
Uusyrityskeskusten kautta
perustettiin  yhteensä  6 908
yritystä, mikä on 16
prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna.

Yritysmuoto oli
pääsääntöisesti toiminimi
(56 %) tai osakeyhtiö (43 %).

6 908

Yritykset

Uusia asiakkaita  yritysneuvonnassa  oli 
13 015, mikä on  11 prosenttia enemmän
kuin edellisvuonna.

Hieman yli puolet (53%) neuvonta-
asiakkaista perusti yrityksen.

Suurimmat asiakasryhmät olivat
26-30-vuotiaat  (18 %) ja 31-35-
vuotiaat (18 %).

Yleisin taustatilanne (35 %) neuvontaan
tulevilla oli työsuhde yksityisellä
työnantajalla. Toiseksi yleisin tausta
(27 %) oli työttömyys.
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Asiakkaat

13 015

Yleisin koulutustausta (45 %) oli
korkeakoulu ja toiseksi yleisin (27 %)
ammatillinen koulutus.

Etätyöt houkuttelivat yrittäjyyteen
"Neuvontaan tuli asiakkaita sykleissä sen mukaan, mikä oli epidemiatilanne ja
miten siitä uutisoitiin. Syksyllä asiakkaina oli merkittävän paljon niitä, jotka olivat
koronan vuoksi olleet etätöissä ja toimineet myös sivutoimisina yrittäjinä. Kun
palkkatyöstä tuli käsky tulla takaisin toimistolle, alettiin miettiä, voisiko
sivutoimisesta yrittäjyydestä tulla päätoimista. Ei haluttu enää palata entiseen."
 
Timo Lehmusmetsä, yritysneuvoja
Kouvola Innovation (Kouvolan Uusyrityskeskus)

Tässä katsauksessa tarkastellaan Uusyrityskeskusten kautta perustettuja yrityksiä.

Uusista yrittäjistä 15 %
ryhtyi sivutoimiseksi
yrittäjäksi.

Joka kymmenes aikoi
työllistää muitakin kuin
itsensä.
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Yrittäjyysinto palasi
koronashokin jälkeen

Yritysten merkitys korostuu pienissä kunnissa

Anne Heikintalo, yritysneuvoja
Uusyrityskeskus Enter Satakunta

"Palvelen pääsääntöisesti pienten kuntien alkavia yrittäjiä. Niissä korostuu, että
yrittäjillä ja yrityksillä on iso merkitys koko kunnan elinvoimalle. Tyypillistä on
myös monialayrittäjyys ja se, että yrittäjyyttä testataan ensin sivutoimisesti. Usein
myös yrittäjien ja kunnan yhdessä tekeminen on vahvaa. Yritysneuvojana tehtäväni
on auttaa uusia yrittäjiä mukaan verkostoihin. Voidaan mennä yhdessä vaikka
kunnanjohtajan juttusille."

Yleisimmät toimialat:
(TOL 2008/5. taso)

1. Muu terveyspalvelu
2. Muu liikkeenjohdon konsultointi
3. Kauneudenhoitopalvelut
4. Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut
5. Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen

Kaiken kaikkiaan yrityksiä perustettiin
noin 400 eri toimialalle. 

Perustetut yritykset Uusyrityskeskuksissa

Yrityksiä perustettiin jo lähes yhtä paljon kuin ennen
koronaa. Uusyrityskeskusten avulla perustettiin 16
prosenttia enemmän yrityksiä kuin edellisvuonna.
Patentti- ja rekisterihallituksen tilastojen mukaan kaiken
kaikkiaan Suomessa rekisteröitiin 6 prosenttia enemmän
yrityksiä kuin vuotta aikaisemmin. Tämä vertailu
osoittaa, että yritysneuvonnan kautta perustettujen
yritysten määrä kasvoi selvästi enemmän.
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Isokyröläinen Katri Soisalo on koulutukseltaan
lähihoitaja ja työskenteli aiemmin kunnan kotihoidossa.
Hän on myös kunnan luottamushenkilö.
Kuntayhteyksiensä ja esimiehensä kautta Katri kuuli
lakimuutoksesta, joka aiheutti muutoksia kunnan
pyykinkäsittelyyn. Kun tarjoutui mahdollisuus ottaa osa
kunnan pyykeistä hoidettavaksi, Katri päätti toteuttaa
yrittäjyyshaaveensa.

– Olen aina silloin tällöin haaveillut omasta yrityksestä,
mutta vaadittua rohkeutta ei ole aiemmin löytynyt. Nyt,
kun juuri oikea tilaisuus tuli ja sain Uusyrityskeskuksesta
apua, uskalsin tehdä lopullisen päätöksen.

Yty-Pyykkärit Oy rekisteröitiin toukokuussa 2021.
Pesulapalvelut on suunnattu niin yksityis- kuin
yritysasiakkaillekin, ja palveluita hyödyntävät myös
kotihoidon asiakkaat. Yrittäjän tavoitteena on työllistää
tulevaisuudessa myös yksi tai kaksi työntekijää.

Katri on saanut apua yritystoiminnan käynnistämiseen,
starttirahan ja investointituen hakemiseen sekä
sopimusten tekemiseen Vaasanseudun Uusyrityskeskus
Startiasta.

– Olen tehnyt kaikki paperityöt yhdessä yritysneuvojan
kanssa. Ilman häntä en olisi nyt tässä yrittäjänä.

Savonlinnalainen Taru Tuovinen ja hänen 21-vuotias
tyttärensä, Nella Mustapää, olivat olleet töissä kahdella
paikallisella kuntosalilla ja tunsivat hyvin niiden entisen
yrittäjän. Taru oli jo jonkin aikaa tiennyt yrittäjän aikeista
luopua saleista ja yrittäjyys kutkutti mielessä, mutta päätös
liiketoiminnan jatkamisesta kypsyi hitaasti. Kun Taru
lopulta päätti ryhtyä omistajanvaihdokseen, sai hän
innostettua Nellan mukaansa yrittäjäksi.

– Tässä oli toimiva liiketoiminta laitteistoineen ja valmis
asiakaskunta, joka takasi rahavirran jatkumisen. Lisäksi
TE-toimisto myönsi meille starttirahan, Nella kertoo.

Liiketoiminta siirtyi Tarun ja Nellan omistukseen elokuun
alussa 2021. KuntoGym Oy:ssä Taru vastaa talouspuolesta
ja tarjoaa hierontapalveluja. Nella hoitaa myyntiä ja
markkinointia. Lisäksi molemmat ohjaavat erilaisia
ryhmäliikuntatunteja ja toimivat personal trainereina.

Tarulle oli selvää, että ennen ostopäätöstä asiasta
keskustellaan ulkopuolisen tahon kanssa. 

– Olin jo aiemmin käynyt juttelemassa yrityshaaveista Itä-
Savon Uusyrityskeskuksessa, joten suuntasimme sinne
tälläkin kertaa. Halusimme puolueettoman arvion hinnasta.
Oli myös hyvä, että yritysneuvoja tenttasi meitä, sillä se
auttoi hahmottamaan, mihin oikeasti olemme ryhtymässä.

Työ kunnan kotihoidossa
vaihtui omaan pesulaan

Äiti ja tytär yrityskaupoilla 
– valmis bisnes houkutti 
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Yritysneuvonnassa tavataan
ensikertalaisia

Suomen Uusyrityskeskukset 

Maksutonta ja henkilökohtaista
yrityksen perustamisneuvontaa
31 Uusyrityskeskusta ja toimintaa
158 kunnassa
Neuvontaverkosto peittää 82 %
Manner-Suomen väestöstä
Yli 13 000 neuvonta-asiakasta
vuosittain
Noin 7 000 uutta yritystä joka
vuosi
Yli 80 % Uusyrityskeskusten
avulla perustetuista yrityksistä
toiminnassa vielä viiden vuoden
kuluttua (kaikista yrityksistä vain
50 %).

Yrityksen perustaneiden ikäjakauma oli sama kuin yleensä
Uusyrityskeskuksissa: yksi kolmannes uusista yrittäjistä oli
alle 30-vuotiaita, toinen kolmannes 30–40-vuotiaita ja kolmas
kolmannes yli 40–vuotiaita.

Joukossa oli opiskelijoita, ammattiin valmistuneita,
palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyviä sekä työttömiä. Miehiä ja
naisia oli uusissa yrittäjissä yhtä paljon. Valtaosa neuvonta-
asiakkaista oli perustamassa ensimmäistä omaa yritystään.
Uusyrityskeskuksissa tehtiin jälleen unelmista onnistumisia.

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

www.uusyrityskeskus.fi
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