamista. 

Palvelutarpeisiin vastaaminen 
Yrittäjille suunnattuja palveluita tuotetaan monessa eri organisaatiossa ja niistä viestitään eri kanavissa. 

Haastatelluilta yrittäjiltä kysyttiin näkemystä siitä, mikä tiedotus- tai markkinointikanava olisi toimivin ja 

mitä he tällä hetkellä seuraavat.  

Eniten toivottiin sähköpostiyhteydenottoja. Neljä haastatelluista toivoi sähköpostikontaktointia palveluihin 

liittyen. Muutama mainitsi yleisesti suoramarkkinoinnin (sähköposti, puhelin) olevan tehokkain ja yrittäjälle 

helpoin keino. Eräs haastateltu toivoi yhteistä sähköpostilistaa, jolle halukkaat voisivat liittyä ja siellä 

viestittäisiin ajankohtaisista aiheista. Yksi yrittäjä kertoi, ettei pidä sähköpostiviestinnästä. Yrittäjät olisivat 

kaivanneet apua ja tietoa palvelutarjonnasta etenkin aloittaessa toimintaa. Sosiaalista mediaa seurasivat 

muutamat ja omatoimisen tiedonhaun ja verkkosivujen selailun nimiin vannoi kaksi haastateltua. Niin ikään 

kaksi yrittäjää koki viestinnän ja nykyisten kanavien olevan tällä hetkellä oikein hyvät eikä muutoksille nähty 

tarvetta.  

Kolme haastateltua yrittäjää kertoivat, että yhden luukun periaate olisi suotavaa. Kaivattiin yhtä yhteistä 

kanavaa tai alustaa, jonka kautta yhteyden saisi aidosti kaikkiin tarvittaviin tahoihin. Siihen olisi hyvä liittää 

myös palveluohjausta. Jos jokin tarvittava palvelu ei kyseiseltä alustalta löytyisi, niin ohjattaisiin kunnolla 

eteenpäin. Erikseen mainittiin, että pelkkä linkkien jakaminen ei riitä. Yksi haastateltu kertoi, että ei ole 

kiinnostunut palveluntarjoajien yhteisestä alustasta. 

Tulevaisuus, kasvuhalut & rekrytointiajatukset 
Haastatteluissa kysyttiin haastateltavan arviota toimialansa yksinyrittäjien suhdannetilanteesta vuoden 

kuluttua. Liki kaikki arvioivat tilanteen positiiviseksi, yksi yrittäjä ennakoi laskukauden alkavan (40 % nousu 

alkaa, 13 % nousukausi, 7 % nousukausi jatkuu, 33 % korkeasuhdanne, 7 % laskukausi alkaa).  

Useampi yrittäjä kertoi toiminnan olevan vakaalla ja tasaisella pohjalla. Töitä riitti, asiakkaita oli ollut myös 

koronapandemian aikana ja muutamat kertoivat, ettei heidän alallaan ole kovin suurta kilpailua. Eräs 

yrittäjä kertoi yritystoimintansa elävän yleisen suhdanteen mukaan ja näkymät ovat siltä osin samat kuin 

koko taloudessa. Toinen mainitsi asiakasmäärien vaihtelevan otsikoinnin ja uutisointien mukaan. Osalla 

haastatelluista oli kova nousu jo käynnissä ja kysyntä oli kovaa erityisesti rakennusten kunnostuksiin 

liittyen.  

Eräs yrittäjä kertoi toimivansa melko nousevalla alalla. Metsänhoitoon panostetaan laajasti ja energiaa 

tuotettaneen yhä enemmän puusta. Suhdannenäkymät olivatkin yrittäjän mukaan positiiviset. Nousua oli 

odotettavissa myös kauneudenhoitoalalla. Koronarajoitusten helpottaessa palvelujen kysynnän uskotaan 

kasvavan. Muutkin yrittäjät uumoilivat koronan jälkeistä nousukautta. Matkailutoimijat odottivat erityisesti 

rajojen aukeamista ja ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvamista. Yhdessä yrityksessä oli juuri 

vaihdettu tuotetarjonta ja sen myötä odotettavissa oli yrittäjän mukaan kasvua. 

Positiivista suhdanne-ennakointia varjosti raaka-aineiden saatavuus. Sen suhteen oli jo ollut haasteita ja 

niitä ennakoitiin tulevan yhä enemmän. Muutama yrittäjä oli myös melko varovaisin mielin ja ennakoi, että 

vaikka korona olisikin voitettu, voi taloustilanteessa tulla silti haasteita. 
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Alaan vaikuttavat trendit, tulevaisuuden osaamistarpeet 
Haastatellut yrittäjät ennakoivat tulevaa muutenkin kuin vain suhdanteen osalta. Haastatteluissa kysyttiin 

tarkempia kysymyksiä kahdesta suuresta työhön vaikuttavasta ilmiöstä, ekologisesta kestävästä 

kehityksestä ja digitalisaatiosta. Niihin pureudutaan syvemmin alla omissa luvuissaan.  

Digitalisaation ja ekologisen kestävän kehityksen lisäksi työnteon tapoja, yksinyrittäjien tulevaisuuksia, 

osaamistarpeita ja toimialojen tulevaisuuksia murtaa ja muuttaa toki moni muukin ilmiö. Väestömme 

vanhenee ja väestörakenteemme muuttuu muutenkin (maahanmuutto, kaupungistuminen, eläkeläisten 

parempi toimintakyky, toisaalta pidempään elävät ja monisairaammat vanhukset), alusta- ja jakamistalous 

vaativat uudenlaisia toimintamalleja, yhteiskuntamme on muuttunut yksilökeskeisemmäksi ja kaivataan 

suoraan itselle tai omalle yhteisölle räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tuotteiden ohessa tai sijaan 

myydään ja kehitetään yhä useammin palveluita. Elämyksellisyys ja merkityksellisyyden kokemukset 

arvotetaan tärkeiksi. Hyvinvoinnista ja elämänlaadusta puhutaan paljon - toisaalta asiakkaiden ja toisaalta 

työntekijöiden tai yrittäjien näkökulmasta. Muutosilmiöt myös linkittyvät vahvasti toinen toisiinsa. Voi olla 

mahdotonta tunnistaa mikä on seurausta mistäkin ja tekijät yhdessä muodostavat taas uudenlaisia ilmiöitä. 

Työhyvinvoinnista ja jaksamisesta puhutaan paljon ja siihen myös panostetaan yrityksissä. Ilmiöstä on 

alettu keskustella yhä enemmän myös yksinyrittäjien parissa. Esimerkiksi Tilastokeskuksen raportin mukaan 

joka neljäs yksinyrittäjä tekee yli 50 tunnin työviikkoa, kun palkansaajilla keskimääräinen työviikko on 37-

tuntinen. Yksinyrittäjillä työpäivät venyvät viikonloppuihin ja myös lomat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin 

palkansaajilla. Positiivinen huomio on se, että suurin osa (71 %) kuitenkin kokee työmääränsä sopivaksi. 

Tulevaisuudessa myös yksinyrittäjien jaksamiseen ja hyvinvointiin kiinnitettäneen entistä enemmän 

huomiota. 

Väestörakenteen muutokseen liittyy olennaisesti väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin. 

Kymenlaaksossa väestö ikääntyy vielä koko maata nopeammin. Tilastokeskuksen mukaan 65 vuotta 

täyttäneiden osuus oli vuonna 2020 Kymenlaaksossa 29 %, kun se koko Suomessa oli 23 %. Väestön keski-

ikä oli Kymenlaaksossa 47 vuotta ja koko Suomessa 43 vuotta. Väestön ikääntyminen vaikuttaa 

luonnollisesti myös yksinyrittäjien toimintaan. Toisaalta ikääntyvä väestö kaipaa enemmän palveluita ja 

heillä on myös yhä enemmän rahaa kuluttaa niihin. Yrittäjät voivat nähdä seniorit ja heidän tarpeensa 

kasvavana asiakaskuntana, jonka palvelutarpeeseen vastata. Toisaalta myös yksinyrittäjät ikääntyvät ja 

samanaikaisesti nuoremmat ikäluokat pienenevät. Melko paljon puhutaankin esimerkiksi 

omistajanvaihdoksen haasteista, kun yritystoiminnan jatkajaa ei meinaa löytyä yrittäjän eläköityessä. Moni 

yrittäjä jatkaakin työntekoa vielä eläkeiässäkin. 

Monialaisuus ja toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ on kasvava trendi, joka vaikuttaa myös 

yrittäjyyteen. Osa yrittäjistä toimii useilla toimialoilla ja tuottaa monenlaisia palveluita ja/tai tuotteita. Osa 

taas keskittyy tiettyyn kärkeen ja osaamisalueeseen, mutta huomioi monialaisuuden esimerkiksi 

yhteistyöyritysten kautta. Molempia ilmiöitä oli jo nähtävissä näissäkin yrityshaastatteluissa. Osa yrittäjistä 

toimi monella eri toimialalla ja keskittyi esimerkiksi eri vuodenaikoina erilaisiin töihin. Osa taas teki toisiinsa 

liittyviä, mutta kuitenkin selvästi erilaisia osaamisia vaativia, töitä. Myös verkostomainen työskentely oli 

haastattelemiemme yksinyrittäjien keskuudessa hyvin yleistä. Haastatelluista kaikki paitsi yksi kertoivat 

tekevänsä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Monella yhteistyöyrityksiä oli useita, kolmasosalla yli 

kymmenen ja kolmasosalla 6–10.  

Jotta edellä kuvattuihin ilmiöihin ja niiden aiheuttamiin muutoksiin pystyy vastaamaan, tulee ideoida 

uudenlaisia ratkaisuja ja palveluita sekä yhdistellä erilaisia osaamisia. Toimialarajat ylittävä yhteistyö ja 

esimerkiksi palvelumuotoilu ovat erittäin tärkeitä kehitettäessä yritysten toimintaa. Yrittäjille olisi tärkeää 

olla halukas vastaamaan asiakas- ja sidosryhmärajapinnasta tuleviin haasteisiin, toiveisiin ja tarpeisiin. 

https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yits_201400_2014_12305_net.pdf
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Haastattelemistamme yrityksistä useampi kertoi miettivänsä esimerkiksi yhteistyöyrityksiään siitä 

näkökulmasta, mikä tuo lisää arvoa asiakkaille. 

Yleisesti voi sanoa, että tulevaisuudessa kaivataan yhä enemmän kykyä jatkuvaan oppimiseen, 

yhteistyöhön, oman alan sekä työn muutoksen kehityskulkujen seuraamiseen ja murroksessa mukana 

pysymiseen. Osaamista hankitaan sekä itsenäisesti että virallisia reittejä (esim. oppilaitokset) pitkin. 

Haasteena on ajankäyttö, soveltuvien koulutusten helppo löytyminen sekä yrittäjien oma asenne 

kouluttautumiseen. 

Ekologinen kestävä kehitys 

Haastatelluilta yrittäjiltä kysyttiin, miten ekologinen kestävä kehitys on näkynyt tai näkyy yrityksen 

toiminnassa, ja millaisia tarpeita (esimerkiksi osaamiseen liittyen) yrityksellä on ilmiöön liittyen ollut tai 

tulee olemaan. Yksi yrittäjä mainitsi, ettei ilmiö näy heillä oikein mitenkään ja muutamat kertoivat, että 

ekologisuus näkyy merkittävänä tekijänä, otetaan huomioon todella monessa asiassa ja yritys on jopa 

ekologisuuden suhteen kärkitoimija alallaan. Suurin osa yrityksistä osui kahden edellisen ääripään väliin ja 

ekologinen kestävyys huomioitiin yrityksen toiminnassa jollakin tapaa. 

Selvästi yleisimmät ekologisuuteen liittyvät teot haastatelluissa yrityksissä olivat kierrätykseen ja 

kiertotalouteen liittyviä. Liki puolet haastatelluista kertoivat niihin liittyvistä toimista. Esimerkkeinä 

mainittiin muovin ja jäähdytysnesteiden kierrätys, yleisten kierrätystapojen ja -suositusten noudattaminen 

sekä tarkemman huomion kiinnittäminen lajitteluun. Tavoitteena oli katsoa kaikki tuotteet mahdollisimman 

tarkkaan, jotta mitään ei jää lajittelematta. Kiertotalouden puolelta kerrottiin erään haastatellun yrityksen 

toimivan osana kiertotalousketjua. Heidän tuotteensa ovat käytettyjä moottoriajoneuvoja, joita huolletaan 

ja kunnostetaan uudelleen myyntiin. Kaikkein huonokuntoisimmissa ajoneuvoissa tulee huomioida 

kierrätys, kun ne menevät loppukierrätykseen. Yksi yritys kertoi asiakkaiden osaavan nykyisin jo vaatia 

kierrätystä ja muutenkin ekologisuuden huomioimista. Erään yrittäjän mukaan vaateita ekologisuuteen tuli 

myös päämiehiltä. 

Myös toimintojen digitalisointi liitettiin yrityshaastatteluissa ekologisuuteen. Yksi yritys kertoi pyrkivänsä 

muuttamaan asioita digitaalisiksi ja toinen kertoi koko yritystoimintansa olevan sähköisessä muodossa. 

Käytössä oli verkkokauppa, valmennusasiakkaiden tehtävät palautettiin sähköisesti ja flaijereitakaan ei ollut 

käytetty enää pariin vuoteen. Myös etätyön yleistyminen mainittiin keinona ekologisempaan toimintaan. 

Haastatelluista yrityksistä 40 % kertoi huomioivansa ekologisuuden käyttämissään tuotteissa ja tekemissään 

hankinnoissa. Käytettävien maalien mainittiin olevan nykyisin paljon entistä ympäristöystävällisempiä ja 

pesuaineiden ekologisia. Eräs yrittäjä kertoi tukkurin huolehtivan kaikkien tuoteartikkelien valmistus- ja 

pakkausprosessiin liittyvästä ekologisuudesta. Myös energia- ja lämmitysmuodoissa oli huomioitu 

kestävyys. Yksi yrittäjä kertoi toimitilojensa lämpenevän hakkeella ja toinen toimi energiapuun tuottamisen 

parissa. Jälkimmäinen yritys kertoi myös panostavansa metsien hoitoon, kasvuun ja hiilensidonnan 

parantamiseen. 

Ekologisuuteen liittyen oli myös kouluttauduttu ja suoritettu sertifikaatteja. Myös liikkumisessa huomioitiin 

ekologiset valinnat; oli valittu hybridiauto ja priorisoitiin junalla matkustaminen lentämisen edelle. 

Ympäristöosaamiseen panostettiin muutamassa yrityksessä kovasti ja tavoitteena oli jopa olla hiilineutraali. 

Päästöjä vähennettiin tai poistettiin ja loput aiottiin kompensoida. Yksi yrittäjä kertoi odottavansa pelolla ja 

kiinnostuksella yhteiskunnan linjauksia autoilun ja autojen sekä polttoaineen hinnoittelun osalta. 

Reilu puolet haastatelluista kertoi, ettei erityisiä ekologisuuteen liittyviä tarpeita ollut ilmennyt. Lopuilla 

niitä kuitenkin oli.  
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Teemaan liittyviä koulutuksia oli jo käynnissä ja niitä suunniteltiin myös lisää. Ympäristöasioihin ja 

kierrätykseen liittyvälle sertifikaatille oli huomattu tarvetta. Kierrätykseen koettiin tarvetta panostaa entistä 

enemmän. Konekantaa tulee uusia vastaamaan paremmin erilaisia sääilmiöitä ja ilmaston lämpenemistä 

asentamalla esimerkiksi telaketjuja. Valtakunnallisista linjauksista toivottiin saatavan tietoa riittävän 

ajoissa. Konkreettisena koulutus- tai osaamistarpeena mainittiin hiilijalanjälkilaskenta. Sen kerrottiin olevan 

todella hankalaa ja vaikeaa tehdä itsenäisesti. Osaamisen olisi kuitenkin todella hyödyllistä. 

Digitalisaatio 

Vuoden 2019 syksyllä toteutetun Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäbarometrin mukaan yksinyrittäjät käyttävät 

digitaalisia työkaluja ja palveluita muita pk-yrittäjiä vähemmän. Käytetyimmät työkalut ovat oman yrityksen 

kotisivut (yksinyrittäjät 54 %, muut pk-yritykset 85 %) ja sosiaalinen media (yksinyrittäjät 46 %, muut pk-

yritykset 61 %). Yksinyrittäjistä siis vain reilulla puolella on käytössään omat verkkosivut ja osuus on selvästi 

matalampi kuin muilla pk-yrityksillä. Tässä kartoituksessa haastatelluissa yrityksissä digitalisaation merkitys 

ja vaikutus tunnistettiin kuitenkin laajasti ja se oli myös vaikuttanut yritysten toimintaan. Suurin osa 

vastaajista koki työn sähköistymisen helpottaneen ja monipuolistaneen työn tekemistä, muutamilla 

kokemus oli puolestaan päinvastainen ja koettiin, että digitalisaatio oli vaikeuttanut työntekoa eikä siihen 

haluttu lähteä mukaan. 

Vastaajat, jotka sanoivat, ettei digitalisaatio näy organisaatiossa, kertoivat, ettei heillä ole siirrytty 

sähköisiin ajanvarausjärjestelmiin tai sähköisen kalenterin käyttöön. Myöskään verkkosivuja ei ollut otettu 

yrityksille käyttöön. Eräs haastateltu kertoi, ettei digitalisaatio ole ollut hänen mielestään hyväksi. Vanhan 

kansan systeemi oli helpompi ja yksinkertaisempi. Silloin henkilökontakti merkitsi enemmän kuin nykyään.  

Tällöin yrittäjä myös tiesi paremmin, missä mennään ja mitä on tulossa. Toinen hieman nihkeästi 

digitalisaatioon suhtautunut yrittäjä kertoi, että osa laskutuksista on tehtävä sähköisesti ja nettipankki on 

käytössä.  

Yksi yrittäjä kertoi ottaneensa korona-aikana väkisinkin digiloikan, kun toimimaan pystyi ainoastaan etänä. 

Muuten digitalisaatio ei sen kummemmin näkynyt yrityksen toiminnassa ja siirtymä oli yrittäjän mukaan 

tehty jo silloin, kun alettiin käyttämään sähköposteja.  

Omaa toimintaa oli pyritty digitalisoimaan soveltuvin osin ja useammalla sähköistyminen oli näkynyt jo 

yrityksen perustamisesta asti. Monella yrittäjällä oli käytössä nettiajanvaraus ja omat verkkosivut. Myös 

sosiaalista mediaa käytettiin ahkerasti ja some-mainontaan panostettiin. Edellä mainittujen kerrottiin 

olevan elintärkeitä yritysten toiminnalle ja asiakashankinnalle. Aikaa koettiin säästyvän. Myyntiä hoidettiin 

osin verkossa. Siihen käytettiin valmiita myyntialustoja. Kirjanpito oli sähköistetty useammassa yrityksessä, 

samoin laskutus ja tarjousten teko. Myös sähköistä allekirjoitusta käytettiin. Yleisesti työn hallintopuoli sekä 

asiakkuuksien hoito ja hankinta oli monessa yrityksessä pitkälle digitalisoitua. 

Koettiin, että digitalisaation suhteen mennään jatkuvasti kovalla vauhdilla eteenpäin ja digitaalisuus 

lisääntyy koko ajan. Erityisesti automaation uskottiin yleistyvän entisestään. Toisaalta vastareaktiona oli 

huomattu asiakkaiden halu henkilökohtaiseen palveluun, jonka nähtiin vähentyneen digitalisaation myötä. 

Korona-ajan myötä eräs yrittäjä oli ottanut käyttöön online-tunnit, jotka jatkuvat yhä edelleen. Hän teki 

myös Zoomin kautta etävalmennuksia ja palvelut olivat ostettavissa digitaalisesti. 

Teknisellä puolella toimivilla yrittäjillä oli käytössä toimintahäiriöistä suoraan puhelimeen ilmoittavia 

sovelluksia sekä sähköistettyjä työmääräyksiä, mittaustuloksia ja karttoja. Työmailla käytettiin älylaitteita ja 

tietoja päivitettiin osana toimintaa jo heti työnteon lomassa. Myös värien skannauslaitetta ja erilaisia 

valvontajärjestelmiä oli otettu käyttöön. 

Digitalisaatio oli aiheuttanut yrityksissä myös erilaisia tarpeita, joskin niistä kertoi vain kolmannes 

haastatelluista. Erityisesti keskustelua herätti tietoliikenneyhteydet ja niiden toimivuus. Koettiin, että hyvät 

https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/09/yksinyrittajabarometri_syksy_2019.pdf
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yhteydet ovat oleellinen osa yritystoimintaa. Yksi yrittäjä kertoi, että yhteydet toimivat paremmin metsässä 

kuin hänen kotonaan. Yhteyksien vahvistaminen oli huomioitu hankituissa koneissa. Eräs haastatelluista oli 

erityisen huolissaan yritystoiminnan digiedellytyksistä maaseudulla. Hänen mukaansa yhteiskunnan olisi 

tärkeää huolehtia myös pieniin kyliin digitaaliset yhteydet. Muuten niissä pudotaan pois sähköisten 

palvelujen hyödyntämisestä ja siten luodaan epätasa-arvoa ja myös yritystoiminta vaikeutuu. Muutama 

yrittäjä kertoi, että digitaidot kaipaisivat kehittämistä ja sen suhteen tarvitaan apua. Yksi haastateltu kertoi 

sähköiseen kirjanpitoon siirtymisen aiheuttavan koulutustarvetta, mutta se oli jo hoidossa tilitoimiston 

kautta. 

Yleisesti kerrottiin digitaalisuuden olevan osa nykypäivän yrittäjyyttä ja helpottavan toimintaa sekä 

säästävän aikaa ja rahaa. 

Kasvuhalukkuus 
Tulevaisuuteen liittyen yrittäjiltä kysyttiin myös ajatuksia kasvuun liittyen. Kaksi kolmesta haastatellusta 

kertoi toivovansa yritykselle kasvua tulevan vuoden aikana. Kolmen vuoden sisällä kasvua toivovien 

yritysten osuus haastatelluista oli 73 %. Yksi yrittäjä ei osannut sanoa kasvuhalukkuuttaan ja viidennes 

kertoi, ettei kasvutoiveita lähivuosina ole.  

Yrityksiltä kysyttiin myös, millaisia keinoja heillä on kasvun saavuttamiseksi. Kysymykseen oli annettu 

yhdeksän valmista vastausvaihtoehtoa (1. Investoinnit, 2. Työntekijän palkkaaminen, 3. Oman osaamisen 

kehittäminen, 4. Verkostoituminen, 5. Uudet tuotteet tai palvelut, 6. Uudet markkinat, 7. Laajentaminen 

uudelle toimialalle, 8. Uudenlaiset teknologiat, 9. Muu), joista kaikki paitsi investoinnit sai vastauksia.  

Yleisimmin vastattu kasvun keino olivat uudet tuotteet tai palvelut. Ne mainittiin neljästä yrityksestä. 

Useampia mainintoja saivat myös työntekijän palkkaaminen (2), verkostoituminen (2) ja uudenlaiset 

teknologiat (2). Oman osaamisen kehittäminen, uudet markkinat ja laajentaminen uudelle toimialalle 

mainittiin kukin yhdestä yrityksestä. Edellisten lisäksi muu-kohta sai viisi mainintaa: yrityskaupat, uudet 

päämiehet, markkinoinnin tehostaminen, uusi vuokratuolipaikka ja toiminnan tehostaminen (esim. 

tehokkaammat koneet). Jatkuva opiskeleminen, palvelukonseptin kristallisoiminen, uusien kumppanien 

löytäminen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja uudistaminen nähtiin yleisesti tärkeinä, jotta 

kasvulle syntyy edellytyksiä. 

Kasvun esteet 

Yrittäjiltä kysyttiin mahdollisista kasvun esteistä ja miltei kaikki olivatkin niitä kohdanneet. Kysymykseen oli 

annettu valmiina yhdeksän vastausvaihtoehtoa (1. Oma työaika, 2. Oma osaaminen, 3. Työllistämisen 

kalleus, 4. Työllistämisen riskit, 5. Rahoituksen puute, 6. Asiakkaiden puute, 7. Oma jaksaminen, 8. Halu 

jatkaa yksinyrittäjänä samaan malliin 9. Muu), joista kaikki paitsi oma osaaminen saivat mainintoja.  

Yleisimmin kohdattu kasvun este oli Muu-kohtaan vastattu korona (4 mainintaa). Useampia mainintoja 

saivat myös oman työajan riittävyys (2), työllistämisen kalleus (2), työllistämisen riskit (2), asiakkaiden 

puute (2), osaava työvoima (2), osaavia työntekijöitä ei ole (2) ja tilojen riittävyys (2). Yksittäisiä mainintoja 

saivat rahoituksen puute, oma jaksaminen, halu jatkaa yksinyrittäjänä samaan malliin, byrokratia sekä 

materiaalipula ja raaka-aineiden hinnat. Myös polttoaineverotus sekä päästövähennyksiin liittyvät 

säädökset nähtiin mahdollisina kasvun esteinä. 

Rekrytointihalukkuus ja rekrytointitarpeet 

Suurin osa (73 %, 11 kpl) haastatelluista yksinyrittäjistä oli palkannut jossain kohtaa toimintaansa 

työntekijän. Palkanneista kolme oli toiminut sopimusyrittäjänä, yksi palkannut vuokratyöntekijän ja loput 

toimineet perinteisinä työnantajina. Yksi haastatelluista ei ollut toiminut työnantajana, mutta oli harkinnut 

työntekijän palkkaamista. Kolme haastateltua ei ollut palkannut eikä harkinnut työntekijän palkkaamista. 
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Valtaosa (60 %) yrittäjistä ei harkinnut työntekijän palkkaamista tulevan vuoden aikana. Haastatelluista 13 

% ei osannut sanoa rekrytointiaikeistaan.  

Yleisimpinä esteinä rekrytoinneille oli se, että yrittäjä työskentelee ennemmin verkostoissa, töitä ei ollut 

riittävästi tai yrittäjällä oli halu työllistää vain itsensä. Yksi yrittäjä kertoi syyksi sen, ettei 

palkkauskustannuksia saa tällä hetkellä katettua. Toinen kertoi käyttävänsä jo kevytyrittäjien palveluita, 

mutta ei halunnut toimia esimerkiksi verotusasioiden ja työnantajavelvoitteiden vuoksi tavallisena 

työnantajana. Eräs yrittäjä kertoi, että kokee nykyjärjestelmän epäreiluksi palkanmaksajaa kohtaan. Yhden 

hengen yrityksellä ei riitä kantokyky, mikäli työntekijä esimerkiksi sairastuu tai tulee raskaaksi. Hänen 

mukaansa fiksumpaa on ostaa työtä alihankintana. Muutamat kertoivat tarjoavansa tällä hetkellä 

vuokratuolipaikkoja, jotka ovat jo kaikki täynnä. Tilojen riittävyys mainittiin rekrytointeja estävänä syynä 

muualtakin. Muutamat yrittäjät kertoivat, ettei työntekijöille ole tällä hetkellä tarvetta ja rekrytoinnit voivat 

tulla ajankohtaisiksi myöhemmin, kunhan yritystoiminta laajenee lisää. 

Yhdellä yrittäjällä oli positiivisia kokemuksia vuokratyöntekijöiden käyttämisestä. Hänellä oli pitkäaikainen, 

osaava vuokratyöntekijä kattotöissä. Yrittäjä koki välityspalkkion suuruuden kohtuulliseksi, kun työntekijän 

saaminen käy helposti ja hänen ei tarvitse huolehtia kuin yhden laskun maksamisesta. Muutama yrittäjä 

kertoi, että työntekijöitä oli ollut jossain kohtaa yrityksen toimintaa useampiakin, mutta viime vuosina 

toimintaa oli supistettu. 

Yli neljännes haastatelluista yrittäjistä aikoi palkata vähintään yhden työntekijän kuluvan vuoden aikana. 

Alla olevaan taulukkoon on listattu ammattinimikkeet, joiden rekrytointitarpeista haastateltavat kertoivat. 

Tehtävä, jossa rekrytointitarve heti 1 v 

Matkatoimiston tuotanto- ja myyntihenkilö 2 0 

Automaalari 0 1 

Joogaopettaja 0 1 

Korjausrakentaja 0 1 

Matkailun monitoimiosaaja 0 1 

 

Muutamaan työtehtävään annettiin pelkkää ammattinimikettä tarkempia toiveita. Matkailun 

monitoimiosaajaksi kaivattiin sesonkityöntekijää toukokuusta marraskuuhun. Työntekijän tulisi olla 

moniosaaja, sillä häneltä kaivattiin valmiuksia puutarhanhoitoon, siivoukseen, asiakkaiden vastaanottoon ja 

sähköiseen viestintään. Korjausrakentajasta kerrottiin, että hän voisi mahdollisesti olla ulkomailta tuleva 

kattopinnoituksia tekevä työntekijä. Tärkeää on uskallus tehdä töitä korkealla sekä ahkera ja työhön 

halukas asenne. Korjausrakentajan toivottaisiin olevan osa tiimiä jo ensi kesästä alkaen.  

Muita kommentteja ja huomioita 
Alle on koottu kommentteja, ehdotuksia ja huomioita, joita yrittäjät halusivat välittää eteenpäin. 

• Yrittäjä on ollut pettynyt TE-toimiston halukkuuteen yhteistyöhön telemarkkinointiyrityksen kanssa 

• Osakeyhtiötä perustettaessa oli Cursorin toiminta pettymys, odotukset eivät vastanneet tarjontaa. 

Myöskään ProAgrialta ei löytynyt apua yhtiöittämiseen ja laskelmien tekemiseen koneurakointiin. 

Tarjolla pitäisi olla neuvontapalveluja, joissa olisi oikeita asiantuntijoita eri aloille. Asiakkaalle ei saa 

tulla tunne, että käytetty aika meni hukkaan, kun kaikki linkit oli jo itse kolunnut.   

• Yrittäjä ei tunne hyvin tai juuri ollenkaan ELY:n toimintaa, mitä hyötyä sieltä olisi yrittäjälle. Tai 

onko yrittäjällä velvoitteita, joita hoidetaan ELY:n kanssa tai kautta. Rauhassa ilman turhia 

yhteydenottoja on hyvä toimia. 

• Yrittäjä on huolissaan siitä, mistä saadaan tulevaisuudessa tekijöitä alalle. Oppilaitokset kouluttavat 

jatkuvasti uusia osaajia, mutta kaikki nämä eivät päädy alalle yrittäjäksi tai palkkatöihin. Ovatko 
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alan osaajat alanvaihtajia, vai mihin ne tekijät katoavat. Yrittäjyysosaamiselle on tarvetta ja sitä 

tulisi lisätä ammattiopetukseen. 

• Ulkomaisten, EU:n ulkopuolisten työntekijöiden saaminen täsmästi Suomeen töihin pitäisi olla 

helpompaa ja sujuvampaa. Työhaluisia ja eteenpäin pyrkiviä henkilöitä löytyy. Usein paikalliset 

eivät ole työinnokkuudeltaan kovin motivoituneita ruumiillisesti vaativaan työhön. 

• Toivoo yrittäjien ymmärtävän erityisesti sähköalalla, että opiskelijoita on otettava työssä oppimaan. 

Muuten ei voida kouluttaa ammattilasia sähköalalle. Näkee nimenomaan työssä saadun opin ja 

kokemuksen olevan keskeistä ammattioppimisessa ja kädentaidoissa. Ohjannut itsekin monia 

opiskelijoita. Tiedostaa kyllä sen vaativan vaivannäköä ja aikaa. 

• Yritysten heikko varautuminen huonoihin aikoihin on tullut ilmi nyt epidemia aikana. Olisi hyvä, 

että joku julkinen taho seuraisi heikossa tilanteessa olevia yrityksiä, jotta velkaantuminen ei ehtisi 

mennä ylivoimaseksi ja yritystoiminnan osalta ehdittäisiin ajoissa tehdä tarvittavat ratkaisut 

tervehdyttämisen tai lopettamisen osalta. Oppilaitosyhteistyö on erittäin tärkeää ja olisi hyvä, että 

koulutusmaailma ei liikaa patistaisi tulevia ammattilaisia yrittäjyyteen. Kaikista ei ole yrittäjiksi ja 

palkkatyö on joillekin paljon parempi ansaintamalli. Yrityksellä ei ole nyt rekrytointitarpeita, mutta 

TE-hallinnon palvelut tulevat tarpeeseen, jos yritys tarvitsee joskus uuden vuokratuoliyrittäjän. 

• Jos tarvitsee rekrytoida joku, niin ammattiin ei ole minkäänlaista koulutusta, eli pitää kouluttaa itse. 

Koulutuspalveluille ei ole tarvetta. 
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