
Uusyrityskeskusten kautta
perustettiin  tammi-
kesäkuun aikana yhteensä 
3 420 yritystä, mikä on 34
prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna.

Yritysmuoto oli
pääsääntöisesti toiminimi
(52 %) tai osakeyhtiö (45 %).

3 420

Yritykset
Uusien asiakkaiden määrä 
 yritysneuvonnassa  oli 5 117, mikä on 23
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kaksi kolmannesta (67 %) neuvonta-
asiakkaista perusti yrityksen.

Suurin asiakasryhmä (22 %) oli 
26-30-vuotiaat.

Yleisin taustatilanne (37 %) neuvontaan
tulevilla oli työsuhde yksityisellä
työnantajalla. Toiseksi yleisin tausta
(27 %) oli työttömyys.
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Asiakkaat

5 117

Yleisin koulutustausta (30 %) oli
ammattikoulu ja toiseksi yleisin (28 %)
korkeakoulu.

Paluumuuttajat ja mökkeilijät yrittävät pienissä kunnissa
"Olemme huomanneet Etelä-Savossa, että pienille paikkakunnille perustetaan uusia
yrityksiä aiempaa vilkkaammin. Yksi syy tähän on koronatilanteen käynnistämä
paluumuutto, joka konkretisoituu samalla yrittäjyydeksi. Lisäksi ollaan
kiinnostuneempia sijoittamaan uusi yritys mökkipaikkakunnalle. Meihin otetaan
yhteyttä usein jo siinä vaiheessa, kun muuttoa ja yrityksen sijoittumista mietitään." 

Heli Tavasti, toimitusjohtaja
Mikkelin seudun Uusyrityskeskus

Tässä katsauksessa tarkastellaan Uusyrityskeskusten kautta perustettuja yrityksiä.

Uusista yrittäjistä 14 %
ryhtyi sivutoimiseksi
yrittäjäksi.

Joka kymmenes aikoi
työllistää muitakin kuin
itsensä.
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Yrityksiä perustetaan jo
enemmän kuin ennen koronaa
Uusia yrityksiä syntyi tammi-kesäkuun aikana kolmannes
enemmän kuin vuonna 2020 ja pari prosenttia enemmän kuin
ennen koronaa, vuonna 2019, vastaavalla ajanjaksolla. 

Yrityksiä perustettiin enemmän joka puolella Suomea. 
Koronan aikaansaama paluumuutto piristi myös pienten kuntien
elinkeinoelämää, vaikka suurinta yrittäjyyden kasvu olikin
suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Kuopiossa ja Oulussa uusia
yrityksiä perustettiin yli 70 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten
koronapandemian alkaessa.

Neuvonnassa näkyy positiivinen vire ja varautuminen

Tuija Aitto-oja, toimitusjohtaja
Oulun seudun Uusyrityskeskus

"Yritysneuvontaan tulleet asiakkaamme ovat ottaneet vanhoja suunnitelmia esiin ja
perustaneet rohkeasti haaveidensa ympärille yritystoimintaa joko sivutoimisesti tai
päätoimisesti. Vire on positiivinen, kun vertaa vuoden takaista tilannetta. Koronaa
ei nähdä enää toiminnan esteenä, vaan yrittäjät varautuvat heti toimimaan sekä
poikkeusoloissa että normaalioloissa. Menestymisen mahdollisuudet ovat siis
hyvät."

Yleisimmät toimialat:
(TOL 2008/5. taso)

1. Muu liikkeenjohdon konsultointi
2. Muu terveyspalvelu
3. Kauneudenhoitopalvelut
4. Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut
5. Ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus

Kaiken kaikkiaan yrityksiä perustettiin
yli 300 eri toimialalle. 

Korona-aikana verkkokaupan ja
verkon kautta tarjottavien palveluiden
määrä kasvoi.

Perustetut yritykset Uusyrityskeskuksissa
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Mäntyharjulta kotoisin oleva Tommi Turkki asui
Japanissa ja työskenteli Air Japanin lentokapteenina, kun
koronapandemia hiljensi lentoliikenteen. Töiden loputtua
Tommi ei nähnyt mitään syytä jäädä Japaniin.
Kymmenen Japanissa vietetyn vuoden ja niitä
edeltäneiden kahdenkymmenen USA:ssa asutun vuoden
jälkeen oli aika palata kotiin.

Tommi oli aikaisemmin rakentanut Mäntyharjulle
kesämökin, josta oli tarkoitus tulla hänen kotinsa sitten,
kun hän jää eläkkeelle. Koronapandemia aikaisti
paluumuuttoa ja sai aikaan sen, että vielä oli mietittävä
uusi ura. Metsurin työ oli luonteva valinta, sillä
metsänhoidosta Tommilla oli kokemusta oman metsän
myötä jo pitkältä ajalta.

Nyt, vuosi Mäntyharjulle paluun jälkeen, Tommilla on
viittä vaille valmis metsäalan ammattitutkinto sekä
keväällä perustettu toiminimi Metsä Turkki. Hän tekee
töitä alihankkijana toiselle yritykselle.

– Töitä on enemmän kuin ehtii tehdä, varsinkin kesä- ja
syyskaudella. Mutta lentämiseen verrattuna raivaussahan
kanssa huhkiminen on helppoa. Viihdyn tässä työssä ja
maalla. En kaipaa yhtään lentämistä tai suurkaupunkeja.

Tommi oli yritystoimintaa suunnitellessaan Mikkelin
seudun Uusyrityskeskuksen asiakkaana. 

Oulussa asuva Riikka Kauppila valmistui korona-aikana
laborantiksi. Taidetta ikänsä harrastaneella Riikalla oli
ajatuksena tehdä palkkatöitä laboranttina ja myydä omaa
taidetta sivutoimisena yrittäjänä. Ehkä osittain koronan
vuoksi laborantin työtä ei kuitenkaan löytynyt heti
valmistumisen jälkeen. Se oli ratkaiseva sysäys kohti
päätoimista yrittäjyyttä.

– Minulle oli selvää, että teen taidetta ainakin
sivutoimisena, mutta kokoaikaiseen yrittäjyyteen lähtöä
pohdin tovin. Tarve luoda on kuitenkin niin suuri ja
olennainen osa minua, että päätös oli lopulta helppo. 

Riikka teki suunnitelmat valmiiksi keväällä ja rekisteröi
toiminimensä Riikka Koon kesän aikana. Aivan tyhjästä ei
tarvinnut aloittaa, sillä Riikan taideteokset olivat
herättäneet kiinnostusta muun muassa somessa jo
aikaisemmin. 

Päätös heittäytyä kokopäiväiseksi taiteilijayrittäjäksi on
tuntunut hyvältä ratkaisulta.

– Vapaus luoda taidetta ja suunnitella omat päivät on ihan
parasta. Vastuuta tulee paljon, mutta otan sen ilomielin
vastaan.

Riikka oli yritystoimintaa suunnitellessaan Oulun seudun
Uusyrityskeskuksen asiakkaana.

Japanista Mäntyharjulle,
lentäjästä metsuriksi

Tarve luoda innoitti
laborantin taiteilijaksi
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Yritysneuvonnalle on 
nyt kova kysyntä

Suomen Uusyrityskeskukset 

Maksutonta ja henkilökohtaista
yrityksen perustamisneuvontaa
31 Uusyrityskeskusta ja toimintaa
158 kunnassa
Neuvontaverkosto peittää 81 %
Manner-Suomen väestöstä
Yli 15 000 neuvonta-asiakasta
vuosittain
Noin 8 000 uutta yritystä joka
vuosi
Yli 80 % Uusyrityskeskusten
avulla perustetuista yrityksistä
toiminnassa vielä viiden vuoden
kuluttua (kaikista yrityksistä vain
50 %).

Uusia asiakkaita oli yritysneuvonnassa vuoden alkupuoliskolla
lähes neljännes (23 %) enemmän kuin edellisvuonna. Pahimman
koronakriisin jälkeen intoa ja uskallusta yrittäjyyteen on löytynyt
kiitettävästi. Koska koronatilanne yhä vaikuttaa yrittäjyyteen,
yrittäjäksi aikovat tekevät tavanomaista tarkempia
toimintasuunnitelmia ja kaipaavat yritysneuvojan näkemystä
avukseen.

Valtakunnalliset etäinfot suosittuja

Into yrittäjyyttä kohtaan näkyy myös verkossa järjestettävien
yrittäjyysinfojen osallistujamäärissä. Kesän alussa käynnistetyissä,
valtakunnallisissa infoissa on ollut parin kuukauden aikana
yhteensä jo lähes 500 osallistujaa.

Kaikille avoimissa yrittäjyysinfoissa yritysneuvoja kertoo, miten
yritysideasta jalostetaan liikeidea ja mitä liiketoiminta-
suunnitelman laatimisessa on hyvä ottaa huomioon. Lisäksi
järjestetään infoja sivutoimisesta yrittäjyydestä ja
kevytyrittäjyydestä.

Lisätietoa: https://uusyrityskeskus.fi/apua-
yrittajyyteen/yrittajyysinfot/

Oman alueen Uusyrityskeskuksen tarjoama henkilökohtainen
yritysneuvonta täydentää yrittäjyysinfojen tarjoamaa pohjatietoa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Susanna Kallama, puh. 040 587 2445, susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi 

www.uusyrityskeskus.fi

https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/yrittajyysinfot/

