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Yksinyrittäjällä menee monin tavoin hyvin. Hän on innostunut työstään, saa käyttää
ammattitaitoaan ja oppii jatkuvasti uutta. Työn imua hän kokee tutkimusten mukaan
selvästi useammin kuin palkansaaja. Mutta kyllä yksinyrittäjää stressaakin: työaika
venyy, myyntityö on haastavaa, ympäristö muuttuu nopeasti.

Yksinyrittäjä voi kasvattaa työn hyviä puolia entisestään ja taklata haasteita
hankkimalla itselleen työyhteisön. Hakeutumalla toisten yrittäjien seuraan saa
työkavereita, joiden kanssa jutella, hullutella ja ideoida.

– Kannattaa hypätä ulos omalta alalta ja hakeutua ihan muiden toimialojen yrittäjien
seuraan, siitä syntyy uusia idea-aihioita, sanoo Helsingin Yrittäjänaiset ry:n
puheenjohtaja Jaana KoskinenJaana Koskinen.

Koskinen on toiminut yrittäjänä yli 17 vuotta. Hänen mukaansa itselleen sopivimmat
verkostot löytää kokeilemalla, avaamalla sen ensimmäisen oven.

Koskisen kokemuksen mukaan naiset verkostoituvat nopeasti keskenään, alasta
riippumatta.

– Sosiaalinen yhdessäolo ja tuki merkitsevät paljon yksinyrittäjän hyvinvoinnille, mutta
naisilla pitää olla rohkeutta puhua myös rahasta ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Kannattavuus on iso osa yrittäjän työterveyshuoltoa.

MILLAINEN YHTEISÖ SOPISI?MILLAINEN YHTEISÖ SOPISI?

Yksinyrittäjälle on tarjolla monenlaisia työyhteisöjä. Osa mieltää työyhteisökseen
oman perheensä, varsinaiset yrittäjäyhteisöt koostuvat tuttavaverkostoista,
someryhmistä ja saman katon alla työskentelevistä yrittäjistä.

Tiedon jakamisen lisäksi eri aloilla toimivat verkostoyrittäjät voivat sparrata toisiaan,
vaihtaa palveluja, markkinoida toistensa osaamista ja suunnitella yhteisiä projekteja.

Tiiviimmät yrittäjäyhteisöt toimivat usein yhteisissä työtiloissa, jotka usein sopivat
myös asiakastapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin. Varsinaisten toimistojen lisäksi on
vuokrattu esimerkiksi kerrostalohuoneistoja, entisiä kivijalkamyymälöitä ja vanhojen
teollisuuskiinteistöjen neliöitä.

Eri alojen yrittäjiä, etätyöntekijöitä ja paljon matkustavia työntekijöitä tapaa myös
yhteisöllisissä työtiloissa, joista voi vuokrata työpisteen. Näitä kutsutaan esimerkiksi
toimistohotelleiksi, hubeiksi ja coworking-tiloiksi.

Someryhmiä on moneen lähtöön. Jaana Koskinen kehottaa suhtautumaan niissä
jaettavaan tietoon varauksella. Mentorointia ja liiketoimintaosaamista saa myös
erityisiltä valmennusyrityksiltä.
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Yrittäjän paras tuki on toinen yrittäjä. Arjen sparraus tukee
hyvinvointia, lisää luovuutta ja edistää liiketoimintaa.
Jokaiselle löytyy oma tapa verkostoitua.
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Isojen kaupunkien ulkopuolella yrittäjien verkostoitumismahdollisuudet ovat
niukemmat – someryhmiä lukuunottamatta. Pulmaan tarttui Oulun yliopiston
MicroEntre-tutkimusryhmä, joka on koonnut yhteen yli 120 Pohjois-Suomessa
toimivaa mikroyritystä eli alle 10 ihmistä työllistävää yritystä.

Yrittäjät tapaavat kuukausittain noin 30 hengen ryhmissä jonkun verkostoon kuuluvan
yrityksen tiloissa ja keskustelevat isäntäyrityksen valitsemasta aiheesta, kuten
verkkokaupan perustamisesta tai markkinointikokemuksista. Tapaamisiin voi
osallistua myös verkon välityksellä, vaikkakin kasvokkain kohtaaminen on suosituinta.

– Myös väljästi asuttujen alueiden yrittäjillä täytyy olla mahdollisuus rakentaa
liiketoimintaa ja vaihtaa tietoa yli toimialarajojen. Yrittäjien välisiä vertaisverkostoja ei
korvaa mikään, sanoo MicroEntre-tutkimusryhmän ja verkoston vetäjä, dosentti
Matt i  MuhosMatti Muhos.

Muhoksen mukaan yksintekemisen asenne on yrittäjien keskuudessa selvästi
muuttumassa, samoin kuin ylikorostunut osaamisorientaatio, jonka takia pöytään
tuodaan vasta valmista.

– Tarvitaan vielä enemmän rohkeutta kokeilla, tehdä virheitä pienillä kustannuksilla ja
oikeiden asiakkaiden kanssa, kuten esimerkiksi USA:ssa. Tarvitaan myös Aasiasta
tuttua verkostokulttuuria, meillähän yritystä rakennetaan ja kasvatetaan usein yksin.

Muhos muistuttaa, että mikroyrittäjyys on Suomessa iso ja kasvava ilmiö, siksi sitä
pitää tutkia.

– Tällä hetkellä yli 95 % kaikista yrityksistä on mikroyrityksiä. Niissä työskentelevien
ihmisten määrä on kasvanut viime vuosina samalla kun suurten yritysten henkilöstö
on vähentynyt. Ilman mikroyrityksiä suurten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn
ongelmat olisivat näkyneet Suomessa vielä rajumpina.

BISNES PERUSTUU LUOTTAMUKSEENBISNES PERUSTUU LUOTTAMUKSEEN

Tarvetta yksinyrittäjien ja mikroyritysten järjestelmälliseen huomioimiseen selvästi on.

– Olen itsekin yllättynyt siitä, kuinka hyvin verkosto on startannut. Pohjois-Pohjanmaa
ja Pohjois-Savo on katettu, syksyllä mukaan tulevat vielä Lappi ja Keski-Pohjanmaa.
Myös eteläisemmästä Suomesta ja suurista kaupungeista on tullut yhteydenottoja,
Matti Muhos kertoo.

Muhos ja Koskinen torppaavat epäilykset siitä, että avoin keskustelu olisi uhka
yrittäjän bisnekselle.

– On suurempi uhka, ettei kukaan saa tietää ideasta kuin että idea varastetaan,
Muhos kuvailee.

– Bisnes on luottamusta, Koskinen lisää.
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AIHEPIIRI
Yrittäjä Henkilöasiakas

Verkostoista saa, mutta niihin pitää myös antaa. Tärkeintä on olla aito oma itsensä ja
osallistua aktiivisesti. Yhteisön rakentuminen vie hetken aikaa, joten tiettyä
sitoutumista tarvitaan.

Jaana Koskisen mukaan jokaisen yksinyrittäjän täytyy olla hyvä pomo itselleen ja
miettiä, milloin tarvitaan metsälenkkiä ja milloin seminaaria. Yksin ei kuitenkaan pidä
kaikkea ratkaista.

– Hankkiudu muiden yrittäjien seuraan, se rikastaa elämää hurjasti.

Mistä löytyisi kavereita?Mistä löytyisi kavereita?

Yksinyrittäjä tapaa toisia yrittäjiä esimerkiksi:

1. yrittäjäyhdistysten tapahtumissa
2. oman alan yhdistysten tilaisuuksissa
3. kursseilla ja koulutuksissa
4. eri organisaatioiden järjestämissä

yrittäjätilaisuuksissa
5. yhteisöllisissä työtiloissa
6. sosiaalisen median ryhmissä
7. TE-palvelujen yrittäjäkoulutuksissa
8. yrittäjyyteen liittyvissä tutkimus- ja

kehittämishankkeissa.
Teksti: Jaana Ahlblad, Jaana Koskisen kuva: Olli Urpela

Ilmarisen Parempaa TyöelämääParempaa Työelämää -valmennukset tukevat yrittäjääkin hyvinvoinnissa.
Ilmarinen järjestää myös vuosittain asiakkailleen useita verkostoitumiseen tähtääviä
asiakastilaisuuksia.
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