
Uusyrityskeskusten kautta 
perustettiin yhteensä  3 349 
yritystä, mikä on 2 
prosenttia vähemmän kuin 
edellisvuonna.

Yritysmuoto oli 
pääsääntöisesti toiminimi 
(58 %) tai osakeyhtiö (41 %).

3 349

Yritykset

Uusia asiakkaita  yritysneuvonnassa  oli     
6 514, mikä on 2 prosenttia vähemmän 
kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa.

Hieman yli puolet (52 %) neuvonta- 
asiakkaista perusti yrityksen.

Suurimmat asiakasryhmät olivat
 31-35-vuotiaat (17 %) sekä 26-30- ja 
36-40-vuotiaat (kumpiakin 14 %).

Yleisin taustatilanne (31 %) neuvontaan 
tulevilla oli työsuhde yksityisellä 
työnantajalla. Toiseksi yleisin tausta 
(25 %) oli työttömyys.
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Asiakkaat

 6 514

Yleisin koulutustausta (46 %) oli 
korkeakoulu ja toiseksi yleisin (29 %) 
ammatillinen koulutus.

Yritysten perustajat odottavat vakaampia aikoja
"Ukrainan kriisin tuoma epätietoisuus tulevasta on koskettanut yrittäjyyttään 
suunnittelevia ja aloittavia, kuten kaikkia meitä. Energian, polttoaineiden, tavaran 
hintojen kehitys ja saatavuus arveluttavat. Helmikuussa Ukrainan sodan alettua 
alkavien yrittäjien INFOMOwebinaarien osallistujamäärä putosi ja sama suunta oli 
havaittavissa myös perustamisneuvontatapaamisissa. Yrityksiä perustavat 
näyttäisivät odottavan vakaampia aikoja."
 Armi Metsänoja, erityisasiantuntija, Yrityssalo Oy

Tässä katsauksessa tarkastellaan Uusyrityskeskusten kautta perustettuja yrityksiä.

Uusista yrittäjistä 17 % 
kokeilee  yrittäjyyttä ensin 
sivutoimisesti.

Noin  9 % aikoi työllistää 
muitakin kuin itsensä.
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Asiakasneuvontojen määrä 
kasvoi edellisvuodesta

Neuvontatapahtumien määrä per asiakas lisääntyi

Sami Viljanen, yrityskehittäjä, Kokkolanseudun Kehitys Oy

"Kun lukuja peilaa viimevuoden vastaavaan aikaan, niin perustettujen yritysten 
määrä on meillä korkeampi koronaepidemian hellitettyä alkuvuodesta. Epävarma 
taloustilanne on kuitenkin venyttänyt perustamisprosesseja ja asiakkaat perehtyvät 
liiketoiminnan eri osatekijöihin tarkemmin. Käytännössä tämä näkyy neuvonta- 
tapahtumien lisääntyneenä määränä per asiakas. Tähän on toki vaikuttanut myös 
digitaalisten välineiden tehokas käyttöönotto."

Yleisimmät toimialat:
(TOL 2008/5. taso)

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

Kaiken kaikkiaan yrityksiä perustettiin 
lähes 300 eri toimialalle. 

Perustetut yritykset Uusyrityskeskuksissa

Uusyrityskeskuksissa asioitiin vilkkaasti, vaikka 
perustettujen yritysten määrä jäi hiukan viime vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta. Asiakasneuvontojen määrä sen 
sijaan kasvoi yhdeksällä prosentilla. Epävarmassa 
taloustilanteessa asiakkaat tekivät huolellista taustatyötä 
ja ennen perustamispäätöstä haluttiin laskelmia aiempaa 
useammin käydä läpi yritysneuvojan kanssa.
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Maria Nuutinen vaihtoi alaa ja osti tytärtensä Elli 
Uuksulaisen ja Sofia Uuksulaisen kanssa kahvilan 
historialliselta paikalta aivan Helsingin ydinkeskustassa.

– Edelliset yrittäjät kaipasivat elämänmuutosta ja
halusivat luopua kahvilasta. Me taas olimme valmiit 
tarttumaan uuteen haasteeseen, Maria kertoo.

Huhtikuun alussa Hakasalmen huvilan pihapiiriin 
avautunut Kahvila Rakastan on Marian, Ellin ja Sofian 
perheyritys. Yrityksen alkuvaiheisiin on liittynyt paljon 
uuden opettelua. Vaikka Maria, Elli ja Sofia tekivät 
suunnitelmia ja laskelmia itsekin, kaipasivat he lisäksi 
ammattilaisen näkemystä. Liiketoimintakaupassa he 
saivat apua NewCo Helsingin yritysneuvonnasta. 
Yritysneuvoja kannusti silloinkin, kun heiltä meinasi 
usko loppua.

Sittemmin Maria, Elli ja Sofia ovat hakeneet tasapainoa 
kahvilan tuotevalikoiman, markkinoinnin ja 
työpanoksensa välille.

– Sen olemme jo huomanneet, että kahvila sitoo todella 
paljon. Viikonloppuisin on kiireisintä, joten silloin emme 
pysty pitämään vapaata. Mutta ehkä tulevaisuudessa 
voimme palkata tänne lisää työvoimaa.

Puutöitä jo pienestä pitäen harrastanut Touko Pesola 
valmistui talonrakentajaksi jouluna 2018. Alkuun Touko 
keräsi kokemusta palkkatöissä ympäri Suomea, mutta 
muutto Oulunsaloon vauhditti oman yrityksen 
perustamista. Maaliskuun alussa 2022 Touko haki 
starttirahaa ja sai myönteisen päätöksen samana päivänä. 
Seuraavana päivänä Touko perusti Rakennuspalvelu 
Pesolan, ja laittoi mainoksen Facebookiin. Ensimmäinen 
työkeikka tuli jo mainoksen julkaisemista seuraavana 
päivänä.

Rakennuspalvelu Pesolan asiakkaina on yksityishenkilöitä. 
Touko auttaa monenlaisissa asuntoremonteissa ja 
omakotitalotyömailla. Häneltä onnistuvat mm. laatoitus- ja 
kylpyhuonehommat sekä huopakattojen remontit.

Apua yrityksen perustamiseen ja etenkin liiketoiminta- 
sekä taloussuunnitelman tekemiseen Touko sai Oulun 
seudun Uusyrityskeskuksesta. Taloussuunnitelmapohjan 
käyttö yrityksen taloudenseurannassa jatkuu edelleen. 

– Ilman muuta päivitän sitä. Sitä kautta pystyy näkemään 
paljonko pitää tehdä töitä, ettei jää tappiolle vuoden 
lopussa. Vielä ei ole varmuutta, miten käytännössä käy tai 
onko jotain kuluja jäänyt huomioimatta. Se selviää 
viimeistään ensimmäisen tilikauden jälkeen, Touko kertoo.

Pullantuoksuinen 
liiketoimintakauppa

Taloussuunnitelmapohja 
jatkuvassa käytössä
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Suomen Uusyrityskeskukset 
mukana omistajanvaihdos- 
palveluiden kehittämisessä

Suomen Uusyrityskeskukset 

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

1.1.2022 käynnistyneen Maaseutuyritysten 
omistajanvaihdospalvelut -hankkeen tavoitteena on luoda 
toimintamallit maaseudulla sijaitsevien yritysten myyjien ja 
ostajien ohjautumisesta omistajanvaihdospalvelujen 
aktiivisiksi käyttäjiksi. Hankkeen ansiosta maaseutuyritykset 
tulevat tietoisemmiksi omistajanvaihdosmahdollisuudesta – 
esimerkiksi maaseudun yritystukien näkökulmasta 95 % 
Suomen pinta-alasta on maaseutua eikä tukea saadakseen 
tarvitse harjoittaa maataloutta.

Hankkeessa herätellään yrittäjyyttä suunnittelevia ja 
varmistetaan, että yrityskauppa nousee nykyistä vahvemmin 
esiin polkuna yrittäjyyteen. Uusyrityskeskus-verkoston roolin 
odotetaan kasvavan matalan kynnyksen palvelupaikkana, joka 
auttaa myyjiä ja ostajia löytämään toisensa.

Hankkeen päävastuullinen toteuttaja ja koordinaattori on 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK). Lisäksi 
hankekumppaneina ovat Suomen Yrittäjät sekä Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK). Hankkeen rahoittaa 
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Piia Malmberg, puh. 044 0309 850, piia.malmberg@uusyrityskeskus.fi 

www.uusyrityskeskus.fi


