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6 VRITTAJVVDEN EDISTAMINEN JVVASKVLASSA:
V4-IDEOLOGIASTA EDUFUTURAAN JA
VRITVSTEHTAASEEN

Téssé luvussa havainnollistamme kotimaista yrittéjyyskasvatusta
ja -koulutusta esitteleméllé Jyvéskylén seudulla tehtyé
oppilaitosyhteistyété. Téméin yhteistyén osapuolina ovat
Jyvéskylén yliopisto, Jyvéskylén ammattikorkeakoulu ja Jyvfiskylén
koulutuskuntayhtymé Gradia. Kéymme lépi oppilaitosyhteistyfin eri
kehittémisvaiheet vuosien varrella. Samalla esittelemme joitain keskeisiéi
oppilaitosyhteistyfiné toteutettavia yrittéjyyskursseja ja -tapahtumia,
jotka kuvaavat nykyisté oppilaitosyhteistyété yrittfijyyden edistéimisen
osalta.

Yrittéjyyskasvatus ja -koulutus ovat vakiintuneet osaksi suomalaista koulutus—
jérjestelméé kaikilla kouluasteilla. Jotta yrittéjyys muodostaisi oppijan kannalta
katkeamattoman polun, eri koulutusasteiden ja —a|ojen tulisi tehdéi yhteistyété
yrittéjyyden edistémisess'a ja yrittéjyyskasvatuksessa. Néin voidaan téydenté'a
yksittéisten oppilaitosten puutteita joillain osa-alueilla ja toisaalta ehkéisté tur-
haa pééllekkéisyytté palveluiden tarjonnan osalta sek'a tarjota eri oppilaitosten
opiskelijoille laajempia ristiinopiskelumahdolIisuuksia.518

Keski-Suomessa on rakennettu Yrittéjyyskasvatuksen ehjéé polkua,
joka ulottuu esiopetuksesta aina korkea—asteelle ja opettajankoulutukseen
saakka.519 Jyvéskylén seudulla koulutusasteiden ja —a|ojen vélinen yhteistyc'j
yrittéjyyden edistémisen suhteen on vahvistunut erityisesti toisen ja korkea—
asteen vélillé. Yhteistyc‘j on Iéhtenyt Iiikkeelle yhteisen ymmé-irryksen luomisesta
eri koulutusasteiden toimista yrittéijyyden edistémisen suhteen. Ennen kuin
avaamme tarkemmin kyseisté yhteistyét'a ja sen syvenemisté, esittelemme
tyesti yhteistyén osapuolet.

Jyvéskyl'an yliopisto on monitieteinen yIiopisto, jossa tyéskentelee Iéhes
2 500 asiantuntijaa ja jonka kuudessa tiedekunnassa opiskelee yhteensé noin
14 000 opiskelijaa.520 Yliopiston nykyisen strategian keskiéss'a on osaava ja
hyvinvoiva ihminen. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella yliopisto
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Iiséé ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa.
Yliopiston uuden strategian mukaiset painoalat ovat 1) oppiminen, opetus ja
kehityst'a tukevat kasvu- ja oppimisympéristbt, 2) luonnon perusilmiét ja ma-
temaattinen ajattelu, 3) kielet, kulttuuri ja yhteisét muuttuvassa maailmassa,
4) Iiikunta, terveys ja hyvinvointi sek'a 5) informaatioteknologia ja ihminen
’[ie’royhteiskunnassa521

Jyv'askylén ammattikorkeakoulu on kansainvélisesti tunnustettu oppimi-
sen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittéjé, joka toimii Iaajassa kansainvélisessé
verkostossa tehden aktiivista yhteistyétéi tyéel'amén kanssa. Jyvéskylén am-
mattikorkeakoulussa on opiskelijoita noin 8 500 ja henkiléstbé noin 700.522
Ammattikorkeakoulun seuraavat vahvuusalat ovat kasvavia ja kansallisella
seké osin kansainvélisellé tasolla tunnettuja: 1) automaatio ja robotiikka, 2)
biotalous, 3) koulutusosaaminen ja Iiiketoiminta, 4) matkailu, 5) monialainen
kuntoutus seké 6) sovellettu kyberturvallisuus.523

Jyvéskylén koulutuskuntayhtyméi Gradia uudistaa oppimista ja tyéelé-
m'a'a seké luo kaikenikéiisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia
oman osaamisen ja Iiiketoiminnan kehitt'aimiseen. Gradiassa on opiskelijoita
23 000 ja henkilbstb'é 1 100. Gradia tekee aktiivista osaamisen kehittémiseen
Iiittyvéé yhteistyété vuosittain 2 500 yrityksen ja tyéyhteisén kanssa. Gradia
myés kasvattaa yritt'ajiéi ja antaa valmiuksia yrittéjyyteen. Yli 500 perustutkinto—
opiskelijaa toimii vuosittain yrittéjéné osana opintojaan. Gradiaan kuuluvat
ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyvéskyléi ja Gradia Jémsé seké Gradia-Iukiot
Jyvéskyl'an Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyv'askylén aikuislukio.524

Tyc'j yrittéjyyskasvatuksen parissa alkoi kehittyéi Suomessa 1990—Iuvun puo—
lessavélisséi. Tuolloin kéynnistyi myés keskisuomalainen yrittéjyyskasvatuksen
kehittz'imistyé).525 Uudelle vuosituhannelle tultaessa muuramelaisen Nokka—Tume
Oy:n toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Jorma Nokkala teki aloitteen, jonka ta-
voitteena oli tehdé Keski—Suomesta maailman yrittéjéaktiivisin maakunta, joka
arvostaisi, motivoisi ja kannustaisi eettisesti kestéville arvoille perustuvaan
yrittéjyyteen, yrittéjéméiseen tyéntekoon seké innovatiivisuuteen. Aloitteesta
syntyi Y4-ideologia Yrittéjyys Y/és Yhteiskunnassa Yhteistyé/lé, jossa olivat
Keski-Suomen Yrittéjien ohella mukana myés muun muassa Keski-Suomen
Liitto, TE-keskus, Finnvera, Keski-Suomen kauppakamari ja Nuoret Yri’ttélj'ait.526

Y4-toimintamalli pohjautuu verkostopainotteiseen toimintatapaan, jonka
kantavana ajatuksena ovat yhteinen suunnittelu ja resurssien hyédyntéminen.
Téllé tavoin voidaan saada aikaan tuloksia, joita toimijat eivét yksin kykenisi
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saavuttamaan.527 Y4-ideologia sai kansainvéilist'a néikyvyytté vuonna 2006,
jolloin se palkittiin Brysselissé Euroopan Iuovimpana ja innostavimpana yrit—
téljyysaloitteena.528

Y4-ideologian innoittamana Keski-Suomeen alettiin rakentaa entisté
tiiviimpéé ja aktiivista yrittéjyyskasvatustoimijoiden verkostoa. Témé‘m tyén
tuloksena syntyi Keski—Suomen Yritt'ajyyskasvatuksen ehjéi polku, aktiivinen
yrittéjyyskasvatustoimijoiden yhteistydverkosto. Yrittéijyyskasvatuksen ehjé
polku -hanke (1 .5.2008—30.6.2012) vahvisti yrittéjyyskasvatuksen toteutumista
Keski—Suomessa esiopetuksesta korkea-asteelle.529 Hankkeen aikana jaettiin
kokemuksia tekem'allé oppimisen menetelmisté, rakennettiin Keski-Suomen
yrittéjyyskasvattajien verkosto ja kehitettiin yrittéjyyskasvatukseen maakun-
nallista strategiaa. Hankkeen péétoteuttajana oli Jyvéskylén koulutuskun-
tayhtym'a (nyk. Gradia), ja osatoteuttajina toimivat Jyvéiskylén ammattikor—
keakoulu, Jyvéskylén yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Pohjoisen
Keski-Suomen ammattiopisto seké 1O keskisuomalaista kuntaa. Hankkeen
péétulokset olivat seuraavanlaisia:

- Iuotiin maakunnallinen yrittéjyyskasvatuksen strategia, joka ohjaa
maakunnallista yrittéjyyskasvatustybtéi kaikilla koulutusasteilla

0 rakennettiin yrittéjyyskasvatuksen verkosto ja Iuotiin yhteinen
ymm'arrys siité, mit'a eri koulutusasteilla tapahtuu yrittéijyyden
edistémisen osalta.

Yrittéjyyskasvatuksen ehjén polun toimijat julkaisivat yhteistyéssé Keski—
Suomen maakunnallisen yrittéjyyskasvatuksen kehittémisohjelman vuosina
2011—2015 sek'a ohjelmaa téydentévén julkaisun Kuvauksia Keski-Suomesta:
Keski—Suomen ehjé polku. Kyseisessé julkaisussa kuvataan konkreettisin esi—
merkein keskisuomalaisen yrittéjyyskasvatuskentén monipuolista ja ehjéé
kokonaisuutta seké jatkumoa koulutusasteelta toiselle. Samalla Yrittéjyyskas—
vatuksen ehjé polku kuvaa myés yksilén moninaisia mahdollisuuksia kehittyé
ja kasvaa yritteliééksi tyéntekijéksi tai yrittélj'eiksi.530

2010-Iuvulle tultaessa oppilaitosyhteistyéssé syvennettiin myés oppilai-
tosten henkilékunnan yhteistyété muun muassa Ideakioski-konseptin, Inno-
vaatiotoiminnan kevétpéivén, Yrittéjyysbrunssien ja Yritt'ajyyden elévé kirjasto
-konseptin kautta. Ideakioski-konseptissa pienté juotavaa ja syétév'ei'a't tarjoavat
ideakioskikérryt kiertévét korkeakoulujen kampuksilla Iiséten henkiléstén tie-
toisuutta ja osaamista innovaatio— ja hanketoiminnasta. Innovaatiotoiminnan
kevétp'aivé -tapahtuma on suunnattu oppilaitosten henkiléstélle, ja sen ta-
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voitteena on koota yhteen kaikki yritteliéisyyden, kokeilujen ja innovaatioiden
parissa tydskentelev'at. Tapahtumassa vedet'aén yhteen kulunut vuosi, inspi-
roidutaan keynote-puheenvuoroista, suunnitellaan tulevaa vuottaja palkitaan
yrittéijyys— ja innovaatiotoiminnassa ansioituneita toimijoita. Yrittéjyysbrunssit
olivat alun perin Jyvéskylén koulutuskuntayhtymén siséllé jérjestettyjé tapah-
tumia, joiden tavoitteena oli edist'a'a yrittéjyyden ympérillé toimivien henkilés-
tén jésenten keskinéisté verkottumista seké vélittéé tietoa ja keskusteluttaa
ajankohtaisista yrittéjyysasioista. Yrittéjyys yhdist'a'a -hankkeessa toteutetun
yhteistyéjn hengesséi Yrittéjyysbrunssit péétettiin avata kaikkien yhteistyéop-
pilaitosten henkiléjstc'jlle.531

Yrittéjyyden elévé kirjasto toimii kuten tavallinenkin kirjasto, paitsi etté
paperisten kirjojen sijaan elév'astéi kirjastosta lainataan oikeita yrittéijyyden
parissa tybskentelevié ihmisié. Kirjastossa ovat mukana Jyvéskyléin ammatti-
korkeakoulu, Jyv'askyl'an yliopisto ja Jyvéskylén koulutuskuntayhtym'a — el'avié
kirjoja voi Iainata yli oppilaitosrajojen. Kirjastoon ovat Iainattaviksi lupautuneet
mukana olevien Oppilaitosten yrittéjyyden asiantuntijat seké paikalliset yrittéjét.
El'av'e'm kirjan voi Iainata ja varata kuka tahansa omaan k'ayttbc'jnsé yrittéjyytt'a
tukeville opintojaksoille tai vaikkapa opettajien kokoukseen.532

Oppilaitosten henkilékunnalle suunnattujen toimien ohella 2010—Iuvulla
luotiin uusia konsepteja myés yhteistyéoppilaitosten opiskelijoiden yrittéjyy-
den edistéimiseksi. Tiimiytymisen edistémiseksi kehitetyn Team Matchmaking
-tapahtuman tavoitteena on tarjota niin opiskelijoille kuin henkilékunnalle mah-
dollisuuksia tutustua erilaisiin Iiikeideoihin, tiimiyty'a, saada uusia kontakteja
ja oppia uutta. NY (Nuori Yrittéjyys) -|'e'1hetti|'askonsepti kehitettiin Jyvéskylén
koulutuskuntayhtyméssé osaksi maakunnallista yrittéjyyskasvatusyhteistyété.
NY—Iéhettilés on itse yrittéjén'a toiminut nuori, jonka miké tahansa keskisuo—
malainen oppilaitos perusopetuksesta korkea—asteelle voi kutsua vierailulle
esimerkiksi opettajien kokoukseen tai oppitunneille. Vierailu painottuu NY—
léhettiléén omaan kokemukseen, oppeihin ja tarinaan yrityksen pyérittémi-
sesté. Kevééllé 2018 Nuori Yrittéijyys ry on tehnyt NY—Iéhettiléskonseptista
valtakunnallisen toimintamallin.

Oppilaitosten ohella myés itse opiskelijat ovat aktivoituneet alueellisen
yritt'ajyyden edistéimisessé. Osana valtakunnallista ES-jérjestéjen verkostoa
paikalliset opiskelijat perustivat vuoden 2013 alussa Jyvéskylé Entrepre-
neurship Society (JES) -yhteisén. Kyse on yrittéjéhenkisesté opiskelijoiden
vélisesté yhteisésté, joka tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia itsensé ke-
hittémiseen, oman jutun léytémiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen ja yritys-
maailman kontaktien saamiseen. Parhaimmillaan toiminta on mahdollistanut
uusien tyépaikkojen Iéytymisen, Iiikeideoiden syntymisen ja jopa yritysten
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perustamisen. Jérjestbn tapahtumatarjontaan kuuluu muun muassa bruns-
seja, puhujatapahtumia, tyépajoja, opintomatkoja seké ideointitapahtumia.533
JESin ja oppilaitosten vélinen yhteistyb konkretisoituu parhaimmillaan muun
muassa siten, ettéi JESin tapahtumiin osallistumalla ja JESin oppitunneille ja
kursseille jalkautumisen kautta opiskelija Iéytéé tienséi myés oppilaitosten
yhteisesti jérjestéiméén yrittéijyyskoulutukseen.

Vuonna 2013 Jyvéskylén yliopisto, Jyvéskylén ammattikorkeakoulu ja Jy-
véiskyl'an koulutuskuntayhtymé (nyk. Gradia) Iaativat yhteistyéns'a tueksi yhtei-
sen yrittéjyysstrategian. Kyseinen strategia mé'aritteli yrittéjyyden edistémisté
koskevan yhteistyén tavoitteet, tehtévét, tarvittavat toimet seké yhteistyén
tuloksellisuutta arvioivat mittarit. Néin toista astetta ja korkea-astetta koskeva
oppilaitosyhteistyé sai tuekseen strategian, joka vahvisti osapuolten véilisen
yhteistyén edelleen kehi’cté‘tmistéls‘S34

Yhteistyén seuraavana etappina oli Keski-Suomen Iiiton rahoittama ja
oppilaitosten toteuttama Yrittéjyys yhdistééi -hanke (2015—2016), jossa keski-
tyttiin rakentamaan yrittéjyysstrategiaan sitoutuneiden oppilaitosten yhteisté
yrittéjyyskoulutusta. Hankkeen tavoitteena oli innostaa opiskelijoita pohtimaan
yritt'ajyytté yhtené tyéllistymisvaihtoehtona, kehittéé opiskelijoiden yritt'ajyys—
osaamista ja tarjota opiskelijoille paikkoja testata yrittéjéméisté toimintaa ja
omaa mahdollista Iiikeideaa kéyténn'dssé osana opintoja. Hankkeen kaiken
toiminnan keskiéssé olivat seké opiskelijat etté opetushenkilékunta. Hank-
keessa luotiin oppilaitosten yhteinen yrittéjyysosaamista kehittévé Innostun,
Kokeilen, Yrit'an, Kehit'an -konsepti, joka kuvaa yrittéjyyspolkua innostumis-
vaiheesta kokeilujen kautta aina oikean yritystoiminnan kéynnistémiseen ja
kehittémiseen. Polku konkretisoitui oppilaitoksille yhteisin'ai yrittéjyysopintoina.
Yhteiset yrittéjyysopinnot kattoivat sek'a hankkeen aikana pilotoidut yhteis-
kurssit etté oppilaitosten rinnakkain toteuttamat koulutuskokonaisuudet, joihin
kehitettiin uusia yhteisié elementtejéi eri oppilaitosten ja eri alojen opiskelijoiden
kohtauttamiseksi.535

Yrittéjyys yhdistéé -hankkeen aikana pilotoiduista yhteiskursseista esimerkkiné
mainittakoon Unelmat+lnspiraatio! -kurssi. Kyseisen kurssin tarkoituksena on
tarjota osallistujille mahdollisuus pohtia omia ammatillisia uneimia ja tyéelém'ein
muutoksia seké inspiroitua erilaisista tyéllistymismahdollisuuksista tavalla,
jota oppilaitosten muut kurssit eivét tarjoa. Kurssin kantavia ajatuksia ovat
toiminnallisuus ja osallistujien monialaisuuden tuomat mahdollisuudet tois—
tensa innostamiseen. T'aimé nékyy kurssin pedagogisissa ratkaisuissa kautta
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Iinjan: opettajat toimivat kurssilla valmentajina osallistujille, joiden aktiivinen yh-
dessé tekeminen ja kokeileva tiimityéskentely ovat kurssin keskiéssé. Kurssi-
idean kehittelyssé hyédynnettiin Jyvéskyl'an yliopistossa jo aiemmin kehitelty'a
Yrittéjyystarinoita—kurssia, jolla osallistujat pééisevéit kuulemaan p'aéasiassa
korkeakoulusta eri aloilta valmistuneiden henkiléiden omakohtaisista yrittéi-
jyyspoluista. Unelmat+|nspiraatio! -kurssilla térkeéssé roolissa ovat itsens'a
tyéllisténeet vieraat, joiden kanssa osallistujat péésevét keskustelemaan heité
kiinnostavista kysymyksisté. Kurssi pyrkii korostamaan osallistujille sité, etté
heid'an kiinnostuksen kohteillaan ja kaikella osaamisellaan — myés muulla kuin
muodollisessa koulutuksessa hankitulla — on merkityst'a. Kurssi tarjoaa matalan
kynnyksen mahdollisuuden pohtia omaa uraa ja tyéjllistymistéi.536

Yhteiskurssien ohella Yrittéjyys yhdistéé —hankkeessa suunniteltiin myés
uudenlainen oppilaitoksille yhteinen yrittéjyystapahtuma, DreamUp. Taustalla
oli ajatus siité, etté oppilaitokset voivat yhteistyéné saada aikaan vaikutta-
vamman tapahtuman verrattuna oppilaitosten omiin yrittéjyystapahtumiin.
Vuosittain jérjestettévén DreamUp-tapahtuman haluttiin houkuttelevan ja pu-
huttelevan kaikkia yrittéjyydesté kiinnostuneita opiskelijoita — myés niit'a, jotka
eivéit osallistu yksittéiisille yritt'ajyyskursseille. Loppukevééseen ajoittuva ajan-
kohta tarjosi myés yrittéjyyskursseille osallistuville opiskelijoille mahdollisuu-
den tuoda kyseisesséi tapahtumassa esille omaa osaamistaan. Tapahtuman
tehtéiv'einé on innostaa opiskelijoita pohtimaan yrittéjyytt'a yhtené uravaihtoeh-
tona, levittéé tietoa oppilaitosten yrittéjyyskoulutustarjonnasta, saattaa yhteen
yrittéjyydesté kiinnostuneita ja oman alansa asiantuntijoita sek'a rohkaista
yrittéjyydesté kiinnostuneita Iéytémé'an keinoja itsensé toteuttamiseen. Tapah-
tuman kantavana ideana oIi jo alusta Iéhtien se, etté tapahtuman kohderyhmé
eli opiskelijat osallistetaan monipuolisesti tapahtuman toteuttamiseen.537

Yrittéijyys yhdistééi —hankkeessa tiivistynyt oppilaitosyhteistyé on jatkunut
vuodesta 2016 alkaen oppilaitosten solmiman EduFutura—yhteistyésopimuk—
sen mukaisesti. EduFutura—yhteistyén tavoitteena on muodostaa Jyvéskyléén
Suomen merkittévin oppimisen, tutkimuksen, kehittémisen seké kokeilujen ja
soveltamisen osaamiskeskittymé. EduFuturan avulla pyritéén rakentamaan
opiskelijoiden opintopolut tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla muun mu-
assa sujuvat siirtyméit eri koulutusasteiden vélillé, kehittéméllé pedagogiikkaa,
karsimalla pééllekkéist'a koulutusta seké jérjestéméll'a yhteistoteutuksia. Tétéi
tarkoitusta varten yhteistyéoppilaitoksissa kiinnitet'aén huomiota opetussuun-
nitelmien yhteensovittamiseen, yhteisten asiantuntijoiden k'eiyttémiseen, yh-
teisiin tilaratkaisuihin ja yhteisiin projekteihin.538

EduFutura—yhteistyén painopisteiksi valittiin kotimaiset ja kansainv'aliset
kérkialat. Osin Yrittéjyys yhdistéié -hankkeen hyvien tulosten myétévaiku-
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tuksesta yrittéijyyden edistéminen valikoitui yhdeksi kotimaiseksi k'arkialaksi.
EduFutura-yhteistyén alla tapahtuva yrittéijyyden edistéimistyé jatkaa Yrittéijyys
Yhdistéi'a -hankkeessa k'aynnistettyé kehittémistydté. Yrittéjyyden edist'amisen
tavoitteiksi méériteltiin seuraavaa:

0 luoda yhteistyéoppilaitosten yhteinen yrittéjyysosaamisen
kehitt'amisen konsepti

0 innostaa opiskelijoita pohtimaan yritt'ajyyttéi yhtené
tybllistymisvaihtoehtona

- kehitt'a'a Opiskelijoiden yrittéjyysosaamista

- tarjota opiskelijoille paikkoja testata yritt'aj'améistéi toimintaa ja omaa
mahdollista Iiikeideaa kéiyténnéssé osana opintoja.539

EduFutura—yhteistyén parissa yhteistyéoppilaitokset ovat kehitelleet Iiséé
yhteisi'a yrittéjyyskursseja, joista mainittakoon Luo oma kes'aduunisi -kurssi
sekéi DreamUp—tapahtuman projektikurssi. Luo oma keséduunisi —kurssi on
kev'aisin jérjestett'avé kurssi, joka tarjoaa yhteistyboppilaitosten opiskelijoille
mahdollisuuden luoda oma kesétyépaikka tyéllistéméllé itsens'a. Opiskelijat
voivat tulla kurssille ilman selke'a'a Iiikeideaa, sillé kurssin valmentajat auttavat
heité tunnistamaan oman osaamisensa ja Idytéméén oman Iiiketoimintapo—
tentiaalinsa. Kurssin aikana osallistujien ideoista hiotaan toimiva malli, jonka
avulla he voivat tyéllist'a'a itsensé kevyt-, osuuskunta- tai NY—yrittéjiné kesén
ajan. DreamUp-tapahtuman projektikurssi opinnollistaa jo aiemmin toteute—
tun Opiskelijoiden osallistamisen vuosittaisen DreamUp-yrittéjyystapahtuman
organisointiin. Kyseisellé kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ta-
pahtumatuotannon asiantuntijoiden valmennuksessa DreamUp—yrittéjyysta—
pahtuman. Opiskelijoiden on mahdollista kehittéé kurssin aikana osaamistaan
osana monialaista tiimié ja vahvistaa taitojaan muun muassa tapahtumatuo—
tannon eri osa—alueiden, kuten suunnittelun, viestinnén ja markkinoinnin seké
projektinhallinnan parissa.

Oppilaitosten yhteisess'a yrittéjyysstrategiassa Jyvéskylén yliopisto, Jy-
véskyl'an ammattikorkeakoulu ja Jyvéskylén koulutuskuntayhtym'ei (nyk. Gra-
dia) ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisesti uusien yritysten ja tyépaikkojen
luomiseksi Keski-Suomeen.540 Toisen asteen Opiskelijoiden katsotaan tuovan
yhteistyéhén muun muassa sellaista kéyt'annén osaamista, jota korkeakou-
Iuissa ei sellaisenaan ole. Samalla yhteistyb'n avulla pyritéén edistém'eién yrit—
t'ajyydest'a kiinnostuneiden Opiskelijoiden saumattomampia siirtymié toiselta
asteelta korkea-asteelle seké korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia valita
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ammatillisia Iis'a— ja téydennyskoulutuksia. Opiskelijalle avautuu monipuoli-
sempia ja yksiléllisempié polkuja jatkaa ja syventéé opintojaan yrittéjyyden
parissa.541 Yrittéijyyden osalta esimerkkiné ristiinopiskelumahdollisuuksista on
muun muassa vuonna 2019 yhteistyésséi rakennettu yrittéjyyden pakollisten
opintojen sujuva polku oppilaitosten vélille. Polku perustui ammatillisen toisen
asteen Yritt'ajyys ja yritystoiminta -yhteisen tutkinnon osan valtakunnallisiin
pakollisiin osaamistavoitteisiin (EQF 4), joita syvennettiin ja Iaajennettiin si-
sélléllisesti ammattikorkeakoulu— (EQF 6) ja yliopistotasoisesti (EQF 7). Néin
ollen opiskelija voi halutessaan opiskella ja saada hyvéksi luettua myés toisten
oppilaitosten opintovaatimusten mukaisia opintoja.

Samaan aikaan opiskelijaléhtéisen oppilaitosyhteistyén ohella syvennettiin
myés alueellista kasvuyrittéjyyden edistémistyété. Téimén yhteydessé vuonna
2012 Jyv'askylén yliopisto ja Jyvéskylén ammattikorkeakoulu yhdess'a paikal—
Iisen uusyrityskeskuksen (Tuhansien J'arvien Uusyrityskeskus ry), Protomon,
Jyv'askyl'an seudun kehittémisyhtié Jykes Oy:n seké Suomen Yrityskehitys
Oy:n kanssa perustivat Jyvéskylén Yritystehtaan nimeé kantavan palvelukoko—
naisuuden. Jyvéskylén Yritystehtaan tehtév'an'a oli tukea uusien kasvuyritysten
syntymisté ja kehittémist'a. Kéyténnéssé témé tarkoitti, etté yritysidean kanssa
tuleville tarjottiin yhden luukun periaatteella idean kehitt'amist'a, uuden yrityk-
sen perustamista ja yritystoiminnan kasvattamista tukevaa palvelua tarpeen
mukaisesti.542

Yhteistyéoppilaitosten yhteinen yrittéjyysstrategia toimi kimmokkeena
Jyvéskylén Yritystehdas — Ideasta kasvuun - EAKR -hankkee||e (18.12.2014—
31.12.2017). Hankkeen takana olivat yhteistyéoppilaitosten ohella paikalli-
nen ELY-keskus seké Jyvéskyl'an seudun kehitt'amisyhtié Jykes Oy. Ideasta
kasvuun -hanke Iiittyi tiiviisti jo aiemmin perustettuun Jyvéskyl'an Yritysteh-
taaseen. Hanke jatkoi ja edelleen kehitti Jyvéiskylén Yritystehtaan tarjoa—
maa kokonaisvaltaista palvelua Jyvéskylén seudulle sijoittuville yrityksille ja
yrittéijille aina yritysideasta kasvuhautomoon. Ideasta kasvuun —hankkeessa
Jyvéiskylén Yritystehdas tarjosi toimitilaa ideoiden kehittéjille, tukea ja neu-
vontaa yrityksen perustamiseen, asiantuntijaverkoston seké yritystoimintaa
edistéviéi tilaisuuksia yhdessé kasvua ja kehittymisté tukevan valmennuksen
kanssa.543

Ideasta kasvuun -hankkeen péiéttyessé oppilaitokset péivittivét yhteisté
yrittéjyysstrategiaa koskemaan vuosia 2017—2020. EduFutura-yhteistyéssé
péivitetty strategia mé'airitteli yrittéjyyden edistémistyén tavoitteet ja toimenpi-
teet kohderyhmitt'ain huomioiden oppilaitosten opiskelijat, opetus—, tutkimus—
ja asiantuntijahenkilékunnan, yksikét ja I'ahiesimiehet seké ylimmén johdon.
Uuden EduFutura-yrittéjyysstrategian tavoitteisiin kuuluu kehittééja kohdentaa
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oppilaitosten yhteisié yritt'ajyytté laajasti edistévié toimia seké lisété niiden
vaikuttavuutta. Liséksi tarkoitus on auttaa Jyv'askyl'an ammattikorkeakoulun,
Jyvéskylén koulutuskuntayhtymén seké Jyv'askylén yliopiston yksikéité ja kou—
lutusaloja oman toiminnan siséiisessé kehittémisessé ja yhteisen strategian
mukaisten linjausten kéyténnén toteuttamisessa. Strategian visio vuoteen
2025 on: “EduFuturan opiskelijoilla ja henkik‘jkunnalla on yrittéjéméinen asenne
ja Suomen parhaat mahdollisuudet innovointiin ja yritt'eijyyteen.”544

P'aivitetyn yrittéjyysstrategian, EduFutura—yhteistyén ja Ideasta kasvuun
-hankkeen ansiosta syntyi kasvava tarve syvent'aé osapuolten v'alist'a yhteis-
tyété ja luoda selkeé toimintamalli yritt'ajyyden edist'amistyén osalta. Asia
konkretisoitui vuoden 2017 Iopulla, jolloin yhteistyéoppilaitokset yhdessé
Jyvéskylén kaupungin kanssa perustivat uuden in-house palveluyhtién, Jy-
véskyl'an Yritystehdas Oyzn. Uusi yhti'c} yhdisti EduFuturan alla toteutetun
yrittéjyyskasvatusyhteistyén ja Ideasta Kasvuun -hankkeen kautta toteute—
tun alueellisen kasvuyrittéjyyden edistéimisen. Tésséi kaksoisroolissaan Jy-
véiskyl'an Yritystehdas koordinoi oppilaitosten yhteisié yrittéjyysopintoja ja
samalla kehitt'aé niit'ai yhdessé oppilaitosten henkiléstén kanssa. Toisaalta
yhtién selkeéin'ei missiona on myés valmentaa parhaista ideoista menestyvié
kasvuyrityksié, jotta Suomeen syntyisi uusia yrityksié, tyépaikoilla olisi enem-
méin yrittéjéméisté asennetta ja oppilaitosten yrittéijyyskurssit olisivat téiynnéi
innokkaita opiskelijoita. Yhteistyéoppilaitosten opiskelijoiden, tutkijoiden ja
muun henkilékunnan ohella Yritystehdas palvelee yleisesti kaikkia, joilla on
oma, kasvuun téhté'avé yritysidea.545

Uusien yritysten synnyttémiseksi Jyvéskylén Yritystehdas tuottaa esihautomo—
ja hautomopalveluja yhteistyéoppilaitosten opiskelijoille, tutkijoille ja muulle
henkilékunnalle seké kenelle tahansa yksilélle tai tiimille, jolla on kasvuun
téhtéévé yritysidea. Yhteistyéoppilaitoksille suunnattu esihautomo ja hautomo
ovat opinnollistettuja valmennuksia. Oppilaitosesihautomossa on kyse usean
viikon ryhmévalmennuksesta. Siihen hakeutuvilla tulee olla alustava Iiikeidea,
jota edistetéén esihautomoon kuuluvilla tehtévénannoilla. Oppilaitoshautomo
on taas suunnattu yrityksen jo perustaneille yksiléille tai tiimeille, jotka haluavat
sparrausta yritystoimintansa kehit’télmiseksi.546

Yhteistyéoppilaitoksille suunnattu esihautomo ja hautomo perustuvat Jy-
véskylén ammattikorkeakoulussa kehitettyyn hautomovalmennuskonseptiin.
Konsepti sai alkunsa liiketalouden koulutusohjelman opiskelijoille tarjolla ol—
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leesta StartUp-kérjesté, joka avattiin muokattuna kaikille ammattikorkeakoulun
opiskelijoille ja henkilékunnalle vuonna 2008. Jo alusta asti hautomovalmen-
nus oli opinnollistettu, joten osallistujien oli mahdollista saada opintopisteit'a
hautomovalmennuksen Iépikéymisesté. Alun alkaen hautomovalmennuksessa
jokaiselle osallistujalle nimettiin oma valmentaja, joka neuvoi ja ohjasi osallistujaa
henkilékohtaisesti. Koska hautomovalmennukseen halukkaiden mééré kasvoi
vuosi vuodeltaja sitéi haluttiin edelleen kasvattaa, oli syyté pohtia tehokkaampaa
tapaa organisoida valmennus. Yhtené ratkaisuna oli se, etté ne, joilla ei ollut vieléi
omaa yrityst'a, ohjattiin selvittéméién Iiikeideansa kannattavuutta niin sanottuun
esihautomoon. Jo alusta Iéhtien uusi esihautomovalmennus toteutettiin ryhmé—
muotoisena: noin 10 opiskelijan tai tiimin ryhmét tyéstivét ideoitaan 10 viikon
ajan viikoittain jérjestettévissé tyépajoissa. Ryhmémuotoisen valmennuksen
jélkeen osallistujilla oli mahdollisuus jatkaa Iiikeideansa kehittelyé yksilé- tai tiimi-
kohtaisessa valmennuksessa. Témé esihautomokonsepti on edelleen voimassa.

Vaikka esihautomon tuloksena odotetaankin syntyvén uusia yrityksié,
péétavoitteena on, ett'a opiskelija osaa esihautomon Iépikéytyéén arvioida
realistisesti Iiikeideansa kannattavuutta seké omia valmiuksiaan sen toteut-
tamiseen. Kannattavuuden arvioimiseksi opiskelijan tulee osata Iaatia muun
muassa liiketoimintasuunnitelma, tarvittava’t Iaskelmat seké myynti- tai mark-
kinointisuunnitelma. Erityisen térkeéé on se, ett'a suunnitelmia ja Iaskelmia
varten osallistujat todella selvittévét esimerkiksi markkinatilanteen, kustan-
nusrakenteen ja asiakkaiden ostokriteerit.

Esihautomovalmennukseen siséltyv'at viikoittaiset tyépajat ovat kestoltaan
noin 3,5 tuntia, ja ne toteutetaan p'aéosin kahden valmentajan voimin. Alun
alkaen valmentajat edustivat yksinomaan Jyvéskylén ammattikorkeakoulua,
mutta oppilaitosyhteistyén alettua valmentajina on ollut myés yliopiston ja
Gradian henkiléstéé. Esihautomovalmennus on ollut osa Jyvéskylén yliopis—
ton tarjontaa vuodesta 2014 Iéhtien ja osa Gradian tarjontaa vuodesta 2015
léhtien. Vuonna 2018 oppilaitosesihautomo- ja hautomovalmennus siirtyivéit
Jyvéskylén Yritystehtaan tuottamaksi palveluiksi, jota toteutetaan tiiviissé yh-
teistyéssé, oppilaitosten valmennusosaamista hyédyntéen.

Oppilaitosesihautomon tyépajoissa ja oppimistehtévisséi késitelléén Iii-
keidean arvioinnin ja kehittémisen seké Iiiketoiminnan suunnittelun kannalta
oleellisia siséltéj'a. Teemojen valinnassa Iéhtékohtana ovat olleet asiat, jotka
jokaisen yritt'ajéksi aikovan on osattava:

- yritt'eijén henkilékohtaiset valmiudet idean toteuttamiseen

0 tuotteiden ja asiakkaiden m'aéirittely

- markkina—analyysi (onko kysyntéé?)
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0 kilpailija—analyysi

- kannattavuuslaskelma

- hinnoittelu

0 myynti ja markkinointi

0 kassavirtalaskelma

0 rahoituslaskelma.

Néiden Iis'aksi oppilaitosesihautomossa harjoitellaan myés pitchausta, sill'a
viimeisessé tybpajassa osallistujat pitchaavat eli esittelevét Iiikeideansa oman
valmennusryhmén ohella myés ulkopuolisille vieraille. N'amé vieraat edustavat
joko rahoittajatahoa tai muuta Iiiketoiminnan kehittémisen kannalta oleellista
sidosryhméé. Yleensé tyépajoissa edetéén aina yksi teema kerrallaan siten,
etté tyépajan aluksi on purettu osallistujille edellisell'a viikolla annettu oppi-
mistehtévé valmentajien johdolla joko pienryhmissé tai koko ryhmén kesken.
T'am'an j'alkeen valmentajat alustavat seuraavan aiheen ja antavat uuden op—
pimisteht'avéin seuraavaksi viikoksi.

Esihautomovalmennuksen suoritettuaan osallistujilla on oppimistehté—
visté koostuva Iiiketoimintasuunnitelma, markkinointi- tai myyntisuunnitelma
seké tarvittavat taloudelliset Iaskelmat, kuten kannattavuus-, kassavirta- ja
rahoituslaskelma. Néiden suoritusten avulla osallistujan tulisi kyet'e'l tekeméén
péétés oman Iiikeideansa toteuttamiskelpoisuudesta. Lopputuloksena voi
olla, etté osallistujat

a perustavat yrityksen (mahdollisuus jatkaa perustetun yrityksen kehitté-
mistéz' oppi/aitoshautomossa)

e jatkokehittévét Iiikeideaa (mahdollisuus saada véhintéén 1—2 sessiota
yksik'j— tai tiimikohtaista valmennusta)

e luopuvat Iiikeideasta.

Mikéli Iopputulos on se, ettéi osallistuja perustaa uuden yrityksen, on hénellé
mahdollisuus kehittéi'a yritystoimintaa hakeutumalla oppilaitoshautomoon.
Oppilaitoshautomossa on kyse vuoden mittaisesta yrityskohtaisesta valmen-
nuksesta, jossa jokaiselle yritykselle réétéléidé'an oma kehittémissuunnitelma.
Kéyt'annéssé jokaiselle yritykselle nimet'aén oma valmentaja, joka sparraa
yritysté 2—4 tuntia kuukaudessa. Réétéléinnisté huolimatta tietyt asiat, kuten
kassabudjetin seuranta sek'a myynti- ja markkinointitoiminta, toistuvat k'aytén—
nésséi kaikissa valmennettavissa yrityksissé. Hautomovalmennuksen tavoitteet
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ovat yrityskohtaisia, mutta p'a'asaantbisesti valmennuksen tavoitteena voidaan
pitaa yritystoiminnan kasvattamista hallitusti ja kannattavasti.

Vuonna 2019 Yritystehtaan johdolla on kaynnistetty hautomokonseptin
kehittamistyé. Siina huomioidaan eri oppilaitosten yhteinen opetussuunni-
telmatyé seka hautomokonseptin yhteiskehittaminen eri oppilaitoskohderyh-
mille yha paremmin sopivaksi. Esihautomoa tarjotaan jatkossa myés verkko-
opintoina.

Yritystehtaan esihautomo tuottaa palveluja, jossa arvioidaan konkreettisesti
hautomotoimintaan osallistuvien Iiikeideoita. Arvioinnissa otetaan huomioon
useita nakékulmia. Ideasta riippuen eri n'akékulmien merkitys voi vaihdella. On
muistettava, etta kaikki Iiikeideat ovat enemman tai vahemman ainutlaatuisia,
tai ainakin niiden pitaisi olla, jotta yritys erottuu kilpailijoistaan markkinoilla.
Siksi niiden arvioinnissakin pitaa soveltaa erilaisia Iahestymistapoja ja tyéka-
luja. Vaikka esihautomo noudattaa tiettya prosessia ja sisaltéja jo ihan senkin
takia, etta siina on mahdollista suorittaa opintopisteita, on tyékaiuja osattava
soveltaa jokaiseen ideaan sopivalla tavalla.

Tarkeaa on muistaa se, etta etukateen voidaan arvioida ainoastaan to-
dennakéisyytta, ei sita, toimiiko jokin idea varmasti vai ei. Kannattaa siis suh-
tautua kriittisesti, jos joku sanoo, ett'a tama idea varmasti toimii tai ei varmasti
toimi. Ja vastaavasti kannattaa itse esim. rahoitusta hakiessa valttaa sita, etta
vaitta'a ideansa toimivan aivan pomminvarmasti. Jokainen asiasta ymm'artava
tietaa, ettei sellaista ideaa olekaan, joka voidaan etuk'ateen julistaa varmaksi
menestykseksi. Olemalla Iiian itsevarma idean onnistumisesta antaa itsestéan
helposti kuvan, ettéi on Iahdéssa soitellen sotaan.

Perinteisesti on ollut tapana tehda Iiikeideasta Iiiketoimintasuunnitelma,
ja sité esimerkiksi rahoittajat edelleen paasaantc'jisesti vaativat. Liiketoiminta—
suunnitelma aioittavan yrittéijan tybkaluna on kerannyt kuitenkin viime vuosina
paljon kritiikkia.547 Syyna on se, ett'a ennen yrityksen perustamista tehdyt
suunnitelmat perustuvat usein oletuksiin ja arvauksiin. Mutta onko vika itse
tyékalussa vai siin'a, miten sit'a kaytet'aan? Kriitikot vaativat ideoiden nopeaa
testaamista oikeilla asiakkailla, ja se onkin erittain suositeltavaa silloin, kun
3e on kohtuullisilla kustannuksilla mahdollista. Rahoittajat nakevat kylla, jos
Iiiketoimintasuunnitelma on vain hihasta revitty'a sananhelinaa. Ennen kaik-
kea idean validointi asiakkailla tarjoaa kuitenkin (tulevalle) yrittajalle itselleen
varmuutta siita, kannattaako yritysta perustaa ja miten ideaa pitaisi kehittaa.
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Hieman karrikoiden kannattaa kysyé itseltéén, perustuuko suunnitelma fak-
taan vai fiktioon. Hyv'a'ln suunnitelman avulla on mahdollista kommunikoida
ideaa myés muille, ja liséksi konkreettisesti tehty suunnitelma toimii hyvéné
ohjenuorana yrittéjéille itselleen. Yritt'ajéillé tulisi olla kirkkaana selvillé se, mit’ci
hén tekee, kun yritys on rekisteréity. lhannetilanteessa yrittéjé on jo sopinut
valmiiksi kauppoja ja voi tehdé asiakastyété heti ensimméisesté péivésté al-
kaen. Jos asiakkaita ei ole tiedossa, pité'a yrittéjéllé olla véhintéén selvé suun—
nitelma siité, miten asiakkaita aletaan hankkia eli miten myydéiéin tuotteita tai
palveluita, kun yritys on perustettu.

Kuten edell'a todettiin, voidaan etukéteen arvioida vain Iiikeidean onnis-
tumisen todennékbisyytté. Onnistuminen ei ole kuitenkaan kiinni pelkéistéén
Iiikeideasta. Véhinté'an yhté térkeéé on arvioida, millaiset valmiudet yrittéjéllé
tai yrittéjétiimillé on Iiikeidean onnistuneeseen toteuttamiseen. Vanha sanon—
nan mukaan osaava yrittéjé saa keskinkertaisenkin idean toimimaan, mutta
vastaavasti hyvénkin idean saa epéonnistumaan, jos yritt'ajélléi ei ole tarvittavia
resursseja eli osaamista, asennetta ja taloudellisia mahdollisuuksia sen to-
teuttamiseen. On olemassa erilaisia listauksia ja testejé siité, millaisia ominai-
suuksia yritt'ajéiltéi vaaditaan. Néihin kannattaa kuitenkin suhtautua kriittisesti,
koska erilaisissa yrityksissé voi korostua erilainen osaaminen. Jos esimerkiksi
yrittéjé Iéhtee tyéllistéméién itseéén palvelualalla vaikkapa parturi-kampaajana,
LVI-asentajana tai kielenkééntéjéiné, on ehdoton perusedellytys onnistumiselle
se, ett'ei yrittéjéll'a on ammattitaito palvelun tuottamiseen. Jos taas Iéhdetééin
rakentamaan kasvuyritysté, korostuu Iiiketalousosaaminen eli myynti, talous
ja johtaminen. Télléin on myés yleist'a, ett'el yrittéjé tarvitsee ympérilleen hyv'an
tiimin, koska hyvin harva ihminen on kaikkien asioiden erikoisosaaja. Vaikka
osaamista olisikin, ei Iiiketoiminnan kasvaessa yrittéjén aika riité tekeméén
yksin kaikkea. Ti—irkeéé on myés oma intohimo yritystoimintaan, sillé juuri se
saattaa kantaa mahdollisten vaikeuksien yli. Liséksi on térkeéé muistaa, etté
siviilieléimé, kuten perhetilanne ja oma talous, mahdollistaa yrittéjéné toimi—
misen. Loppujen Iopuksi yrittéijén eléméssé on yleensé muutakin kuin oma
yritys, niin t'arkeéi kuin sekin on.

Menestyvélle Iiikeidealle tunnusomaista on sellaisen markkinaraon Iéyty—
minen, jossa yrityksen tuotteella tai palvelulla on kilpailuetua. Kéyténnéssé
t'amé tarkoittaa, ett'a yrityksen pité'a Iéytéé asiakkaita tai asiakasryhmié, joiden
silmissé juuri kyseisen yrityksen tuotteet tarjoavat riitt'avésti Iiséarvoa. Kan-
nattaakin selvittéé, eroaako tuote riittév'aisti kilpailevista vaihtoehdoista vai
joudutaanko kilpailemaan hinnalla. Hyvin usein aloittavat ja toimivatkin yrit-
t'aj'alt Iéhtev'at kilpailemaan hinnalla, miké kuitenkin vaatii onnistuakseen myés
kykyé toimia kilpailijoita pienemmillé kustannuksilla. Varsinkin kaupan alalla
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ja teollisuudessa pienet kustannukset edellytt'avét isoa volyymia, mik'a taas
ei pienelle aloittavalle yrittéj'alle ole mahdollista. Toki taloudellisten resurssien
mahdollistaessa voidaan I'eihte'a heti valloittamaan maailmaa, mutta useimmille
kannattavampi vaihtoehto on keskittyéi ainakin aluksi palvelemaan vain tiettyjé
asiakassegmenttejé mahdollisimman hyvin. Aika monessa aloittavan yrittéj'an
|iiketoimintasuunnitelmassa kohderyhmiksi on mainittu yksityishenkilét, yrit-
téj'at ja julkinen sektori. Rajausta kannattaa kuitenkin tehd'a, koska pieni yritys
ei voi myydé kaikille kaikkea.

Asiakkaiden ja heid'an ostokéyttéiytymisens'a tunteminen on aivan kes—
keisté yritt'ajélle. Liian usein yritys perustetaan omien subjektiivisten nékemys—
ten pohjalle selvittém'atté Iainkaan, ostavatko asiakkaat oikeasti tai ovatko he
edes kiinnostuneita ostamaan tuotteita tai palveluita, onko heillé maksukykyé
ja -halua sekéi kuinka paljon ja kuinka usein asiakkaat tietynlaisia tuotteita ja
palveluita ostavat. Kun témé on testattu tai muuten selvitetty pienellé otoksella,
on selvitettév'a myés se, onko téllaisia asiakkaita riitt'avésti, jotta liiketoiminta
olisi kannattavaa. Riittévén asiakasmé'arén arvioimiseksi puolestaan kannattaa
tehd'a laskelma, jossa mahdollisimman realistisesti Iasketaan Iiiketoiminnan
kustannukset ja siten saadaan selville, kuinka paljon myynti'a tarvitaan. Samoin
myés kustannukset pit'aisi pystyé selvitt'améén mahdollisimman realistisesti
etukéteen. Aina se ei ole mahdollista, joten kannattaa tehdé erilaisia skenaa-
rioita ja vélttéé aliarvioimasta kustannuksia.

Liikeidean kannattavuutta voi jo karkeasti arvioida sen perusteella, onko
kyseinen toimiala ylipéétéén kannattava. Téssé voi hyédynté'a esimerkiksi
erilaisia tietokantoja, tilastoja, tutkimuksia ja asiantuntijoita. Liséksi on tér—
keéé perehty'a't saman alan yritysten kannattavuuteen. Varsinkin kilpailevien
yritysten toiminta pitéisi tuntea hyvin. Yksi yleisimmisté aloittavan yritt'ajén
sudenkuopista on se, etté kilpailua ei ylipéétéén tunnisteta tai tunnusteta.
Ajatellaan, etté jos joku toinen yritys ei myy juuri samanlaisia tuotteita, ei ole
kilpailua. Kilpailutilannetta pitéiisi kuitenkin arvioida sen mukaan, mitké tuotteet
tai palvelut on tarkoitettu saman asiakastarpeen tyydyttémiseen. Esimerkiksi
monet yritykset kilpailevat ihmisten rajallisesta vapaa—ajasta, jolloin esimerkiksi
elokuvateatteri ja jéi'akiekko-ottelu ovat toistensa kilpailijoita. Vanhan sanonnan
mukaan kuntosaliyrittéijén pahin kilpailija on sohva.

Yksi aloittavien ja toimivienkin yritysten kompastuskivistéi on myynti tai pi-
kemminkin sen puute. Myynti on yritykselle merkittévé menestystekijé etenkin
silloin, jos markkinoilla olevilla tuotteilla ei ole suuria eroja. Ja vaikka olisikin,
aivan Iiian usein yritt'aj'ai ajattelee tuotteen myyvén itse itsensé ja puskaradion
hoitavan markkinoinnin. T'amé on tietysti mahdollista, ja tietyllé tapaa se olisi
jopa ihannetilanne, mutta hyvin harvinaista se kuitenkin varsinkin aloittavilla

JAMK 185



yrityksillé on. Ei kannata aliarvioida asiakkaiden hankkimiseen tarvittavaa aikaa
ja taloudellisia resursseja. Nykyisin internet ja etenkin sosiaalinen media tarjo-
avat edullisia tapoja saada n'akyvyyttéi, mutta téssé piilee kuitenkin er'a'einlainen
ansa. Edelléi mainitut kanavat ovat toki usein jopa vélttém'attémié yrityksille,
mutta ne eiv'at yksin'aén vielé riité tarpeeksi suuren asiakasméér'an tavoittami-
seen. Haasteeksi muodostuukin se, miten yritys kykenee erottumaan joukosta
netiss'a ja sosiaalisessa mediassa. Vai onko siell'a oleminen enemméinkin jo
perusedellytys léhes kaikille yrityksille? Vaikka rahallinen panostus olisikin
pienempi kuin perinteisissé medioissa, vaatii esimerkiksi somenékyvyys usein
kovaa tyét'a'l sis'allén tuottamisen muodossa.

Vaikka Iiikeidea ja sen toteuttajat olisivat kuinka hyviéi, rahaa tulee yrityk-
seen harvoin heti tulvimalla ovista ja ikkunoista. Vastaavasti yrityksen omat
Iaskut pitéé usein maksaa ennen kuin saadaan asiakkailta rahaa, joten kan—
nattavassakin Iiiketoiminnassa kassavirta on usein aluksi negatiivinen. Siksi
on hyvéi varautua riittéivéén kéyttépéiéoman tarpeeseen, koska raha ei saa
ikiné Ioppua kesken! Pééoman tarve vaihtelee toki paljon Iiikeidean mukaan.
Itsens'a tyéllistévéllé yrittéjéll'a se on yleens'ei véhéinen, mutta varsinkin kasvu-
hakuisissa yrityksissé vaaditaan jo aivan erilaisia p'aéomia. Joka tapauksessa
yrittéijéiksi aikovan kannattaa pit'a'a oma talous kunnossa, sillé se mahdollistaa
myés oman pééoman sijoittamisen yritykseen. Témé puolestaan helpottaa
ulkopuolisen rahoituksen hankkimista.

Liikeidean kannattavuutta ei voi etukéteen ennustaa varmasti. Ainoastaan
sen todennékéisyytté voidaan arvioida, ja sekin on usein haastavaa. Yrittéjé
on itse vastuussa omista ratkaisuistaan. Hénen pité'ai pohtia omaa riskin-
sietokyky'a'l ja —halua suhteessa Iiiketoiminnan mahdollisuuksiin ja riskeihin.
Ep'aonnistumistakaan ei kannata pelété, jos sen seuraukset eivét ole isoja.
Kannattaa aina kokeilla pienellé riskillé idean toimivuutta, jos se on mahdollista.

Ydinkohdat luvusta 6

Vrittéjyyden edistéminen on osa kaikkia koulutusasteita. Jotta yrittéjyys
muodostaisi oppijan kannalta katkeamattoman polun, eri koulutusasteiden
ja —alojen tulisi tehdé yhteistyété yrittéjyyden edistémisessé ja yrittéjyys—
kasvatuksessa. Néin voidaan téydentéé yksittéisten oppilaitosten puutteita
joillain osa—alueilla ja toisaalta ehkéisté turhaa pééllekkéisyytté palveluiden
tarjonnan osalta seké tarjota eri oppilaitosten opiskelijoille laajempia ristii-
nopiskelumahdollisuuksia.
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KESKEISTA SIsALTOA

Liikeidean arvioinnissa on paljon samankaltaisuuksia riippumatta siité, miké
on yrittéjéksi aikovan koulutustausta. Erojakin toki Iéytyy, mutta kannattavan
Iiiketoiminnan peruselementit ovat suurimmaksi osaksi samoja. Asiakkaat, kil—
pailijat, kustannukset yms. pitéé jokaisen yrittéjén ja yritt'ajéksi aikovan tuntea
tai selvitté'a. Suunnitelmat ja Iaskelmat on térke'a'a tehdé, mutta niiden tueksi
ideaa kannattaa pyrkié testaamaan oikeilla asiakkailla.

POHDINTAKYSYMYKSIA LUVUSTA 6
Miksi eri koulutusasteiden ja —alojen tulisi tehdé yhteistyété yrittéjyyden
edistéimisen osalta?

Miten esihautomo— ja hautomopalvelut edistévét uusien yritysten
syntymisté?

Mitké ovat mielestési kolme keskeisinté tekijéé uuden liikeidean
arvioinnissa?

Millé tavoin voisit kokeilla yrittéjyytté / testata ideaasi opintojesi aikana?
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