Perfect Getaway Oy - ideasta yritykseksi

Lehtonen Tommi, Rusanen Eerik

2013 Leppävaara

Laurea-ammattikorkeakoulu
Leppävaara

Perfect Getaway Oy - ideasta yritykseksi

Tommi Lehtonen
Eerik Rusanen
Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma
Opinnäytetyö
Joulukuu, 2013

Laurea-ammattikorkeakoulu
Tiivistelmä
Laurea Leppävaara
Hotelli ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lehtonen Tommi; Rusanen Eerik
Perfect Getaway Oy – ideasta yritykseksi
Vuosi

2013

Sivumäärä

51

Työn tarkoituksena on tuoda esiin nuorten opiskelijayrittäjien kohtaamia haasteita yritysidean
kehitysprosessin aikana. Työssä käydään läpi yrittäjyyttä Suomessa sekä yrittäjyyden kehitystä opiskeluaikana aina ideatasolta yritykseksi. Työssä käytetään esimerkkinä tekijöiden omaa
yritystä Perfect Getaway Oy:tä, joka kehittyi opiskeluaikana valmiiksi yritykseksi. Tavoitteena
on laajentaa opiskelijoiden tietoutta yrittäjäksi ryhtymisestä opiskeluaikana kuvaamalla yrityksen kehitysprosessin vaiheet mahdollisimman tarkasti.
Lopullisena tavoitteena on saada opiskelijat kiinnostumaan yrittäjyydestä jo opiskeluaikana
tarjoamalla heille esimerkkinä tekijöiden omaa polkua opiskelijasta yrittäjäksi, sekä saada
ammattikorkeakoulujen opettajat tukemaan ja opastamaan opiskelijoita entistä enemmän
yrittäjäksi ryhtymisessä.
Työssä käytettiin apuna asiantuntijahaastattelua selvittämään eri alojen asiantuntijoiden
mielipiteitä yrittäjäksi ryhtymisestä opiskeluaikana. Työn teoriaosuudessa käsitellään eri tahoja, joilta tekijät saivat apua opiskeluaikana ja joiden avulla yritysidea kehittyi aina seuraavalle tasolle. Kirjallisuuslähteinä työssä on käytetty kotimaisia ja ulkomaalaisia yrittäjyyteen
liittyviä teoksia.
Työllä on onnistuttu luomaan lukijalle tietoa siitä miten opiskeluaikaa voi hyödyntää yrittäjäksi ryhtymisessä ja kuinka ammattikorkeakoulut voivat tukea opiskelijoita heidän alkutaipaleellaan kohti yrittäjyyttä. Johtopäätöksissä tuodaan myös esille millä tavalla opettajat sekä
koko koululaitos voisi tukea opiskelijayrittäjyyttä tulevaisuudessa entistä paremmin, antamalla yrittäjähenkisille opiskelijoille enemmän tukea ja vapauksia omien unelmien toteuttamiseen.
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The purpose of this thesis is to introduce the challenges young student entrepreneurs face
during the development process of a business idea. This study covers entrepreneurship in Finland and the development of entrepreneurship from an idea into a business during studies.
This thesis uses as an example the authors’ own business Perfect Getaway Ltd. which was developed and founded during studies. The objective is to broaden the awareness of students on
becoming entrepreneurs during studies by describing the stages of the development process
as exactly as possible.
The final objective is to grow students’ interest in entrepreneurship already during their studies by offering them the authors’ own path from students to entrepreneurs as an example as
well as have the teachers of universities of applied sciences to support and guide students
more in becoming entrepreneurs.
This thesis also utilised interviews with experts to examine the opinions of experts in different fields of entrepreneurship. The theoretical section of this study covers the different parties from whom help was received during studies and with whose help the business idea grew
to the next level. Both domestic and foreign literature was used as literary sources in this
thesis.
This study has succeeded in providing the reader with information on how the time of studies
can be utilised in becoming an entrepreneur and how universities of applied sciences may
support students on their first steps of becoming entrepreneurs. The ways in which the
teachers and the whole education system can support student entrepreneurship to become
even better in the future are presented in the conclusions: by giving entrepreneur students
more support and freedom in achieving their dreams.
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Johdanto

Tässä opinnäytetyössä tullaan kuvaamaan, kuinka opiskelijasta kasvetaan yrittäjäksi. Opinnäytetyön tarkoitus on – mahdollisimman monikanavaisesti – tuoda esiin nuorten opiskelijayrittäjien kohtaamia haasteita yritysidean kehitysprosessin aikana. Mistä lähteä liikkeelle,
kun taskussa on idea, mutta itsellä ei tarpeeksi tietoa? Mistä löytyy tukea ja apua prosessin
eri vaiheisiin, idean kehityksestä itse yrityksen rekisteröintiin? Työn muoto tulee olemaan
toiminnallinen ja esimerkkinä tullaan käyttämään tekijöiden omaa matkailualanyritystä Perfect Getaway Oy:ta.
Suomessa 2000-luvulla asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi kuin se on aiemmin ollut. Aiemmin yrittäjyys on nähty usein pelkästään elämäntapayrittämisenä, eikä mahdollisuutena rakentaa liiketoimintaa suuremmassa mittakaavassa. Viime vuosina tähän asennoitumiseen on ainakin pääkaupunkiseudulla tullut huomattava muutos – lukuisat yrittäjyysjärjestöt, -hautomot ja –tapahtumat tarjoavat loistavia mahdollisuuksia yksilöille hioa omia yritysideoita sekä jo olemassa oleville startup- yrityksille mahdollisuuksia kehittää liiketoiminnasta suurta ja kansainvälistä. Tämän on huomannut myös
Teknologialehti Wired (2013), joka listasi Helsingin yhdeksi Euroopan startuppääkaupungeista. Lehti nostaa esiin Supercellin ja Jollan kaltaisia menestyneitä kasvuyrityksiä, nämä ja lukuisat muut pienemmät yritykset ovat tulleet täyttämään Nokian jättämän aukon.
Tässä opinnäytetyössä lähdetään liikkeelle katsauksella yrittäjyyteen ja eritoten keskitytään
opiskelijayrittäjyyteen. Opinnäytetyön alkupuolella keskitytään määrittelemään työn kannalta
tärkeitä käsitteitä ja niiden roolia yrittäjyyden kentällä. Lisäksi kuvataan myös opiskelijayrittäjyyden asemaa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Itse toiminnallinen osa opinnäytetyötä on
kuvaus tekijöiden oman yritysidean synnystä, kehittämisestä ja lopulta myös sen toteuttamisesta.
Tämä opinnäytetyö keskittyy kuvaamaan nuorten opiskelijayrittäjien kohtaamia haasteita yritysidean kehitysprosessin aikana. Valitsimme tämän aiheen omien kokemustemme pohjalta ja
työssä tulemmekin käyttämään omaa yritystämme esimerkkinä käydessämme läpi liikeidean
kehitystä ja yrityksen alkuvaiheita. Oma liikeideamme syntyi opintojen alussa ja kun lähdimme miettimään yrityksen perustamista, huomasimme, kuinka paljon ulkopuolista apua tulisimme tarvitsemaan. Tuen ja avun saaminen yritysidean kehittämiseen ei ollut niin yksinkertaista löytää kuin olimme odottaneet. Opinnäytetyön tavoite onkin laajentaa ennen kaikkea
muiden yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden tietoutta yrittäjäksi ryhtymisestä ja kuvata prosessin vaiheita mahdollisimman monipuolisesti.
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Näkökulmia, joista aihetta tullaan käsittelemään ovat: miten ympäristö ja ilmapiiri vaikuttavat liiketoiminnalliseen ajatteluun sekä miten mukavuusalueelta poistuminen vaikuttaa yritysidean kehitykseen. Kyseisen aiheen valintaan ja näkökulmiin päädyimme omien kokemustemme kautta. Esimerkkinä voisimme mainita opintojen aikana tehdyt ulkomaanmatkat, niillä
hankitut kontaktit ja myönteinen ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi opiskelijayrittäjyys on
yksi Laurean opetuksen pääpainoista (Laurean strategia) ja myös siksi oli luonnollista rakentaa
opinnäytetyö yrittäjyyden ympärille.
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2

Yrittäjyys ja opiskelijayrittäjyys

Mikä saa ihmisen jättämään hyvän ja turvallisen työpaikan ja ryhtymään yrittäjäksi? Ihmisten
motiivit yrittäjäksi ryhtymiseen ovat hyvin erilaisia. Toiset haluavat itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, toiset eivät koe pystyvänsä toteuttamaan itseään tarpeeksi nykyisessä työssään. Joku kolmas haluaa paremman taloudellisen toimeentulon itselleen ja perheelleen. Jotkut haluavat olla oman itsenä herroja, määrätä omista teoistaan ja aikatauluistaan. Joku taas
haluaa hyödyntää keksimänsä idean. Myös elämäntilanteeseen liittyvät tekijät kuten esimerkiksi työttömäksi joutuminen tai sukuyrityksen jatkaminen voivat vaikuttaa yrittäjäksi ryhtymiseen. Olipa syy sitten mikä tahansa, niin tärkein perustamisen taustalla olevan tekijä on
halu ja tahto ryhtyä yrittäjäksi. Ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä syntyy harvoin kertapäätöksestä, vaan usein se on pitkän harkinnan ja pohdinnan tulos. (Holopainen 2006, 15.)
Suomessa tarvitaan yrittäjyyttä ratkaisemaan joko pieniä tai suuria ongelmia. Yrittäjät rakentavat yrityksiä, synnyttävät työpaikkoja ja tätä kautta työ tuottaa verotuloja. Ilman yrittäjiä
yhteiskunta hajoaisi. He eivät ole parempia ihmisiä kuin muut, he vain tekevät paljon työtä,
josta muutkin hyötyvät. Kaikista ei ole yrittäjiksi. Intohimon lisäksi yrittäjällä täytyy olla kestävyyttä ja kykyä selvitä vastoinkäymisistä. Menestyneimmät yrittäjät ottavat iskuja vastaan,
selviävät niistä nopeasti ja säilyttävät toimintakykynsä myös kovan paineen alla. (Mäkeläinen
& Puustinen 2013, 6—7.)
Suomessa yrittäjyys on koulutusjärjestelmässämme sisällytetty koulutukseen ja tutkintoihin
yleissivistävässä, ammatillisessa ja korkea–asteen koulutuksessa. On kuitenkin erittäin tärkeää
jatkuvasti kehittää opintojen yrittäjyyssisältöjä. Yrittäjyys on uravaihtoehto siinä missä
muutkin. Yrittäjyyskasvatuksen ja –opetuksen tavoitteena on saada aikaan myönteisiä asenteita yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa kohtaan. Pelkästään asenteisiin vaikuttaminen
ei kuitenkaan ole riittävää, vaan sen rinnalle on tarjottava yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja
taitoa koulutuksen tason ja luonteen mukaisesti. (Suomen yrittäjät 2011.)
Yritysten määrä Suomessa on kasvanut 2000-luvulla noin 6000 yrityksen vuosivauhtia.
Eniten syntyy mikroyrityksiä, jotka työllistävät yhdestä yhdeksään henkilöä. Kokonaisuudessaan Suomen yrityksistä kaksi kolmasosaa työllistää vain yrittäjän itsensä. Vuonna 2009 tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 93,4 prosenttia Suomen yrityksistä oli mikroyrityksiä. Pienyrityksiä, jotka työllistävät 10-49 henkilöä oli puolestaan 5,5 prosenttia. Keskisuuria yrityksiä,
jotka työllistävät 50-249 henkilöä oli 0,9 prosenttia ja yli 250 henkilöä työllistäviä suuryrityksiä 0,2 prosenttia. (Suomen yrittäjät 2011.) Kuviossa 1 on esitetty vielä ympyrädiagrammina
yritysten henkilömäärät.
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Kuvio 1: Yritysten määrän jakautuminen Suomessa. (Suomen yrittäjät 2011.)
Kuten kuviosta 1 voidaan päätellä on mikroyrityksillä ja pienyrityksillä todella suuri työllistävä
vaikutus. Tämän takia on todella tärkeää, että uusia yrityksiä syntyy jatkuvasti. Emme voi
enää luottaa siihen, että suuryritykset pystyvät työllistämään ihmisiä entiseen malliin.

2.1

Keskeiset käsitteet

Alla on valittu keskeisimpiä käsitteitä, jotka liittyvät olennaisesti yrittäjyyteen ja liiketoimintaan.
”Bisnesenkeli. Yksityishenkilö, joka antaa aloittavalle yritykselle pääomaa vaihtovelkakirjoja
tai omistusta vastaan. Bisnesenkelit osallistuvat usein aktiivisesti yrityksen kehittämiseen ja
hallitustyöskentelyyn.” (Mäkeläinen & Puustinen 2013, 262.)
Hissipuhe (pitch). Esitys, jossa kiteytetään yrityksen idea ja pyritään saamaan kuulija (esim.
sijoittaja tai yhteistyökumppani) kiinnostumaan ideasta. Hissipuheita pidetään eri tilanteissa
ja ne voivat olla eri mittaisia. Nykyään pidetään paljon pitching- kilpailuja, joihin kerätään
sijoittajia ja mentoreita ja sitä kautta aloittavat yritykset tai pelkät ideat pääsevät alkuun.
”Liiketoimintasuunnitelma. Business plan, joka määrittelee yrityksen idean, resurssit, tavoitteet ja kilpailuympäristön 3—5 vuoden päähän. Liiketoimintasuunnitelma on hyvä tehdä –
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mutta arjen todellisuus usein rikkoo parhaankin suunnitelman. Tärkeintä on kyky sopeutua ja
vaihtaa ketterästi suunnitelmaa.” (Mäkeläinen & Puustinen 2013, 262.)
”Liikevaihto. Yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty alennukset,
luottotappiot, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot” (Mäkeläinen. Puustinen 2013, 263).
”Liikevoitto. Yrityksen tuloslaskelman erä, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut ja poistot” (Mäkeläinen & Puustinen 2013, 263).
”Osakeyhtiö. Yritysmuoto, jonka omistus jakautuu osakkeisiin” (Mäkeläinen & Puustinen 2013,
263).
SWOT-analyysi (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
SWOT-analyysi on väline, jolla analysoidaan esimerkiksi toteutettavaa ideaa. Analyysin avulla
voidaan ohjata ja seurata idean toteuttamista käytännön tasolla. SWOT- nimi tulee sanoista
Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats
(uhat). Analyysissä näiden sanojen alle listataan omaan ideaan liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, uhkatekijöitä ja mahdollisuuksia. (Opetushallitus 2012.)
Yllä avatut käsitteet tulevat esiintymään tässä opinnäytetyössä myöhemmin, kun kuvaamme
yritysideamme kehitysprosessia sekä sen taustalla vaikuttavaa viitekehystä.

2.2

Opiskelijayrittäjyys ammattikorkeakoulussa

Suomessa on huomattavissa selkeä yrittäjyyden ja koulutuksen suhde. Mitä korkeampi koulutus on, sitä epätodennäköisemmin henkilö lähtee elättämään itseänsä yrittäjänä. Korkeakoulutettujen aktiivisuus yrittäjinä on muuta väestöä alhaisempaa. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että yrittäjyyttä ei pidetä akateemiseen perinteeseen kuuluvaksi. Korkeakouluissa ja
yritysmaailmassa asioita arvotetaan eri tavalla ja myös korkeakoulutettujen alhaisempi työttömyysaste vähentää tarvetta ryhtyä elättämään itsensä. On myös nähtävissä, että korkeakoulutetut eivät siirry yrittäjiksi heti valmistumisen jälkeen. He menevät ensin palkkatöihin,
hankkivat työkokemusta, pääomia ja ryhtyvät myöhemmin yrittäjiksi. (Honkanen 2010, 140—
141.)
FINPIN on Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyys- ja innovaatioverkosto. Toiminta alkoi
vuonna 2002, perustamalla ammattikorkeakoulujen hautomoverkosto. Vuosien varrella toi-
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minta on muuttunut, mutta yhdistävänä tekijänä on aina ollut yrittäjyys. FINPIN on järjestänyt kansallisia ja kansainvälisiä yrittäjyyskonferensseja, tuottanut tutkimuksia ja julkaisuja
sekä järjestänyt erilaisia koulutuksia ja tapahtumia yrittäjyyteen liittyen. Verkoston tavoitteena on vahvistaa ja edistää osaamis- ja innovaatioperusteista yrittäjyyttä ammattikorkeakouluissa. Vuonna 2013 FINPIN liittyi osaksi ammattikorkeakoulujen tutkimusjohtajien verkostoa. Tästä johtuen FINPIN ei toimi enää perinteisessä muodossaan, vaan osana isompaa organisaatiota. (FINPIN 2013.)
Vuonna 2012 Euroopan unionin alueiden komitea nimesi Uudenmaan yhdeksi Euroopan yrittäjyysalueista. Euroopan komission tiedoksiannossa ”Toimintasuunnitelma: Yrittäjyyden edistäminen Euroopassa”. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan yritysideoiden toteuttamiselle mahdollistavan ympäristön syntyä erilaisilla yrittäjyyttä edistävillä toimilla. Toimintasuunnitelmassa painotetaan viittä eri osa-aluetta: ”yrittäjyyskulttuurin edistäminen, yrittäjäksi kannustaminen, yrittäjien tukeminen kohti kasvua ja kilpailukykyä, rahoitusvirtojen tehostaminen, pk-yrityksiä suosivan hallinto- ja sääntelyjärjestelmän luonti”. Erityisesti näistä kolmen
ensimmäisen kohdalla Laurea on osoittanut toiminnassaan suurta aktiivisuutta. Myös neljännellä osa-alueella eli rahoituksessa Laurea on aktivoitunut, koska se voi toimia pääomasijoittajana tietyn ehdoin uudessa opiskelijalähtöisessä yrityksessä. (Laurea-ammatikorkeakoulu
2013.)
Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä voi olla huomattavasti vaikeampi tehdä siinä vaiheessa, kun
henkilön elämäntilanne on vakiintunut ja henkilökohtaiset riskit yrittäjäksi ryhtymiselle ovat
suuremmat. Opiskelijana päätös on huomattavasti helpompi tehdä. Toisaalta opiskelijana on
usein skeptinen oman osaamisen ja työkokemuksen suhteen. Yrittäjäksi lähtemisessä on tärkeintä innokkuus omaa ideaa kohtaan ja usko omaan tekemiseen. Nuorella yrittäjällä ei tarvitse olla kaikkea tietoa ja osaamista, kun hän lähtee yrittäjäksi. Kun saa riittävästi kannatusta omalle idealleen ja on innokas tekemään töitä sen eteen, myös pitkällä aikavälillä, niin
tämä antaa jo hyvän pohjan yrittäjäksi lähtemiselle. Sen jälkeen on erittäin tärkeää kerätä
ympärilleen sellainen tiimi, johon löytää samanhenkisiä eri osa-alueiden osaajia. Myös omat
kokemuksemme tukevat ajatusta, että yrittäjäksi ryhtyminen jo opiskeluaikana on varteenotettava vaihtoehto. Ammattikorkeakoulut tukevat opiskelijayrittäjiä ja antavat tukea yrityksen perustamiseen kouluaikana. Useissa ammattikorkeakouluissa on lisäksi vielä yrittäjäyhteisö, joka on yrittäjien ja yrittäjähenkisten opiskelijoiden fuusio. Näiden kanavien kautta myös
oma yritysideamme sai paljon tukea ja lähti kehittymään.
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3

Opiskelijayrittäjyys Laureassa

Laurean strategiassa opiskelija- ja kasvuyrittäjyyden tukeminen on valittu yhdeksi alaksi. Erilaisia yhteistyösopimuksia Laurea on solminut eri toimijoiden kanssa, kuten Uudenmaan yrittäjien kanssa ”yhteistyösopimus strategisen yhteistyö- ja kehittämiskumppanuuden syntymisestä”. Yhteistyö käsittää tiedotusyhteistyötä, yhteisiä tilaisuuksia, asiantuntijatyötä sekä
konsultointia. Myös Laurean hanketoiminnan ja pk-yritysten kehittämisen integrointi yhteen
Uudenmaan yrittäjien toiminnan kanssa on osa sopimusta. (Uudenmaan yrittäjät 2012.)
Vuonna 2013 Laurea tekee yhteistyötä InnoEspoo-nimisen hankkeen parissa. InnoEspoohankkeen taustalla on InnoOmnia, lisäksi hankkeeseen kuuluu Omnian, Laurean ja Aalto yliopiston opiskelijoita, opettajia ja kehittäjiä sekä Espoon kaupunki ja espoolaisia yrittäjiä.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälistä osaajaverkostoa. Hankkeessa syntyy eri koulutusorganisaatioiden ja yrityspalveluiden rajat ylittävä yhteisö, joka tukee pienyritysten
osaamisen ja liiketoiminnan vahvistumista, opiskelijayrittäjyyttä ja Espoon kaupungin innovatiivisten palvelujen kehittämistä. Verkostojen kautta niin yrittäjille kuin opiskelijoille avautuvat kansainväliset toimintaympäristöt. Hankkeen tavoitteena on kannustaa yrittäjiä verkostoitumaan ja kehittämään yhdessä opiskelijoiden kanssa luovia ratkaisuja ongelmiinsa sekä kehittämään uutta liiketoimintaa. Yrittäjät voivat myös hyödyntää oppilaitosten tiloja yhteisten
tuotekehitys- ja palvelumuotoiluprojektien toteutuksessa. InnoEspoo hankkeella täydennetään myös alueen muita yrityspalveluita ja koulutustarjontaa. Yhteisön painoarvo on kestävää
hyvinvointia luovassa yrittäjyydessä. Toimijoina ovat erityisesti kädentaitojen ja palvelualojen mikroyritykset, sivutoimiset yrittäjät, opiskelijayritykset ja osuuskunnat. (InnoOmnia
2013.)
Laureassa opiskelijayrittäjyyttä tuodaan sekä esiin että opiskelijoiden tietoisuuteen eri tavoin. Laurea tarjoaa opiskelijoilleen kokonaisvaltaista yrittäjyyden edistämiskonseptia, jossa
on huomioitu oppilaitoksen, yhteiskunnan, muiden edistäjätahojen, viranomaisten sekä yrittäjien roolit. Tämän tarkoituksena on saattaa yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneet tahot. Laurean koulutusyksiköt yhdessä kumppaneidensa kanssa tarjoavat opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi erilaisia yrittäjyysleirejä, kuten esimerkiksi Laurea Entrepreusrship Societyn kanssa tehtävä Cambridge VentureCamp tai Innovation Express. Muita opiskelijayrittäjyyttä kannustavia
tapahtumia on Sense liikeideakilpailu, jonka toteuttaa FUAS (Federation of Applied Sciences),
joka on Laurean, Hämeen sekä Lahden ammattikorkeakoulujen strateginen liittouma. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2013.)
Laurea tarjoaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossaan yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmaa. Tämä kasvuyrittäjyyteen tähtäävä koulutusohjelma on tarkoitettu yrittäjille ja liiketoiminnan kehittäjille, jotka haluavat syventää osaamistaan kestävän
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liiketoiminnan kasvattamisessa ja kansainvälistämisessä. Tämän lisäksi Laurea tarjoaa opiskelijoilleen monipuolista tukea yrittäjyyteen sekä kansainvälisyyteen laajan yhteistyöverkostonsa kautta. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2013.)

3.1

Laurea Entrepreneurship Society

Laurea Entrepreneur Society (LaureaES) on vuonna 2009 perustettu opiskelijayrittäjyyttä edistävä, voittoa tavoittelematon järjestö. Yhdistyksen ovat perustanut laurealaiset opiskelijat ja
sen tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä niin Laureassa, Suomessa kuin ulkomaillakin. Tavoitteena on yrittäjyyden näkeminen tulevaisuudessa entistä positiivisempana asiana. LaureaES
on järjestänyt olemassaolonsa aikana yli 100 yrittäjyyttä edistävää tapahtumaa viidessä eri
maassa. Tapahtumia on järjestetty korkeakoulu-asteen opiskelijoiden lisäksi myös toisen asteen opiskelijoille. (LaureaES 2013.)
Cambridge Venture Camp on Laurea Entrepreurship Society:n järjestämä kahden viikon mittainen leiri Englannissa, jossa edistetään bisnesideoiden syntymistä sekä kehittymistä yrittäjähenkisessä ympäristössä yhdessä maailmanluokan valmentajien sekä mentoreiden kanssa.
Cambridge VentureCamp edistää opiskelijayrittäjyyttä ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä mukaan ulkomailla tapahtuvaan yritysvalmennukseen erittäin edullisesti. Leiri on
tarkoitettu yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä jo yritysidean omaavien henkilöiden valmennukseen. (LaureaES 2013.)
Innovation Express —yrittäjyysleiri on matka Euroopan halki, jossa opiskelijat työskentelevät
tiimeinä start-up idean tai yrityksen kehittämiseksi. Matkalla pysähdytään erilaisiin startupyrittäjyyttä tukeviin ja edistäviin kohteisiin. Innovation Express- konseptin tarkoitus on tarjota Cambridge Venture Camp tyylistä toimintaa, mutta erilaisessa toimintaympäristössä eri
puolilla Eurooppaa. 2013.)
Yrittäjyystiistai on LaureaES —yrittäjäyhteisön järjestämä luento, jolla houkutellaan uusia
yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita kuuntelemaan tarinoita menestyviltä yrittäjiltä eri
puolilta maailmaa sekä verkostoitumaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Yrittäjyystiistai tapahtumia on järjestetty vuodesta 2007 lähtien. Puhujina tapahtumissa on ollut kotimaisia
yrittäjiä, esimerkiksi City-lehden juuri ostanut Ilkka Lavas ja Ivana Helsinki –tuotemerkin takaa löytyvä yrittäjä Paola Suhonen. Ulkomaalaisia puhujina on myös ollut useampia, esimerkkinä Professori Alan Barrel Cambridgestä ja Tony Andersson EasyJet —lentoyhtiöstä. (LaureaES
2013.)
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Yrittäjyystiistait ovat tarjonneet hyviä mahdollisuuksia verkostoitua niin yrittäjyydestä kiinnostuneiden oppilaiden ja opettajien kuin paikallisten yrittäjienkin kanssa. Puhujat innostavat
omilla esimerkeillään nuoria alkuvaiheen yrittäjiä kokeilemaan rohkeasti rajojaan sekä tarttumaan uusiin haasteisiin. Yrittäjyystiistai tapahtumissa on vieraillut säännöllisesti myös ulkomaisia puhujia, kuten markkinointiammattilainen Tony Andersson Iso-Britanniasta. Tony
Andersson on palkattu EasyJet —lentoyhtiöön kolmantena työntekijänä yhtiön perustamisvaiheessa ja hänen vastuullaan on ollut yhtiön markkinointi. Tonyn kertomat tarinat siitä, miten
markkinointi uutena yksityisenä lentoyhtiönä toteutetaan ja sen avulla noustaan ison kilpailijan British Airwaysin rinnalle, on aivan uskomatonta kuultavaa. Tällaisia menestyneitä ja hienon uran omaavia puhujia tarvittaisiin lisää jakamaan omia kokemuksiaan, sillä ne voivat sytyttää nuoressa yrittäjässä opiskeluaikana sen kipinän, jonka hän yrityksen perustamiseen
tarvitsee.

Vuonna 2013 aloitetun Pitch & Beer –konseptin tavoitteena on tarjota bisnesidean omaavalle
opiskelijalle mahdollisuus tulla esittelemään oma ideansa rennossa ympäristössä. Opiskelija
saa palautetta esittelemästään ideasta sekä omasta esiintymisestään. Tuomaristo koostuu
yleensä menestyneistä sarjayrittäjistä sekä bisnesenkeleistä. Pitch & Beer –konsepti on tehty
osakilpailumuotoisesti ja se sisältää viisi karsintaa, joista jokaisesta pääsee kaksi parasta ideaa jatkoon. Kaikki jatkoon päässeet ideat saavat vuoden lopussa sparrauspäivän business enkeleiden kanssa, jonka jälkeen järjestetään vielä Pitch & Beer finaali, jossa julkistetaan vuoden 2013 voittaja. (LaureaES 2013.)

3.2

Tulirahoitus

Tulirahoitus oli aiemmin Tekesin Tutkimuksesta Liiketoimintaan (TULI) –ohjelmasta. Innovaatiojärjestelmän selkeytyksen ja päällekkäisyyksien takia vuonna 2012 tämä rahoitusmalli siirrettiin osaksi keksintösäätiön tuoteväylä-rahoitusta, jonka tavoitteena on innostaa ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa keksimään uusia tuotteita ja palveluita. Vuonna
2012 keksintösäätiö myönsi rahoitusta yhteensä 22 eri ammattikorkeakoululle, joilla oli käytössä yhteensä maksimissaan 1,5 miljoonaa euroa innovatiivisten ideoiden ja keksintöjen kehittämiseen. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma innovaatiovastaava sekä arviointiraati,
jonka toimesta ideat seulotaan. Prosessit vaihtelevat hieman eri ammattikorkeakoulujen mukaan. (Keksintösäätiö 2013.) Kuviossa 2 näkyy miten tuoteväylä-rahoitusprosessi etenee ammattikorkeakouluissa ja keksintäsäätiössä.
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Kuvio 2: Tuoteväylä rahoituksen vaiheet. (Foundation for Finnish investors 2013.)
Kuviossa 2 on nähtävissä, että idean ensimmäinen aktivointi ja arviointi tapahtuu ammattikorkeakoulussa. Tämän jälkeen idea siirtyy Keksintäsäätiön tuoteväylä-palveluun, jossa sitä
arvioidaan ja kehitetään eteenpäin.

3.3

Spinno-yrityshautomo

Laurea-ammattikorkeakoululla on oma Spinno Enterprise Center —yrityshautomo, joka on teknologia- ja osaamispohjaisia, nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä palveleva yrityshautomo.
Spinno toimii Laurea-ammattikorkeakoulun tuella pääkaupunkiseudun innovaatiotoiminnan ja
–yhteistyön kehittäjänä. Spinno auttaa uusia yrityksiä, mutta myös pääkaupunkiseudun korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja liike-elämää uusien spin-off -yritysten synnyttämisessä. Toiminnan ohessa Spinno palvelee myös YritysEspoota sekä Tuoteväylää toimimalla erilaisten
liikeideoiden arvioijana sekä hankkeiden kehittäjänä. (Spinno Enterprise Center 2013.)
Spinno tarjoaa opiskelijayrittäjälle start-up -vaiheessa kolmea erilaista hautomopalvelua.
KICK OFF –esihautomo, LAUNCH –hautomo ja viimeisenä vaiheena GROWTH –hautomo. Nämä
ovat maksullisia palveluita, joita yrityksen on mahdollista ostaa Spinnolta. Asiakkaiden kasvuuran tukemiseksi Spinno toimii yhteistyössä julkisten rahoittajien, eri yrityskiihdyttämöiden
sekä Finnvera Venture Capitalin ja muiden pääomasijoittajien kanssa. Spinnossa järjestään
myös viikoittain erilaisia koulutuksia Startup yrityksen alkuvaiheen markkinoinnista julkisen
rahoituksen hakemiseen. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Spinnon tarjoamiin koulutuksiin ilmaiseksi, myös ilman hautomosopimusta. (Spinno Enterprise Center 2013.)
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4

Yritysidean kehitysprosessi

Tässä osuudessa tullaan käsittelemään yrittäjäksi ryhtymisen prosessia eri näkökulmista. Yrittäjyys ja yrityksen perustaminen ovat hyvin laajoja aihealueita ja niistä on kirjoitettu lukuisia
kirjoja. Useimmat niistä kuvaavat yrityksen perustamisen kaavamaisena toimintona, jossa ensin aina lähdetään liikkeelle liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisesta ja lopuksi päädytään
juridiseen perustamiseen. Nämä ja kaikki siihen väliin kuuluvat vaiheet ovat erittäin tärkeitä
liikeidean kehittämisessä sekä yrityksen perustamisessa ja uuden yrittäjän tulisi olla jossakin
määrin tietoinen näistä vaiheista. Tässä luvussa ei kuitenkaan keskitytä näihin asioihin, vaan
enemmän käsitellään sitä, minkälainen ajatusmaailma ja asenne yrittäjältä vaaditaan. Minkälainen ympäristö ja olosuhteet tarvitaan ympärille, jotta yksilö pystyy perustamaan yrityksen
ja vielä tärkeämpää, miten tehdä siitä kannattavaa liiketoimintaa? Alla olevassa kuviossa 3 on
jäsennelty tarkemmin tekijöiden yritysidean kehitysprosessia.

Kuvio 3: Yritysprosessin kuvaus
Kuten kuviosta 3 ilmenee, ensimmäiseksi tullaan käsittelemään idean syntymistä, epämukavuusalueelta poistumista ja asenteiden vaikuttamista. Toiseksi syvennytään idean kehittämiseen. Mitä työkaluja kehitykseen tarvitaan ja minkälaisessa ympäristössä idea kehittyy parhaiten? Toisessa luvussa keskitytään etenkin yrittäjyysleirien vaikutukseen. Kolmanneksi käsitellään idean toteuttamista ja siihen liittyviä eri vaiheita. Neljänneksi arvioidaan koko ympäristön vaikutusta kehitysprosessiin, mukaan lukien ilmapiiri, vallitseva ajanjakso ja ympärillä
olevat ihmiset.
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4.1

Idean syntyminen

Ideamme sai alkunsa kaukana tutusta ympäristöstä. Mukavuusalueelta poistuminen ja sitä
kautta oman ajattelutavan muokkautuminen olivat meille avaimia uuden idean syntyyn ja
myöhemmin kehittämiseen. Idea, josta yrityksemme syntyi oli vain yksi monien ideoiden joukosta. Alaluvuissa tullaan käsittelemään, miten tämä idea syntyi ja miksi aloimme viedä juuri
tätä ideaa eteenpäin.

4.1.1

Mukavuusalueelta poistuminen

Luovuus voi saada meidät elämään täysillä, mutta se ei ole aina niin että otamme elämäämme mukaan vain hauskoja ja sopivia asioita. Huippu-urheilijatkaan eivät saavuta mitään, jos
he juoksevat vain silloin kun heitä huvittaa. Luovaa potentiaalia ei siis saavuteta, jos työskentelee pelkästään mukavien asioiden parissa. Jos haluamme tulla luovaksi on meidän kohdattava kaikki epämukava ja suhtauduttava siihen vakavasti. (Rehn 2010, 66.)
Kun mietitään omaa kehitysprosessiamme taaksepäin, niin juuri mukavuusalueelta poistuminen mahdollisti uuden idean syntymisen. Idean, joka myöhemmin muokkautui liikeideaksi ja
sen jälkeen yritykseksi. Syksyllä 2011 olimme Barbadoksella opiskelijavaihdossa. Opiskelun
ohella meille tarjoutui mahdollisuus työskennellä Sunlink-nimisessä Destination Management
—yrityksessä, joka räätälöi matkoja yksityisille henkilöille sekä yrityksille Yhdysvalloista. Sunlink järjestää esimerkiksi suurille amerikkalaisille yrityksille kokouksia, johtoryhmäpäiviä,
henkilökunnan palkintomatkoja sekä virkistäytymismatkoja. Yritys toimii destination management —periaatteella eli asiakkaan saapuessa kohteeseen hänen ei tarvitse itse huolehtia
enää mistään vaan kaikki on järjestetty hänen puolestaan. Työskenteleminen tällaisessa yrityksessä tarkoitti meille sitä, että jouduimme poistumaan omalta mukavuusalueelta. Emme
tienneet, minkälaista asiakaspalvelua varakkaat ja vaikutusvaltaiset asiakkaat odottivat ja se
oli ensimmäinen kerta, kun työskentelimme englannin kielellä.
Loppujen lopuksi työskentely yrityksessä sujui erittäin hyvin ja opimme paljon uusia asioita
lyhyessä ajassa. Tämän jälkeen päässämme syntyi myös idea kyseisen konseptin siirtämisestä
Suomeen. Ensimmäisenä mieleen tulivat venäläiset turistit ja heille tarjottavat palvelut. Lisäksi heidän ostokäyttäytymisestään sekä matkailumäärän kasvusta uutisoitiin jatkuvasti medioissa ja nämä seikat oli tuotu esille myös oman koulun opintojaksoilla.
Jos yritys tai yksilö haluaa tulla luovemmaksi, paremmaksi keksimään uusia ideoita, silloin on
ryhdyttävä pohtimaan, mitkä ideat ovat kiellettyjä tai mihin on hankala tarttua. Aivojen täytyy yksinkertaisesti tottua siihen, etteivät ne ole enää omalla mukavuusalueellaan. Tällöin
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pintaan alkaa nousta aidosti luovia asioita, kun asiat tuntuvat vähemmän mukavilta. Meidän
tulisi viedä asiat liian pitkälle, löytää yksilön tai organisaation kipupisteet ja selvittää minkä
normien alla kukin elää, mitä pitää tärkeänä ja minkä parissa tekee töitä mielellään. Suuri
voimavara on kyky löytää se, mitä ei saa sanoa tai tehdä. Kipupisteiden etsiminen ei ole helppoa, mutta se kuitenkin onnistuu, jos sen eteen tekee töitä. ( Rehn 2010, 69-70.)
Miten epämiellyttävät asiat sitten tulisi kohdata ja miten ne tunnistaa? Haasteena luovemmaksi kehittymisessä on se, että ihmisen täytyy keskittyä tekemään työtä, joka ei tunnu oikealta. Se voi kuulostaa oudolta, mutta jos ihminen haluaa kehittyä oikeasti luovaksi, täytyy
ymmärtää, että luovuudessa ei ole kyse hauskuudesta tai siitä, että on kivaa. Kivaa voi myös
olla, mutta jos se on päällimmäinen tunne, on todennäköistä että aivot ovat tekemässä sinulle tepposet. (Rehn 2010, 71.) Mukavuusalueelta poistuminen on ollut ratkaisevassa asemassa
meidän omassa luovuusprosessissa. Ideamme syntyi vasta sen jälkeen, kun olimme tehneet
töitä meille epämukavassa ympäristössä. Jatkuvan luovuuden ylläpitäminen niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksen kehittämisessä tulee olemaan erittäin tärkeää.

4.1.2

Asenteiden ja ajattelutapojen muovautuminen

Luovassa tuotekehittelyssä ei ole oleellista lähteä liikkeelle tarpeesta, vaan enemmänkin siitä, että osaa haaveilla jostakin, mikä synnyttää myöhemmin tarpeen. Jos lähdet liikkeelle
aina siitä, että täytyy keksiä jotain järkevää, aikuismaista ja vakavaa, et koskaan tulee keksimään sellaisia asioita kuin Wii-pelikonsoli, matkapuhelin tai Red Bull. Näiden tuotteiden
keksijät ovat uskaltaneet ajatella aikuisten ihmisten ajatusmaailman ulkopuolelle. He pystyivät luopumaan vakavamielisyydestä, he olivat haaveilijoita ja heillä oli lasten kevytmielinen
ajattelutapa. Kaikista näistä on tullut upeita menestystarinoita. (Rehn 2010, 94.)
Järki ja luovuus ovat aina ristiriidassa keskenään ja niin tulee aina olemaan. Luovuudessa on
pystyttävä irrottautumaan olemassa olevista malleista, kun taas järkiperäisyydessä toimitaan
sen mukaan mikä tiedetään jo toimivaksi ja josta on historian perustaa. Jotta luovuus kehittyisi täytyy luopua siitä uskosta, että prosessi olisi hallittavissa, ohjattavissa ja järkeistettävissä. Tämä ei tarkoita sitä että heittelemme vain satunnaisia ideoita ja niitä ei saa arvostella. Tämä tarkoittaa enemmänkin sitä, että meidän ei tulisi antautua sen hallintaan, miten
asiat on tehty ennen, tai uskoa siihen että tuotteita ei voi kehittää ilman jo olemassa olevaa
tarvetta. Käytännössä luovuuden ja järkiperäisyyden välinen suhde tarkoittaa sitä, että meidän ei pidä eikä tarvitse tarrautua uskoon ”varmana” tietona tai jo valmiiksi määritellyn luovuuden muotona. Se, että prosessia ei pysty hallitsemaan järkiperäisesti ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki ohjat tulisi päästää pois käsistä tai että kaikenlainen kyseenalaistaminen
olisi kiellettyä. Tämä asia on päinvastoin. Koska emme tiedä mikä idea toimii, tai mikä osoit-
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tautuu jälkikäteen loistavaksi ratkaisuksi ongelmaan, josta emme edes tienneet, meidän on
opittava tarttumaan ideaan ja pitämään siitä kiinni, sen sijaan, että antaisimme kaikkien ideoiden kukkia. Lapsissa hienointa ei ole heidän mielikuvituksensa, vaan heidän uskomisensa
kapasiteetti. Jos lapsi luulee olevansa avaruusolio, silloin ei järkiperäisyys tai mitkään todisteet riitä. Hän on Marsissa ja sänky toimii avaruusrakettina. Lasta ei kiinnosta, että siinä ei
ole mitään järkeä. (Rehn 2010, 95-96.)
Muistamme kuinka Cambridge Venture Camp -yrittäjyysleiriltä palattuamme olimme täynnä
innostuneisuutta ja kerroimme lähipiirille, koulukavereille ja opettajille kuinka lähdemme
perustamaan luksusmatkatoimistoa venäläisille asiakkaille. Useimmat kommentit olivat luokkaa: ”pitäisikö hankkia vähän työkokemusta ensin”, ”miten te siihen pystytte, kun te ette
edes puhu venäjää”, ”kannattaisiko käydä se koulu vaan loppuun.” Nämä kommentit olivat
kaikki järkeviä ja jos olisimme pelkästään järkiperäisesti miettineet ideaamme, olisimme siitä
varmasti luopuneet monestakin syystä jo alkuvaiheessa. Meillä oli todella vähän kokemusta
työskentelystä luksusmatkailualalla, emme puhuneet kumpikaan venäjää, emme tienneet yhtään miten asiakkaat pystytään tavoittamaan yms. Tätä listaa voisi jatkaa paljon pidempääkin. Joka tapauksessa jo tässä vaiheessa olimme luoneet itsellemme sellaisen ajatusmaailman, että Tommi ja Eerik perustavat luksusmatkatoimiston ja siitä tulee menestyvä, kansainvälinen yritys. Tätä ajatusta ei yksikään järkiperäinen kommentti pystynyt enää horjuttamaan. Olimme löytäneet jotakin mitä halusimme aidosti tehdä omasta halusta, uskoimme että yksikään vastoinkäyminen ei tulisi olemaan liian suuri tavoitteemme saavuttamiseksi. Ajattelutapa ja suhtautuminen niin kritiikkiin kuin vastoinkäymisiin ovat varmasti olleet merkittävimpiä asioita missä olemme kehittyneet prosessin aikana. Jos meiltä olisi puuttunut päättäväisyys, kyky unelmoida ja lievä hulluus emme varmasti olisi lähteneet yritystä perustamaan.
Itsemääräämisoikeus, monimutkaisuus ja suhde ponnistelun ja palkkion välillä ovat useimpien
ihmisten mielestä ne kolme asiaa, jotka tyydyttävältä työltä vaaditaan. Palkan suuruus ei ole
se tekijä, joka pitää meidät onnellisina yhdeksästä neljään vaan tyydytyksen tunne. Ottaisitko
mieluummin arkkitehdin työn ja 60 000 euron vuositulot kuin tullivartijan työn ja 80 000 euron vuositulot? Todennäköisesti ensimmäisen vaihtoehdon, koska luova työ on itsenäistä, monimutkaista ja näet paremmin suhteen ponnistelun ja palkkion välillä, ja se on useimmille
ihmisille tärkeämpää kuin raha. Kun nämä kolme kriteeriä täyttyvät on työ silloin merkityksellistä. Opettajan ja lääkärin työ on merkityksellistä, mutta niin on myös yrittäjän työ. Kovaa
työtä voi verrata vankilatuomioon vain silloin, kun sillä ei ole merkitystä. (Gladwell 2010,
103—104.)
Tämä kaikki kuvastaa hyvin sitä, miksi me olemme lähteneet yrittäjiksi. Se, että pystyt itse
luomaan jotakin uutta. Tekemään asioita, joita oikeasti haluat ja tiedät että tulet saamaan
siitä vielä korvauksen antaa moninkertaisen tyydytyksen siihen verrattuna, että valmistumisen
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jälkeen menisit palkkatyöhön. Tähänkin ajattelutapaan meidän täytyi kasvaa, se ei syntynyt
luonnostaan. Meidän kohdalla eniten ajattelutapoihin on vaikuttanut yrittäjäleirit ulkomailla.
Kun pääsee ympäristöön, joka poikkeaa täysin siitä missä on aikaisemmin ollut niin se vaikuttaa erittäin voimakkaasti. Esimerkiksi Cambridgessa vietimme kaksi viikkoa muiden yrittäjähenkisten opiskelijoiden kanssa, saimme henkilökohtaista valmennusta menestyneiltä paikallisilta yrittäjiltä. Luennoilla kerrottiin jatkuvasti, kuinka tavoitteeksi täytyy asettaa maailmanvalloitus. Tämä ajattelumalli soti täysin sitä mallia vastaan, jossa suurin osa suomalaisista
nuorista, me mukaan luettuina on kasvanut: hanki itsellesi koulutus ja varma työpaikka, lopeta unelmointi. Suomessa ei myöskään ole kulttuuria, jossa menestyneet ihmiset jakaisivat
neuvojaan ilmaisiksi esimerkiksi nuorille. Onneksemme me pääsimme tällaiseen ympäristöön
Englannissa.
Työskentely opintojen ohessa sekä työharjoittelupaikoissa muiden alaisuudessa on tuntunut
jatkuvasti vaikeammalta. Omat asenteet ja ajattelutavat ovat muokkautuneet valtavasti siitä,
mitä ne opintojen alussa olivat. Tyydytystä ei enää saa siitä, että käy tekemässä jonkin muun
alaisuudessa töitä. Vaikka työnsä hoitaisikin hyvin ja suhde ponnistelun ja palkinnon välillä
olisikin nähtävissä lyhyellä aikavälillä tai jopa saman tien, niin enää se ei tunnu riittävän. Nyt
ainoa mahdollinen vaihtoehto meille valmistumisen jälkeen on työskennellä omassa yrityksessä. Se antaa osaltaan intoa oman yrityksen jatkuvaan kehittämiseen ja sen toiminnan eteenpäinviemiseen. Ajatusmaailmamme on muokkautunut sellaiseksi, että palkkatyö ei ole meitä
varten. Tiedostamme, että yrittäjyys tulee vaatimaan kovempia ponnisteluja palkkatyöhön
verrattuna, mutta silloin kun tekee asioita, joita aidosti haluaa, niin työ ei tunnu enää työltä
- tämä on varmasti yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä meille lähteä yrittäjäksi.

4.2

Idean kehittäminen

Meidän ideamme kehitysprosessi on ollut hyvin pitkä. Siitä hetkestä, kun ensimmäisen kerran
saimme idean luksusmatkatoimiston perustamisesta, kesti noin puolitoista vuotta ennen kuin
yritys rekisteröitiin. Puoleentoista vuoteen mahtui monta erilaista vaihetta, oli aikoja jolloin
kehitystä ei tapahtunut yhtään ja lyhyitä jaksoja, jolloin idea meni valtavasti eteenpäin.
Opiskeluaikana yrityksen perustamisessa on hyvät ja huonot puolet. Huonoina puolina voidaan
pitää ajanpuutetta. Opintojaksojen ja mahdollisesti muiden töiden lisäksi omalle yritysidealle
ei jää kovin paljon aikaa. Toisaalta toimivassa opintoympäristössä saa suorittaa osan kursseista oman yritysidean parissa ja näin saada samalla opintopisteitä ja kehittää ideaa.
Hyviä puolia, joita koimme, oli koululta saatu tukiverkko. Esimerkiksi pystyimme hyödyntämään koulumme opettajien suhteita ja sitä kautta luomaan uusia entistä laajempia verkostoja. Saimme myös apua lakiteknillisiin asioihin, kuten yrityksen perustamissopimukseen sekä
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osakassopimukseen koulumme opettajalta, joka on koulutukseltaan lakimies. Normaalisti tämänkaltaiset pienet asiat tuovat helposti suuria kuluja aloittavalle yritykselle. Omasta ideastamme saimme niin positiivista kuin negatiivistäkin palautetta eri alojen opettajilta. Tyypillistä jaksoille, jolloin idea kehittyi eniten, oli se, että olimme vieraassa ympäristössä, kohtasimme kritiikkiä, jouduimme vastaamaan arvostelijoiden kysymyksiin, kehittämään itseämme tai kohtaamaan uudenlaisia tilanteita ja ihmisiä. Toisin sanoen idea kehittyi eniten silloin,
kun olimme pois omalta mukavuusalueelta.
Kriitikot ja vastaansanojat ovat välttämättömiä luovuuden esiin tulemisessa. Jotta uusi idea
näkee päivänvalon, sen on kohdattava vastustusta. Jos kaikki myötäilevät ideaa sitä ei ole
todennäköisesti tutkittu tarpeeksi. Jos ihmiset eivät kyseenalaista ideaa, sitä ei ole testattu
tarpeeksi. Hyväksyntä kertoo siitä, että ihmiset eivät pidä ideaa epämukavana. Jos idea ei
kohtaa minkäänlaista vastustusta ei se ole kovin hyvä, koska silloin se ei haasta riittävästi.
Ideat, jotka ovat muuttaneet maailmaa ovat myöskin aiheuttaneet paljon vastarintaa, kitkaa
ja tuhoa. Uusi tuottava ideaa hyökkää jotain vanhaa vastaan, tekee siitä vanhanaikaista tai
ryöstää joltakin valta-aseman. Tämä ei ole ongelma, koska juuri vaikeiden ja kivuliaiden prosessien kautta yritykset ja yhteiskunta kehittyvät, mutta tällöin jokaisella arvoa luovalla idealla on vähintään yksi vihollinen. Kannattaa siis pitää silmät auki ja etsiä omalle idealle vihollisia, jo sillä voitamme paljon. (Rehn 2010, 101—102.)
Me kohtasimme eniten kritiikkiä ja vastustusta silloin kun olimme Suomen ulkopuolella. Cambridgessa ja Innovation Express-matkalla esittelimme ideaamme businessenkeleille, pääomasijoittajille ja muille kaupallisen alan ihmisille. Nämä olivat ihmisiä, jotka tiesivät kannattavasta liiketoiminnasta lähes kaiken, mutta ei välttämättä olleet meidän alan tai meidän kohdemarkkinan asiantuntijoita. Näissä tilanteissa saimme kuitenkin todella arvokasta palautetta,
joka hyödytti meitä paljon kehitysprosessissa. Useimmiten palaute annettiin kysymysten
muodossa: ”mikä on kohderyhmänne?”, ”kuinka saavutatte asiakkaanne?”, ”miksi asiakas ostaisi teiltä?”, ”onko palvelullenne kysyntää?” Alusta asti opimme suhtautumaan palautteisiin
oikealla tavalla, emme loukkaantuneet jyrkistäkään kommenteista vaan yleensä ymmärsimme
sen, kuinka paljon työtä oli vielä tehtävänä ennen kuin yritystä voidaan perustaa. Vaikka palautteen antajat harvoin olivat meidän markkinan asiantuntijoita, niin silti kysymykset olivat
relevantteja liiketoimintamme kannalta. Voidaan siis todeta, että liiketoiminta-alueesta riippumatta jokaisessa liiketoiminnassa pätevät tietyt lainalaisuudet. Meille esitettyjen kysymysten pohjalta aloimme tehdä tarkempaa tutkimusta olemassa olevista toimijoista ja siitä, miten kohderyhmämme toimi matkoja varatessa ja mitä he halusivat. Näiden tietojen pohjalta
pystyimme kehittämään liiketoimintamalliamme ja tuotteitamme eteenpäin.
Onko omaperäinen idea aina paras ja onko kopioiminen aina pahasta? Historia on täynnä omaperäisiä ja ainutlaatuisia ideoita, jotka eivät koskaan ole menestyneet, mutta se on myös
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täynnä tavattoman paljon ideoita, jotka on kopioitu jostakin alkuperäisestä ja menestyneet
paljon paremmin kun alkuperäinen. Esimerkiksi Googlea pidetään todella luovana organisaationa ja moni luulee, että se on luonut koko verkkohakujärjestelmän itse. Tämä on väärä luulo, sillä Google tuli liiketoimintaan mukaan varsin myöhään, yhtenä monien joukossa. Sillä oli
hyvä algoritmi hakutulosten saamiseen, mutta yritys oli kaukana siitä mitä se on nyt. Googlella on myös paljon loistavia verkkopalveluita, mutta suurin osa niistäkin on kehitetty jonkun
toisen tekemästä alkuperäisversiosta. Moni pitää tätä Googlen kritiikkinä, päinvastoin. Kulttuurimme on vain opettanut meidät näkemään kopioimisen kielteisenä taitona. Tosiasia kuitenkin on se, että Google on ylivoimainen sen takia, että se on niin taitava kopioimisessa.
(Rehn 2010, 110—111.)
Yleisesti uskotaan myös, että ensimmäisenä markkinoille tuleva yritys saa huiman edun, koska
se ei kohtaa kilpailua. Se joutuu kuitenkin tekemään kaikki virheet itse, suostuttelemaan ja
opettamaan asiakkaita – käytännössä luomaan koko markkinat. Myöhemmin markkinoille tulevat yritykset pystyvät välttämään virheet, jotka ensimmäinen on jo tehnyt. He pystyvät siis
todennäköisesti aloittamaan liiketoiminnan pienemmillä kustannuksilla ja riskillä. ”Myöhäisenä kopiona” mukaan tuleva yritys voi myös alkaa soveltamaan jo markkinoilla testattua toimivaa konseptia – ilman kehityskustannuksia. Strategiana kopioiminen voi siis olla erittäin onnistunut, vaikka se ei kuulosta niin hienolta kun alkuperäinen. Toisaalta liikemaailmassa tärkeämpää on se tekeekö yritys tulosta kuin se, että koetaanko se hienoksi. Kopioiminen on aina
läsnä liiketaloudellisessa prosessissa, mutta silti harvalla yrityksellä tuntuu olevan kopioimisstrategioita. Tämä on taas hyvä esimerkki siitä, miten turha moralisointi estää meitä tulemasta entistä luovemmiksi. Kun etsimme sokeasti aina vain uutta, emme huomaa miten jotakin jo
olemassa olevaa voisi käyttää uudella tavalla. Ongelma on se, että kun alamme miettimään
miten kopioida paremmin – aivomme perääntyvät. Todellisuudessa maailman johtavat liikemiehet ovat erittäin taitavia ottamaan olemassa olevia liiketoimintamalleja ja soveltamaan
niitä uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. (Rehn 2010, 111—113.)
Yritysidean kehityksessä kopiointi on ollut yksi tärkeimmistä metodeista. Otimme paljon vaikutteita eri matkailualan yrityksistä ympäri maailmaa. Tärkeimpänä pohjoisamerikkalainen
luksushuviloiden vuokrausyritys, joka on toiminut meille jonkinlaisena malliesimerkkinä.
Olemme ottaneet heiltä mallia visuaalisesta ilmeestä, liiketoimintamallista sekä toimintaajatuksesta. Suomalaisilta yrityksiltä kopioimme lähinnä kohteita. Huolellinen benchmarktutkimus kotimaisista toimijoista auttoi meitä ehkä ennemminkin ymmärtämään kilpailukenttää paremmin. Huomasimme, minkälaisten toimijoiden kanssa tulemme kilpailemaan ja näiden tietojen avulla pystyimme kehittämään omia kilpailuetuja. Suoraa kopiointia emme ole
missään vaiheessa tehneet, kyse on ennemminkin ollut tiettyjen elementtien mukaan ottamisesta meidän omaan toimintaan ja kehitykseen.
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Tiedostimme, että matkailuala on erittäin kilpailtua. Kuten lähes kaikki yritysideat, myös
meidän ideamme lähti liikkeelle mahdollisuuden näkemisestä markkinoilla. Tutkiessamme
kilpailutilannetta Suomessa huomasimme ettei markkinoilla ollut juurikaan sellaista toimijaa,
jonka kautta olisi saanut räätälöityjä, elämyksellisiä matkapaketteja valtakunnallisesti. Kyseessä oli tietenkin mikromarkkina, mutta meille tarpeeksi houkutteleva, jotta lähdimme
viemään ideaa eteenpäin.
Kopioinnin tai enemmänkin Benchmark-tutkimuksen lisäksi konseptin ja
idean kehitykseen vaikuttivat kaksi
muuta päätekijää: asiakkaat ja tulevaisuus. Tätä havainnollistaa oikealla
oleva Kuvio 4. PG tarkoittaa kuviossa
konseptia ja sen muokkautumiseen
ovat vaikuttaneet ympärillä näkyvät
tekijät.
Asiakkaiden mieltymyksiä ja käyttäy-

Kuvio 4: Konseptiin vaikuttaneet tekijät

tymistapoja olemme tutkineet idean synnystä lähtien. Dataa olemme keränneet muun muassa
Matkailun edistämiskeskuksen raporteista, lukuisista artikkeleista ja tilastoista. Yksi yrityksemme osakkaista on myös työskennellyt useamman vuoden Pohjois-Suomen hiihtolomakeskuksessa, Vuokatissa ja nähnyt itse kuinka venäläisten turistien määrä on räjähtänyt viime
vuosina ja kuinka heidän vaatimustasonsa on noussut jatkuvasti.
Selvittääksemme asiakkaiden käyttäytymistä vielä enemmän, päätimme tehdä kouluun liittyvän harjoittelun Pietarissa, Sokos Hotellissa. Venäjällä ollessamme huomasimme, kuinka ymmärryksemme asiakasta kohtaan parani jatkuvasti. Kolmen kuukauden jakson jälkeen aloimme ymmärtää kohderyhmäämme jollakin lailla. Asiakkaat, joille olimme konseptiamme kehittämässä, poikkesivat täysin suomalaisesta kuluttajasta – niinpä meidän täytyi unohtaa suomalainen ajattelutapa ja astua venäläisten saappaisiin. Pietarissa vietetty aika oli erittäin tärkeää oman ymmärryksen kehittymisen kannalta ja siten myös koko idean kehityksen kannalta.
Huomasimme Venäjällä olomme aikana entistä paremmin myös sen mikä potentiaali Venäjän
matkailumarkkinoilla on. Kuluttajien ostovoima kasvaa ja ihmiset haluavat matkustaa koko
ajan enemmän, tällöin olisi myös luonnollista, että kilpailu kasvaa rajusti ja uusia innovatiivisia toimijoita syntyisi jatkuvasti. Todellisuudessa kehitys kilpailukentässä on paljon hitaampaa
mitä voisi olettaa.
Kolmas tekijä, jonka katsomme vaikuttaneet idean kehitykseen, on tulevaisuus. Missä näemme itsemme tulevaisuudessa ja miten näemme markkinoiden kehittyvän jatkossa? Cambridge
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Venture Camp ja Innovation Express olivat tässä suhteessa mainioita kokemuksia, koska vasta
siellä opimme asettamaan tavoitteet riittävän korkealle. Jos visiomme olisi alusta asti ollut
se, että pystymme työllistämään vain itsemme, olisimme varmasti tehneet asioita täysin erilailla. Ideaa on tietenkin kehitetty yksi porras kerrallaan, mutta juuri visio ja korkeat tavoitteet niin henkilökohtaisella tasolla kuin yrityksen suhteen ovat muokanneet ideaamme paljon.
Venäläiset matkailuyritykset eivät ole osanneet hyödyntää internetin mahdollisuuksia tai visuaalista mielikuvamarkkinointia niin hyvin kuin olisi mahdollista. Tässä me näemme oman
mahdollisuutemme. Visuaalisella tuotteistamisella, asiakaslähtöisellä palvelulla sekä tehokkaan myynnin mahdollistavilla teknologisilla ratkaisuilla uskomme olevan kysyntää tulevaisuudessa. Siihen suuntaa meidän kehitys tulee myös menemään. Seuraavissa alaluvuissa tulemme
vielä hieman tarkemmin valottamaan Cambridge Venture Campin sekä Innovation Expressleirien roolia yrityksemme kehitysprosessissa. Miten idea kehittyi ja muovautui ulkomaanleirien aikana ja miten liiketoimintamalli lopulta syntyi päässämme olevan idean pohjalta.

4.2.1

Idean muokkautuminen - Cambridge Venture Camp

Näimme LaureaES:n mainoksen Cambridge Venture Camp -leiristä koulun käytävällä ja aloimme miettiä, olisiko meillä mahdollisuutta päästä mukaan leirille. Kävimme keskustelemassa
asiasta tutor-opettajamme kanssa, joka oli edellisenä vuotena suositellut leiriä oppilailleen.
Opettajamme mielestä leiri olisi erittäin hyvä vaihtoehto meille lähteä ottamaan selvää olisiko meistä yrittäjiksi ja olisiko bisnesideallamme mahdollisuuksia kehittyä oikeaksi yritykseksi.
Cambridgen leirin ensisijainen arvo meille oli se, että pääsimme pois Suomesta täysin toisenlaiseen ympäristöön ja keskittymään pelkästään omaan ideaamme. Ympärillä ei ollut häiriötekijöitä, pelkästään innostavia samanhenkisiä ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita myös toisten
ideoista. Kaikki olivat valmiita auttamaan ja miettimään yhdessä toisten ideoita eteenpäin.
Jo leirin ensimmäisinä päivinä kun aloimme paneutua tarkemmin ideaan, kävi esimerkiksi selväksi, että pelkkä mökinvuokraustoiminta ei olisi tarpeeksi kannattavaa vaan ideaa tulisi kehittää lisää. Leirin alussa kävimme läpi liiketoimintasuunnitelmaa, joka oli suhteellisen vieras
käsite meille vielä tuossa vaiheessa. Ensimmäisen viikon päätavoite oli kuitenkin saada yritysidea sille tasolle, että sitä voisi lähteä esittämään rahoittajille. Yrityksen esittely tapahtui
lyhyen esityksen perusteella, jota kutsutaan hissipuheeksi.
Hissipuhe on lyhyt ja ytimekäs puhe, jossa yrittäjä esittelee oman idean tarpeeksi kattavasti,
jotta kuulija kiinnostuu ideasta ja haluaa tutustua siihen tarkemmin. Hissipuhe on erittäin
tärkeää opetella hyvin, koska sillä tehdään yleensä ensivaikutelma ja sen tekemiseen ei tule
toista tilaisuutta. Puheen tulee olla iskevä, kompakti ja positiivisen mielikuvan herättävä esitys yrityksestäsi ja sen päämäärästä. Muutaman minuutin kestävään hissipuheeseen on turha
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yrittää sisällyttää kaikkea mitä tiedät ja haluaisit sanoa yrityksestäsi, vaan siihen on kiteytettävä pääpointit asiastasi. Kuviossa 5 on esitetty miten hissipuheen tulisi rakentua ja mitä asioita siinä kerrotaan. (Spinno Enterprise Center 2013.)

Kuvio 5: Hissipuheen rakentuminen
Ammattikorkeakoulun aikana normaalissa opetuksessa ei juurikaan harjoitella hissipuheiden
pitämistä. Me harjoittelimme kolmen minuutin hissipuheen pitämistä sekä pidempää 10 minuuttia kestävää esitystä ensimmäistä kertaa vasta Cambridge Venture Camp -leirillä. Pitchauksella pyritään luomaan kuuntelijoille kiinnostus ideaa kohtaan. Myöhemmässä vaiheessa
rahoittajille esitettävät puheet voivat olla hieman pidempiä ja niiden tarkoituksena onkin
avata koko liiketoimintasuunnitelma ja ansaintamallit. Cambridgessa harjoittelimme pääasiassa kolmen minuutin hissipuhetta, jonka tarkoituksena on saada kuulija vakuuttuneeksi liikeidean toimivuudesta ja kannattavuudesta. Esitykset muuttuvat aina hieman sen mukaan,
kenelle ne ovat suunnattuja. Perusrunko esityksessä on kuitenkin sama: Kerrotaan mihin ongelmaan ideamme vastaa, kenelle se on suunnattu ja miten sillä tehdään rahaa. Lyhyen hissipuheen tarkoitus ei ole saada kuulija ostamaan yritystä vaan kiinnostumaan siitä. Saimme
myös itsekin huomata sen, että lyhyessä hissipuheessa sanoma ei välttämättä ole tärkein,
vaan se miten kertoja sen esittää. Jos kertojan puheesta paistaa läpi aito kiinnostuneisuus,
innostuneisuus sekä usko omaan tekemiseen, on kuulijan huomio saavutettu.
Alussa hahmottelimme ideaamme tekemällä SWOT-analyysejä. Tämän kaltaisen analyysin
pohjalta oli helpompaa lähteä etsimään mahdollisia uhkakuvia kuin myös löytää uusia vahvuuksia. Swot-analyysien, menestyneiden yrittäjien sekä sparraajien avulla saimme huomata
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aina uudelleen, että idea ei välttämättä olisi toimiva sellaisenaan, vaan se vaatisi vielä hiomista. Varsinkin Cambridgen leirillä ideamme poljettiin monesti alas, mutta yhä uudelleen
nousimme pystyyn uusin ideoin. Juuri tämänlaisen motivaation löytäminen oman idean parissa
on erittäin tärkeää. Yrittäjähenkinen ihminen uskoo omaan ideaan loppuun saakka. Meidän
kohdalla kävi monesti niin, että kun idea oli todettu toisten toimesta huonoksi, mietimme
yhdessä millä voisimme perustella juuri tälle ihmiselle ideamme toimivuuden paremmin. Kun
näitä perusteluja miettii tarpeeksi kauan, niin oma näkemyskin ideaa kohtaa vahvistuu. Idean
jatkuva esittäminen ulkopuolisille ihmisille ja vielä vieraalla kielellä on haastavaa sekä myöskin stressaavaa. Tämänkaltaiset kokemukset ovat kasvattaneet meitä eniten yrittäjinä sekä
vahvistaneet itseluottamustamme reilusti. Alla kuvio 6 tekemästämme swot analyysistä Cambridge Venture Camp -leiriltä v.2012.

Kuvio 6: Swot-analyysi Cambridgen leiriltä
Cambridgen leirillä oli useita luentoja liittyen start-up yrityksen rahoitukseen, alkuvaiheen
markkinointiin ja myyntiin. Luennoitsijoina toimivat menestyneet englantilaiset yrittäjät sekä
professorit. Tämänkaltaisia luentoja emme olleet vielä Suomessa missään kuulleet esitettä-

27

vän. Heti ensimmäisen luennon jälkeen olimme vakuuttuneita puhujien omista kokemuksista
ja siitä innostavasta asenteesta, jolla he asiat meille esittivät. Näiden luentojen ansioista
saimme reilusti lisävirtaa omaan tekemiseen. Viimeistään yrittäjien omakohtaiset menestystarinat saivat varmasti jokaisen leirillä olleen opiskelijan silmät auki ja ajattelemaan, että jos
he ovat pystyneet tekemään suuria juttuja, niin mikseivät muutkin pystyisi. Suomessa tämänkaltainen yrittäjyyden edesauttaminen on vielä pientä. Kokemuksemme mukaan menestyneet
suomalaiset yrittäjät harvemmin tulevat luennoimaan yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille
ja vieläpä ilman palkkiota. Englannissa näin ei onneksi ollut. Puhujat kannustivat yrittäjyyteen ja olivat oikeasti kiinnostuneita meidän auttamisestamme yrittäjäksi ryhtymisessä. Tämä
innosti kaikkia uusiin ideoihin ja kysymyksiä luennoitsijoille esitettiin runsaasti. Tällaisia
mahdollisuuksia ei tule kovin monta kertaa eteen.
Suurin vaikutus koko leirillä ideaamme oli kuitenkin se, että pääsimme itse keskittymään
omaan tekemiseemme kahden viikon ajaksi. Kaikki häiriötekijät oli minimoitu ja ympärillä oli
vain innostavia ihmisiä ja hienoja tarinoita yrittäjyydestä. Kaikki tämä tekeminen kuitenkin
loppujenlopuksi lähtee itsestään ja yrittäjä on oman itsensä herra. Mitään ei tule tapahtumaan ellei yrittäjä sitä itse tee. Tämän saimme myös huomata leirin aikana. Päivittäin saimme ideaamme aina uudelle tasolle ja sen kautta innostus sitä kohtaan oli suurempi. Se, että
huomaa oman työnsä jäljen, sen miten on itse pystynyt kehittämään omaa ideaa, toimii erinomaisena kannustimena.

4.2.2

Idean selkeytyminen palvelukonseptiksi - Innovation Express

Innovation Express oli mielenkiintoinen matka läpi Euroopan. Omalta osaltamme odotukset
leirin suhteen olivat kovat, koska olimme aikaisemmin osallistuneet Cambridge Venture Camp
-leirille ja saaneet sieltä erinomaisia oppeja yrittäjyyteen liittyen sekä vinkkejä oman yritysideamme kehitykseen.
Innovation Express -leirin ensimmäinen pysähdyspaikka oli Bryssel. Siellä pääsimme tutustumaan EU:n sekä Euroopan komission toimintaan ja saimme paljon tietoa miten EU:n asioita
Brysselissä hoidetaan. Tapasimme useita suomalaisia EU:n työntekijöitä, kohokohtana Brysselissä oli, kun pääsimme luovuttamaan nuorten yrittäjien manifestin Euroopan unionin talousja raha-asioista vastaavalle komissaari Olli Rehnille. Seuraava pysähdyspaikkamme oli Ranskassa Strasbourgin kaupungissa, jossa tapasimme paikallisia opiskelijoita ja yrittäjiä. Työskentelimme heidän kanssaan pari päivää, jonka aikana vaihdoimme ajatuksia niin opiskelun kuin
yrittäjyyden tiimoilta kouluaikana. Oli hauska huomata, kuinka kulttuuri vaikuttaa näkemykseen yrittäjyydestä.
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Toisella viikolla matkustimme Nizzaan, jossa pääsimme ensimmäistä kertaa leirillä kunnolliseen yrittäjälähtöiseen ympäristöön. Nizzassa kohteenamme oli Sophia Antipolis, joka on teknologiapoli Nizzan ja Cannesin välissä. Se koostuu pääsääntöisesti erilaisista ja erikokoisista
informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan erikoistuneista yrityksistä. Sophia Antipoliksessa
esittelimme yritysideoitamme paikalliselle sijoittajaraadille, joka koostui eurooppalaisista
yrittäjistä ja bisnesenkeleistä. Oli myös erittäin kannustavaa saada palautetta matkailuideallemme eurooppalaisilta sijoittajilta ja kuulla heidän näkemyksiään matkailualasta tulevaisuudessa. Yritysideamme palkittiin Most investable company -palkinnolla raadin toimesta. Palkinto innosti meitä jatkamaan idean kehittämistä siihen vaiheeseen, että yritys pystyttäisiin perustamaan. Verkostoitumisen kannalta kohde oli myös erittäin hyvä. Tutustuimme moniin uusiin ihmisiin ja olemmekin laittaneet heille linkin meidän yrityksen nettisivuista ja saamamme
palaute on ollut erittäin hyvää.
Viimeisenä kohteena matkallamme oli Barcelona, jossa tapasimme paikallisia yrittäjiä sekä
sijoittajia. Myös Espanjassa pidimme yritysesittelyt ja saimme taas arvokasta palautetta
ideastamme sekä henkilökohtaista ohjausta eri alan huippuammattilaisilta. Tämän matkan
pääasiallinen tavoite oli saada mahdollisimman paljon palautetta ideastamme sekä uusia
käyttökelpoisia kehitysehdotuksia liiketoimintaamme. Jatkuva idean esittely vaihtuvalle yleisölle on uuvuttavaa ja raskasta, mutta erittäin palkitsevaa. Olemme hyödyntäneet näiltä
matkoilta saatuja verkostoja jälkeenpäin ahkerasti ja tätä kautta pitäneet välit kunnossa
Suomen ulkopuolelta löytyviin sijoittajiin, joita tapasimme matkan aikana.
Cambridge Venture Camp sekä Innovation Express tarjosivat meille hyvät lähtökohdat oman
yrittäjäuramme aloittamiseen. Leirien jälkeen olimme aina täynnä intoa jonka takia olikin
luontevaa siirtyä kotimaahan viemään ideaa pidemmälle, kohti yrityksen perustamista.

4.3

Idean toteuttaminen

Päätös yrityksen perustamisesta tapahtui Innovation Express- matkan jälkeen eli 2012 joulukuussa. Idea ja tiimi oli tällöin siinä pisteessä, että ajattelimme yrityksen rekisteröinnin olevan luonnollinen toimenpide. Katsomme idean toteuttamisen jäsentyvän yrityksen perustamiseen, konseptin kehitykseen ja liiketoiminnan käynnistämiseen. Kuvio 7 kertoo yrityksen perustamisen jälkeiset vaiheet aikaan sidottuna.
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Kuvio 7: Yrityksen kehittyminen vuonna 2013

4.3.1

Yrityksen perustaminen

Perustamispäätöksen jälkeen seuraava toimenpide meillä oli tulirahan hakeminen. Olimme
aiemmin kuulleet rahoituksesta jo leireillä, jatkoimme keskustelua rahoituksen hakemisesta
Laurea-ammattikorkeakoulun innovaatiovastaavan kanssa. Tapasimme hänet muutamia kertoja, kuvailimme hänelle ideaamme ja näytimme oman intomme idean kehittämisen suhteen.
Muutaman tapaamiskerran jälkeen teimme tulirahoitus hakemuksen, johon sisältyi business
model canvas sekä erillinen rahoitushakemus. Business model canvasissa avataan yrityksen
liikeidea, erilaisiin lohkoihin jaettuna. Alla oleva kuvio 8 on tulirahoitusta varten tekemämme
business model canvas, jonka liitimme hakemukseen tulirahoitusta anoessamme.
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Kuvio 8: Business model canvas tulirahoitusta varten

Saimme hakemukselle myöntävän päätöksen, mikä oli suuri kannuste koko meidän tiimille.
Rahoituksen myöntäminen oli osoitus siitä, että ideaamme uskotaan ja sitä halutaan tukea.
Olimme jo hakuvaiheessa määritelleet sen, että rahoista suurin osa tultaisiin käyttämään yrityksellemme sopivien nettisivujen rakentamiseen. Rahoituksen saaminen helpotti kynnystämme lähteä yrittäjäksi, koska meidän ei tarvinnut käyttää omaa rahaamme useita tuhansia euroja opiskeluaikana pelkästään nettisivujen tekemiseen. Tämä nopeutti yrityksemme syntymistä ja osakeyhtiön perustamista huomattavasti. Juuri tämän takia tulirahoitus on erittäin
hyvä kannusta nuorelle yrittäjälle, joka omaa kehityskelpoisen bisnesidean. Opiskeluaikana
rahat ovat yleensä vähissä ja tämän takia kynnys lähteä yrittäjäksi on monilla suuri.
Tulirahoituspäätöksen jälkeen teimme yhdessä Laurean laki-/ yrittäjyysopettajan kanssa osakassopimuksen. Osakassopimuksessa määriteltiin osakkaiden vastuut, velvoitteet ja oikeudet
yritystä kohtaan. Sopimuksen laatiminen oli tärkeä osa yrityksen perustamista, vaikka perustajaosakkaiden välinen luottamus olikin vahva. Osakassopimuksen jälkeen oli vuorossa yrityksen rekisteröinti. Tänä päivän se onnistuu helposti pankkitunnuksilla yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisivujen kautta. Siellä pääsee täyttämään perustamissopimuksen, perustamisilmoituksen sekä yhtiöjärjestyksen ja sitä kautta nämä tarvittavat asiakirjat lähtivät Verohallinnolle ja Patentti- ja Rekisterihallitukseen.
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Seuraavaksi aloimme suunnitella nettisivujen toteuttamista. Alihankkijan kyseisellä projektille olimme valinneet jo aikaisemmin. Halusimme heti alusta panostaa nettisivujen visuaalisuuteen ja houkuttelevuuteen, tämän takia investoimme suurimman osan 5000€:n tulirahasta
sivujen rakentamiseen. Sivujen uskottavuus oli tärkeää ensinnäkin yhteistyökumppaneiden
hankinnassa, näyttävillä ja ammattimaisilla sivuilla oli paljon helpompi lähestyä palveluntarjoajia ja saada heidät kiinnostumaan meidän yrityksestä. Ulkoasun huolellisen suunnittelun
lisäksi kokonaisuutta paransi paljon se, että saimme Visit Finland:n kuvapankin käyttöön, josta löytyi tuhansia näyttäviä maisema ja aktiviteettikuvia. Sivuja rakennettiin käytännössä yhdessä alihankkijan kanssa, visuaalisuuden lisäksi yksi lähtökohta oli tehdä niistä sellaiset, että
pystymme itse jatkossa päivittämään niitä. Alla kuvakaappaus nettisivuistamme.

Kuva 1: Perfect Getaway Oy:n internetsivut

4.3.2

Konseptin kehittyminen

Helmikuun alussa tiimimme suuntasi kolmeksi kuukaudeksi siis Pietariin tekemään koulun viimeistä harjoittelua Sokos Hotellille. Valitsimme Pietarin harjoittelupaikaksi oman yrityksemme takia – halusimme syventyä kohderyhmämme käyttäytymiseen sekä luoda uusia suhteita
liiketoimintaamme varten. Niin kuin aikaisemmin jo totesimme, niin omalta mukavuusalueelta
poistumisella on erittäin positiivinen vaikutus kehittymiseen, niin myös tällä kertaa. Ajanjakso
Pietarissa auttoi ymmärtämään kohderyhmäämme paremmin sekä yleisiä lainalaisuuksia, jotka pätevät Venäjän liiketoiminnassa. Lisäksi kyselimme paljon mielipiteitä niin suomalaisilta
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kuin venäläisiltä henkilöiltä palveluistamme ja yrityksestämme ja saimme hyvää, rakentavaa
palautetta. Kontaktiverkostomme laajeni myös huomattavan paljon tuon jakson aikana.
Venäjällä ollessamme olimme saaneet kerättyä jo useita yhteistyökumppaneita Suomesta.
Kun palasimme harjoittelusta kesän alussa, kävimme tapaamassa useimpia heistä ja pyrimme
siten vahvistamaan kumppanuuksia. Kesän aikana selvitimme myös matkanjärjestäjältä vaadittavaa luvanvaraisuutta. Kuluttajaviraston kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta totesimme, ettei meidän konseptimme kuulu valmismatkalain piiriin, jolloin meidän ei tarvinnut
maksaa kohtuullisen suurta vakuussummaa. Kesällä hioimme konseptia ja nettisivua kuntoon
ja samalla tulimme siihen tulokseen, että tiimi tulisi tarvitsemaan vielä lisää myyntiosaamista. Uutta tiimin jäsentä kartoitettiin omien verkostojen kautta ja lopulta sellainen löytyi kesän lopussa.
Uusi osakkaamme on kokenut myyntikouluttaja ja sijoitusjohtaja pankkimaailmasta. Hän toi
yritykseemme liiketoiminta- ja myyntiosaamista ja mikä tärkeintä, hän sai meidät motivoitumaan työhön paremmin ja tekemään vieläkin enemmän töitä. Hänen mukaantulonsa myötä
otimme kuluttajakohderyhmän lisäksi huomioon myös yritykset ja muokkasimme konseptiamme tämän mukaan.
Samaan aikaan olimme myös aloittaneet Spinno -yrityshautomossa. Yrityksemme ei ole teknologiapohjainen yritys niin kuin useimmat Spinnon asiakkaista ovat olleet, mutta pääsimme
kuitenkin Kick-Off esihautomo vaiheeseen. Esihautomovaiheessa rakensimme liiketoimintasuunnitelmaa heidän konsultin avustuksella sellaiseksi, että se voidaan esitellä sijoittajille.
Syyskuun puolessa välissä Check-Pointissa liiketoimintasuunnitelma esiteltiin Spinnon henkilöstölle sekä ulkopuoliselle sijoittajalle. Heidän arvionsa perusteella meidät ohjattiin hakemaan Ely-Keskuksen 15 000€:n käynnistysavustusta. Rahoitushakemuksen täyttämisen jälkeen
sovimme tapaamisen Ely-Keskuksen yhteyshenkilön kanssa ja saimme häneltä alustavan päätöksen hakemuksen hyväksymisestä, samalla se tarkoitti sitä, että tulemme jatkamaan Spinnon Launch -hautomovaiheeseen. Käynnistysavustus tulee olemaan erittäin tärkeää myynnin
käynnistämiseksi ja se myös mahdollistaa meidän täyspäiväisen työpanoksen, ennen tulorahoituksen saamista.

4.3.3

Liiketoiminnan käynnistäminen

Edellä mainitut toimenpiteet ovat johtaneet siihen, että meillä on nyt hyvällä mallilla oleva
konsepti, jolla pystymme aloittamaan aktiivisen myynnin. Yrityksenä meillä on tavoite myydä
ensimmäiset kaksi pakettia tämän vuoden puolella ja noin 20 matkaa ensi vuonna. Näkemyksemme mukaan tavoitteet ovat realistiset. Tähän mennessä olemme saaneet muutamia yh-
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teydenottoja ja tarjouspyyntöjä potentiaalisilta asiakkailta ilman aktiivisen myynnin aloittamista.
Yrityksen rekisteröinnin jälkeen konsepti on kehittynyt valtavasti. Yhdeksän kuukauden aikana
olemme huomanneet todella monia puutoskohtia toiminnassamme. Voimme siis todeta, että
mitä aikaisemmin lopettaa suunnittelun ja markkinatutkimukset ja mitä aikaisemmin aloittaa
itse toiminnan ja testaamisen niin sitä parempi. Ei ole järkevää kehitellä palvelua tai tuotetta
useita kuukausia todetakseen, ettei sille löydy kysyntää. Idea ei koskaan tule olemaan valmis,
joten on paljon tehokkaampaa aloittaa tekeminen, koska silloin vasta huomaa mikä toimii ja
mikä ei. Jatkuva kehitys on tänä päivänä myös välttämätöntä, jos jää paikoilleen ja tyytyy
vallitsevaan tilaan, niin muut menevät ohitse. Hyvän ja toimivan yrityksen on kehityttävä jatkuvasti, tähän myös me pyrimme.

4.4

Ympäristön vaikutus kehitysprosessiin

Yrityksen kehitysprosessin aikana olemme huomanneet, kuinka valtavan suuri vaikutus ympäristöllä on idean muovautumiseen. Ympäristöllä emme tarkoita pelkästään fyysistä sijaintia,
vaan myös ilmapiiriä, vallitsevaa ajanjaksoa ja ympärillä olevia ihmisiä. Kuvio 9 on kuvattu
kuinka verkostomme on kehittynyt opiskeluaikana ja mitkä ovat olleet suurimmat tukipilarit
verkostojen kasvujen taustalla.
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Kuvio 9: Verkostojen kehittyminen opiskeluaikana
Ympärillä olevat ihmiset eli verkosto on ehdottomasti yksi avaintekijöistä meidän ideamme
kehitysprosessissa. Verkosto ei tietenkään ole ollut valmiina, vaan me olemme itse luoneet
henkilökohtaiset suhteet ihmisiin ja sitä kautta saaneet todella arvokkaita neuvoja, ohjeita ja
mahdollisuuksia. Olemme pyrkineet käyttämään koulun kautta saadut mahdollisuudet mahdollisimman hyvin hyödyksi myös omien verkostojen kasvattamiseen. Opintojen alusta lähtien
meille painotettiin kuinka tärkeätä verkostoituminen on tulevaisuuden kannalta, mutta kukaan ei oikeastaan koulussa ole opettanut miten verkostoidutaan ja kehitetään sosiaalisia taitoja omaa uraa varten.
Me sisäistimme verkostoitumisen tärkeyden vasta Barbadoksella, kun Suomesta kotoisin oleva
luksusmatkatoimiston General Manager tarjosi meille töitä. Tilaisuus syntyi kuin tyhjästä, joten vasta tällöin oivalsimme kuinka tärkeää on verkostoitua itseään vanhempien ja hyvissä
asemissa olevien ihmisten kanssa. Tästä lähtien olemme kehittäneet taitojamme kommunikoida ihmisten kanssa, jotka ovat ikänsä, asemansa tai elämänkokemuksensa takia erilaisia
kun me. Olemme huomanneet kuinka tärkeätä on pystyä muuttamaan omaa käyttäytymistä ja
kommunikointia vastapuolen mukaan.
Kehitysprosessin alkuvaiheessa merkittävin verkosto meille on ollut LaureaES ja sen sidosryhmät. LaureaES:n järjestämien Cambridge Venture Camp- ja Innovation Express -leirien ansios-
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ta pääsimme kehittämään omaa ideaa maailmanluokan business-ihmisten kanssa. Suomessa
taas LaureaES on toiminut meille yhteisönä, josta on saanut ensinnäkin paljon vertaistukea ja
palautetta, mutta myöskin yhteistyökumppaneita liiketoiminnan kehittämiseen. Yhteisön tuen
vuoksi päätimme myös itse lähteä LaureaES:n toimintaan ja hallitukseen mukaan tammikuussa
2013 – tämä on kasvattanut verkostojamme entisestään.
Kun leirien jälkeen perustamispäätös oli tehty, niin ymmärsimme, että omia verkostoja täytyi
kasvattaa Suomessa, koska liiketoimintamme vaati kattavaa yhteistyökumppaniverkostoa.
Aloitimme systemaattisen kontaktoinnin valitsemiimme yhteistyökumppaneihin ja tässä vaiheessa huomasimme, että sinnikkyys oli valttia. Opimme, että ensimmäinen ei oli harvoin lopullinen ei. Kumppanuuksien hankinta helpottui huomattavasti ensimmäisten tapauksien jälkeen.
Myös Pietarissa työharjoittelussa vietetty aika tarjosi meille loistavan mahdollisuuden verkostoitua. Kolmessa kuukaudessa saimme luotua hyvät kontaktit useaan suomalaiseen johtajaan,
mistä on ollut paljon hyötyä myöhemmässä vaiheessa. Pietarissa saimme myös ensimmäisen
kerran kontaktipintaa venäläisiin matkatoimistoihin, joiden kautta on kesän jälkeen tullut
useita tarjouspyyntöjä.
”Olemme niin tiukasti kiinni myyteissä, joissa kerrotaan sukupolvensa valioyksilöistä ja oman
onnensa sepistä, että luulemme poikkeustapausten putkahtavan tyhjästä. Katsomme nuorta
Bill Gatesia ja kysymme, miten tuosta kolmetoistavuotiaasta tulikin lopulta niin valtavan menestynyt yrittäjä. Se on kuitenkin väärä kysymys. Vain yhdellä kolmetoistavuotiaalla oli rajoittamaton pääsy osituskäyttöpäätteelle vuonna 1968. Jos miljoonille teini-ikäisille olisi suotu
sama mahdollisuus, kuinka monta Microsoftia meillä olisikaan tänä päivänä? Jos haluamme
rakentaa paremman maailman, meidän on korvattava nykyinen onnenpotkujen ja mielivaltaisten etujen sekamelska – sopivine syntymäaikoineen ja onnekkaine historiallisine yhteensattumineen – yhteiskunnalla, joka tarjoaa tilaisuuksia kaikille.” ( Gladwell 2010, 189) Kun mietimme omia kokemuksia taaksepäin on vaikea arvioida objektiivisesti ovatko ne tilaisuudet,
joita yhteiskunta on meille tarjonnut, olleet saatavilla myös kaikille muille. Osa tilaisuuksista
on ilmestynyt meille kuin tyhjästä ilman suurempia ponnisteluja, kun taas joidenkin tilaisuuksien eteen olemme tehneet paljon töitä.
Me näemme tilanteen niin, että tilaisuuksia suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on lukemattomia. Mahdollisuus esimerkiksi kouluttautua kansainvälisessä ympäristössä ja sitä kautta
hankkia uusia näkökulmia ja tilaisuuksia ei ole koskaan ollut näin helppoa. On pitkälti yksilön
ajattelutavasta ja motivaatiosta kiinni se kuinka hyvin nämä tilaisuudet ensinnäkin löytää ja
kuinka hyvin niistä saa hyödyn irti. Me olemme oppineet viimeisten kolmen vuoden aikana
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tunnistamaan tilaisuudet erittäin hyvin ja uskomme, että se on yksi tärkeimmistä opeista jonka olemme koko opiskeluajasta saaneet irti.
Yhteenvetona voitaisiin sanoa, että pääkaupunkiseutu Suomessa on tällä hetkellä yksi maailman parhaista paikoista opiskella, jos olet nuori, innokas, motivoitunut ja yrittäjähenkinen.
Suomessa ei todennäköisesti ole ollut koskaan yhtä myönteistä aikakautta yrittäjyyttä kohtaan. Tämä näkyy niin mediassa, kuin konkreettisina toimenpiteinä, joita start-up yritysten
kehittämisen eteen tehdään. Lukemattomat yrittäjyysjärjestöt, -hautomot ja -tapahtumat
ovat luoneet meidän kaltaisille nuorille yhteisön, joka tarjoaa loistavia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia lähes joka päivä. Olemme siis syntyneet aikakauteen ja paikkaan, jossa menestymiseen on erittäin hyvät mahdollisuudet.

5

Asiantuntijoiden näkemykset

Omakohtaisten kokemusten lisäksi halusimme kuulla myös asiantuntijoiden mielipiteitä yrittäjäksi ryhtymisestä ja etenkin opiskelijayrittäjyydestä. Niinpä sisällytimme opinnäytetyöhön
myös haastatteluosion, jossa kysyimme asiantuntijoiden mielipiteitä ja kokemuksia opiskelijayrittämisestä sekä yrittäjäksi ryhtymisestä yleisesti.
Asiantuntijahaastattelut toteutimme teemahaastattelun (Hirsjärvi ym. 2005, 74-75) eli puolistrukturoidun haastattelun muodossa. Halusimme haastattelutilanteiden olevan mahdollisimman luontevia, mutta etenevän kuitenkin aiheen kannalta olennaisten asioiden varassa (liite
1).
Toteutimme haastattelut vuoden 2013 toukokuun ja lokakuun välisenä aikana, haastateltavia
henkilöitä oli viisi. Asiantuntijoina toimi: LaureaES yrittäjyysjärjestön yksi perustajista, Laurea ammattikorkeakoulun innovaatiovastaava, Cambridge Venture Camp -leirin perustaja,
Spinno yrityshautomon asiantuntija sekä yrittäjyyteen erikoistunut professori Cambridgen yliopistosta. Asiantuntijoilta löytyy monipuolista kokemusta yritysideoiden parissa työskentelystä, uusien yritysten käynnistämisestä, opiskelijayrittäjien tukemisesta sekä yrittäjyyskoulutuksien rakentamisesta ja kehittämisestä. Haastattelut rakentuivat oikeastaan kahden teeman
ympärille: yrittäjäksi ryhtyminen sekä toisena, tämän opinnäytetyön kannalta ehkä hieman
tärkeämpänä, opiskelijayrittäjyys ja sen tukeminen. Tässä luvussa tulemme pureutumaan
haastateltavien ajatuksiin edellä mainituista yrittäjyyteen liittyvistä teemoista. Ensin käymme läpi heidän mietteitään yrittäjäksi ryhtymisestä yleisesti ja toiseksi keskitymme opiskelijayrittäjyyteen.
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5.1

Yrittäjäksi ryhtyminen

Halusimme lähteä haastatteluissa liikkeelle hieman yleisemmältä tasolta ja kysyä asiantuntijoilta heidän mielipiteitään yrittäjäksi ryhtymisestä ylipäänsä. Haastattelun ensimmäinen
teema rakentui seuraavien kysymysten ympärille: Mikä on ratkaisevaa yrittäjäksi ryhtymisessä? Mitä on yrittäjäosaaminen? Miten yrittäjyyttä opitaan? Taulukkoon 1 on kerätty asiantuntijoiden tärkeimpiä ajatuksia yrittäjäksi ryhtymisestä.
Mikä on ratkaisevaa yrittä-

Mitä on yrittäjäosaaminen?

Miten yrittäjyyttä opitaan?

Että näkee yrittäjyyden yh-

Olennaisinta yrittäjäosaamis-

”Tekemällä. Yrittäjyys ei ole

tenä vaihtoehtona. Jotta

ta on uskallus. Uskaltaa tes-

teoreettinen viitekehys, vaan

pääsee siihen ymmärrykseen

tata ja sitten taas kehittää.

toimintatapa. Varsinkin kas-

pitää saada realistinen kuva

Testattaessa on pystyttävä

vuyrittäjyydessä tehdään

yrittäjyyden eri muodoista

huomioimaan hyvin pieniä

usein asiat eri tavalla kuin

(harrastus - lifestyle -

signaaleja ja olemaan objek-

ennen. Uuteen toimintamal-

growth).

tiivinen ideoiden toimivuutta

liin ei näin ollen voi olla teo-

kohtaan. Sillä tavoin ymmär-

reettista toimintamallia.”

jäksi ryhtymisessä?

tää, mihin ideaa voi kehittää
tai onko sen kehittäminen
kannattavaa.
Hyvän idea, toimiva tiimi ja

Osaaminen muodostuu tie-

Tekemällä ja vertaisesimer-

intohimo ideaa/yritystä koh-

doista, taidoista ja asenteis-

keillä.

taan.

ta.

Oma halu, henkilöllä on olta-

Tärkeintä on kokonaisuuksien

Käytännön tekemisen ja ref-

va motivaatiota tulla yrittä-

hahmotuskyky ja fokusointi.

lektoinnin jatkuva sykli. Ko-

jäksi tai keksiä jokin uusi

Täytyy keskittyä olennaiseen

keillaan jotain ja katsotaan

asia/ innovaatio.

eli liikevaihdon synnyttämi-

kuinka hyvin siinä onnistut-

seen. Tähän tarvittavia taito-

tiin: mitkä oli tulokset ja

ja ovat neuvottelu-, kontak-

mitä olisi voinut tehdä pa-

tointi ja myyntiosaaminen.

remmin.

”Yrittäjän oma kova into

”Yrittäjän on hyvä osata tun-

Käytännön kautta tekemällä

omaa liikeideaansa kohtaan

nistaa oman liiketoiminnan

asioita. Keskustelemalla

ja osaamista sen eteenpäin

tärkeimmät osa-alueet ja

muiden yrittäjien ja yrittä-

viemiseksi. Riskinottokyky,

milloin mihinkin kannattaa

jyysasioiden kanssa tekemi-
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taloudellisessa mielessä sekä

panostaa. Yrittäjän on hyvä

sessä olevien kanssa. Kuunte-

kyky saada asioita aikaisek-

tunnistaa myös oman osaami-

lemalla muiden kokemuksia,

si.”

sen puutteet ja rajat ja mil-

hankkimalla perustiedot yri-

loin on hyvä hoitaa jokin asia

tystoiminnan pyörittämises-

ulkopuolisen voimin. Yrittä-

tä. Kokeilemalla jonkinlaista

jän tai yrittäjätiimin on saa-

yrittäjyyden esiastetta, esim.

tava asioita tapahtumaan,

tiimiyrittäjyyttä, jossa on

usein niukoin resurssein. Asi-

yritystoiminnan elementit.

oiden loppuunsaattamiskyky,
kyky nähdä mahdollisuudet
ja tarttua niihin ja myös kyky
kohdistaa energiansa oikeisiin asioihin.”
Resourcefulness especially in

Vision and Creativity – must

Entrepreneurship is creative

the face of adversity is key.

haves! Resilience and re-

– like creating art works. The

And the “why not” mindset –

sourcefulness. “Lookas at

successful, entrepreneur

never…”yes but” Not to fear

things and asks “why not” –

stays creative but learns to

mistakes – mistakes are

whereas most people look at

accept and use a support

learning . And get to know

opportunity and worry “yes

organization. Entrepreneurs

yourself and your limitations.

but”. Learning to find others

can learn who and what will

and build an empowered

make things tick. Definitely

team. Good communication

entrepreneurs learn by doing

skills. Passion – felt and

and developing .

seen. Crerative and “vertical” thinking. “Metaconnecting” Using and leveraging
Networks - own and other
peoples.
Taulukko 1: Asiantuntijavastaukset yrittäjyys kysymyksiin
Asiantuntijat olivat hyvinkin yksimielisiä siitä, että kaikista ratkaisevinta yrittäjäksi ryhtymisessä on oma halu ja into. Muita esiin tuotuja tekijöitä ovat hyvä yritysidea, toimiva tiimi,
taloudellinen riskinsietokyky, sekä kyky saada asioita aikaiseksi. Oleellista on myös löytää itselleen sopiva yrittäjyyden muoto.
Vastaukset kysymykseen: ”Mitä on yrittäjäosaaminen?” olivat vaihtelevia. Tärkeänä taitona
pidettiin fokusointikykyä, eli kykyä pystyä kohdistamaan energiansa ja aikansa oikeisiin asioihin. Osaamisen katsottiin muodostuvan tiedoista, taidoista ja asenteista, toisaalta kykyä tun-
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nistaa oma osaamisensa ja ulkoistaa tietyt asiat pidettiin myös oleellisena. Objektiivisuutta,
omien taitojen arvioinnin suhteen lisäksi tarvitaan idean arvioinnissa, hyvä keino tähän on
testata ideaa/palvelua ja sitä kautta saada palautetta sen toimivuudesta.
Asiantuntijat olivat kaikki yksimielisiä siitä, että yrittäjyyttä opitaan käytännön tekemisellä ja
kokeilulla - mikä toimii ja mikä ei. Myös vertaisesimerkkiä pidettiin tärkeänä, eli keskustelua
muiden yrittäjien ja alan asiantuntijoiden kanssa.

5.2

Opiskelijayrittäjyys

Asiantuntijahaastatteluiden varsinainen funktio opinnäytetyömme kannalta oli kuitenkin selvittää haastateltavien ajatuksia opiskelijayrittäjyydestä. Näin ollen toinen teema rakentui
seuraavien kysymysten ympärille: Mikä on teidän näkökulma siihen että opiskelija perustaa
yrityksen opiskeluaikana? Miten Cambridge Venture Camp leirit ovat edistäneet opiskelijayrittäjyyttä? Miten opiskelijayrittäjyyttä tulisi tukea korkeakoulun puolesta? Taulukossa 2 on tuotu esiin asiantuntijoiden tärkeimpiä ajatuksia liittyen opiskelijayrittäjyyteen.
Mikä on teidän näkökulma

Miten Cambridge Venture

Miten opiskelijayrittäjyyttä

siihen että opiskelija perus-

Camp -leirit ovat edistäneet

tulisi tukea korkeakoulun

taa yrityksen opiskeluaikana?

opiskelijayrittäjyyttä?

puolesta?

Erittäin positiivinen asia.

Cambridgen kokemus lisää

”Pitäisi antaa mahdollisuudet

menestymisen himoa. Kun

sekä epäonnistua ja onnis-

päästään Suomen ajattelua

tua. Keskittyä siihen, että

jumiuttavasta ympäristö pois

ihmiset uskaltaa. Antaa opis-

opitaan näkemään suurempia

kelijoiden nousta suurem-

mahdollisuuksia.

paan rooliin heidän omilla
ehdoillaan ja sen jälkeen
vasta katsoa täyttyykö akateemiset tarpeet. Ensin innostus ja usko itseensä ja
sitten vasta tutkintovaatimukset.”

Hyvä, erittäin positiivinen!

Kaikki ovat olleet yllättynei-

Täytyy luoda rakenteita, jot-

Opettajien mielipide tähän

tä positiivisesta vaikutukses-

ka varmistavat avun eri vai-

vaihtelee henkilökohtaisen

ta ajattelutapaan. Leiri on

heissa oleville opiskelijoille:

taustan ja maailmankatso-

kasvattanut intohimoa ja

niin aloittaville yrittäjille

40

muksen mukaan.

uskoa omaan tekemiseen se-

kuin myös niille ketkä eivät

kä avannut näkökulmia kan-

tiedä vielä haluavansa yrittä-

sainvälisille markkinoille.

jäksi sekä pidemmällä olevil-

Leiri on myös Referenssi Lau-

le yrittäjille, jotka on jo kas-

rean yrittäjyyden edistämi-

vuvaiheessa. Oleellista on

sessä. Auttanut mm Laureaa

tarjota hyvät yrittäjyysinno-

saamaan rahoitusta muissa

vaatiopalvelut.

yhteyksissä.
Ehdottoman kannattavaa.

Leirille osallistuneille on syn-

Antaa mahdollisuus tehdä

Yrityksen perustaminen on

tynyt yli 40 yritystä. Moni

projekteja ja harjoitteluja

paras tapa oppia varsinkin

opiskelija on tehnyt päätök-

omaan yritykseen liittyen.

liiketalouden (liike-elämän)

sen yrityksen perustamisesta

Jos yritys tarvitsee erityisiä

opiskelijalle. Jos opiskelijalla

juuri siellä. Leiri on auttanut

laitteitta tai tarvikkeita niin

on oma yritys, missä on omaa

opiskelijoita näkemään asiat

koulu voi tukea niissä. On

rahaa kiinni niin se lisää

paljon isommassa mittakaa-

myös tärkeää, että korkea-

opiskelijan motivaatiota teh-

vassa. Aikaisemmin yrittäjyys

koulu pystyisi auttamaan

dä asiat kunnolla ja oppia

on ehkä nähty pelkästään

mahdollisen rahoituksen ha-

sitä kautta paremmin. Silloin

elämäntapa yrittämisenä,

kemisessa.

sisäistää asiat paremmin,

mutta Cambridgessa moni on

esimerkiksi ymmärtää miksi

havahtunut, että on mahdol-

kirjanpito on tärkeää ja miksi

lisuus myös tehdä jotakin

markkinointi kannattaa poh-

suurta, todella isoa bisnestä.

tia ihmisten ostopäätösten
kannalta. Tällöin opiskelu ei
ole pelkästään teoreettista
vaan siinä on syy miksi opiskelen näitä asioita.
”Opintojen loppupuolella

Ei vastausta – ei tietoa

”Yrittäjyysopintojen ulotta-

yrityksen perustaminen voi

minen kaikkeen opiskeluun

olla hyvä vaihtoehto työelä-

jollain tasolla sekä esim.

mään siirtymisessä. Sivutoi-

osuuskuntamuotoisen yrittä-

minen yrittäjyys tai muussa

jyyden kannustaminen opin-

muodossa harjoitettu yrittä-

tojen aikana. Opiskelijayrit-

jämäinen toiminta on hyvää

täjyyden profiilin nosto ja

harjoittelua työelämäänkin

kaiken opiskelijalähtöisen

vaikka päätoimiseksi yrittä-

yrittäjyystoiminnan tukemi-

jäksi siirtyminen ei toteutui-

nen. Järjestämällä kontakte-

si.”

ja yrityselämään ja tuki kai-
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kenlaisiin kokeiluihin korkeakoulun sisällä. Apua tiimien
muodostamiseen.”
I love them. We need enter-

By mixing cultures as well as

By the encouragement of

prise to be encouraged

knowledge – Cultural Diver-

leading and doing it them-

throughout the educational

sity encourages Innovation.

selves. By enabling exploring

cycle.

Being overseas with mixed

and crossing borders and

nation groups highlights the

boundaries. By enabling

value of a global mindset.

teachers to learn how to en-

Open Innovation changes the

courage and teach entrepre-

world – and the Venture

neurship. By enabling Open

Camps oopen minds and eyes

Innovation to flourish.

to possibilities.
Taulukko 2: Asiantuntijavastaukset opiskelijayrittäjyys kysymyksiin
Kaikki asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että yrityksen perustaminen opiskeluaikana on
positiivinen asia. Oman yrityksen perustamisen katsottiin lisäävän opiskelijan motivaatiota
tehdä asiat kunnolla ja sitä kautta oppia asiat tehokkaammin. Tätä perusteltiin sillä, että kun
opiskelijalla on omaa rahaa kiinni yrityksessä ja hän tekee asioita omasta tahdostaan, asiat
sisäistetään paremmin.
Asiantuntijat, joilla on kokemusta Cambridge Venture Camp leiristä, pitävät sitä yksimielisesti
opiskelijayrittäjyyttä edistävänä tapahtumana. Eniten leirin katsotaan vaikuttaneet opiskelijoiden ajattelutapaan ja asenteisiin, leirin jälkeen yrittäjyys on nähty mahdollisuutena kehittää jotakin suurta ja menestyä myös kansainvälisesti. Leirin todetaan kasvattaneen yksilön
intohimoa ja uskoa omaan tekemiseen.
Kysymykseen: ”Miten opiskelijayrittäjyyttä tulisi tukea korkeakoulun puolesta?” saatiin asiantuntijoilta vaihtelevia vastauksia. Päällimmäisenä nousi esiin opintojen yksilöllistämisen mahdollistaminen, eli tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus tehdä kursseja, projekteja ja harjoitteluja omaan yritykseen liittyen. Vastauksissa korostettiin myös eri
tasoisten rakenteiden luomista korkeakoulun sisälle. Niiden täytyisi varmistaa oikeanlainen
apu eri vaiheissa oleville opiskelijoille, niin aloittaville yrittäjille, rahoitusta hakeville sekä
niille, jotka eivät tiedä vielä haluavansa yrittäjiksi. Yrittäjyysopintojen ulottamista kaikkeen
opiskeluun tietyllä tasolla katsottiin myös yhtenä vaihtoehtona.
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6

Johtopäätökset

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata miten opiskelijasta kasvetaan yrittäjäksi ja mitä
haasteita nuoret opiskelijayrittäjät kohtaavat yritysidean kehitysprosessin aikana. Työn myötä
saimme mahdollisuuden perehtyä entistä tarkemmin oman, tuoreen yrityksemme kehitysvaiheisiin. Mistä kaikki lähti liikkeelle, miten yritysideamme kehittyi ja miten kaikki johti lopulta
oman yrityksen perustamiseen – ideasta todellakin syntyi yritys. Työn tavoitteena oli laajentaa yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden tietoutta yrittäjäksi ryhtymisestä. Tulosten
perusteella voisi päätellä, että onnistuimme tavoitteessa hyvin, sillä työ antaa kattavan kuvan
kehitysprosessin eri vaiheista.
Kirjoitusprosessin aikana onnistuimme katsomaan omaa ideaamme ja yritystämme kuin ulkopuolisen silmin. Valitsemamme näkökulmat, eli miten ympäristö ja ilmapiiri vaikuttavat liiketoiminnalliseen ajatteluun sekä miten mukavuusalueelta poistuminen vaikuttaa yritysidean
kehitykseen mahdollistivat meidät hahmottamaan kokonaisuutta paremmin. Se myöskin sai
meidät näkemään miten meitä olisi voitu tukea paremmin ja miten me itse olisimme voineet
toimia tehokkaammin. Niinpä haluamme tuoda rakentavassa muodossa esiin, miten Laurea
ammattikorkeakoulu voisi tulevaisuudessa tukea yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita.
Tällä työllä haluamme myös konkreettisesti auttaa yrittäjähenkisiä opiskelijoita, joten kokoamme johtopäätöksiin myös käytännön vinkkejä tuleville opiskelijayrittäjille. Kuviossa 10 havainnollistetaan kehitysehdotuksia Laurea-ammattikorkeakoululle sekä opiskelijoille.

Kuvio 10: Kehitysehdotukset
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Miten Laurea ammattikorkeakoulun tulisi sitten tukea opiskelijayrittäjiä jatkossa? Ensimmäinen asia on ehdottomasti kannustaminen. Lehtorit ovat todennäköisesti niitä ensimmäisiä ihmisiä, joille opiskelija kertoo uuden liikeideansa oman lähipiirin ulkopuolella. Kun opiskelija
on aivan alkuvaiheessa ideansa kanssa, hän saattaa olla epävarma siitä. Tällöin pahinta on se,
että opiskelija tyrmätään heti alussa, kun itsevarmuus ja luotto omaa ideaa kohtaan voi olla
muutenkin heikko. Alkuvaiheessa kannustamisen lisäksi olisi tärkeää osata ohjata oppilas myös
oikeaan paikkaan, eli Laurea ammattikorkeakoulussa LaureaES:n tai yrittäjyysopettajien luokse kertomaan ideastaan.
Toinen keino millä opiskelijayrittäjyyttä tulisi tukea, on opintojen yksilöllistämisen mahdollistaminen eli itsemääräämisoikeuden lisääminen. Kursseja, projekteja ja harjoitteluja pitäisi
antaa tehdä joustavasti oman yritysidean parissa jo ideavaiheessa eikä vasta yrityksen rekisteröimisen jälkeen. Asiantuntijoiden ajatukset ovat linjassa meidän omien ajatustemme kanssa siinä, että oman yrityksen perustaminen lisää motivaatiota tehdä asiat paremmin ja niin
myöskin oppia tehokkaammin. Kun on omaa rahaa kiinni yrityksessä, haluaa oppia yrityksen
liiketoiminnan kannalta oleelliset asiat mahdollisimman hyvin. Tätä argumenttia tukee myös
Gladwellin ajatukset ponnistelujen ja palkkioiden välisestä suhteesta.
Kolmas tekijä, jolla Laurea ammattikorkeakoulun tulisi tukea opiskelijayrittäjyyttä on oikeanlaiset rakenteet. Asiantuntijahaastattelujen ja omien kokemustemme perusteella voidaan
todeta, että on erittäin tärkeää luoda rakenteita, jotka palvelevat eri vaiheessa olevia opiskelijoita mahdollisimman hyvin. Apua täytyy löytyä niille jotka ovat ideansa kanssa alkuvaiheessa, niille jotka ovat pidemmällä ja tarvitsevat rahoitusta, kuten myös heille, jotka eivät vielä
tiedä haluavansa yrittäjiksi. Aikaisemmin lainaamamme Gladwellin ajatus sopii tähän kontekstiin myös erittäin hyvin: ”Jos haluamme rakentaa paremman maailman, meidän on korvattava
nykyinen onnenpotkujen ja mielivaltaisten etujen sekamelska – sopivine syntymäaikoineen ja
onnekkaine historiallisine yhteensattumineen – yhteiskunnalla, joka tarjoaa tilaisuuksia kaikille.” (Gladwell 2010, 189) Mielestämme yrittäjyys on varteenotettava vaihtoehto jokaiselle
opiskelijalle ja näin ollen ympäristön tulisi myös tarjota tarpeeksi keinoja siihen tarttumiseen.
Minkälaisia neuvoja antaisimme puolestaan opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä? Asiantuntijoiden ja meidän mielestä lähtökohta yrittäjäksi ryhtymiselle on ehdottomasti yksilön oma halu ja into. Motivaatiotekijöitä ihmisillä voi toki olla erilaisia, esimerkiksi
rikastuminen, uuden innovaation keksiminen tai halu olla oman itsensä herra. Joka tapauksessa, jos ei suhtaudu omaan ideaasi intohimolla, tulee todennäköisesti epäonnistumaan. Yrittäjäksi ryhtyminen ja uuden palvelun tai tuotteen tuominen markkinoille on harvoin helppoa,
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sillä matkalla joutuu kohtaamaan monia vastoinkäymisiä. Jos ei ole intohimoinen oman idean
suhteen, antaa todennäköisesti periksi.
Toinen ratkaiseva tekijä yrittäjäksi ryhtymisessä on kokemamme perusteella omalta epämukavuusalueelta poistuminen. Tämä pätee monella yrittäjyyden osa-alueella, esimerkiksi verkostoitumisessa, esiintymisessä, oman luovuuden ja sitä kautta idean kehittämisessä sekä uusien asioiden opettelussa. Kolme yksinkertaista neuvoa yrittäjyyden alkutaipaleelle ovat: uskalla esitellä oma liikeideasi jollekin, verkostoidu ihmisten kanssa, jotka voivat edesauttaa
ideaasi sekä opettele asioita, joita tarvitset liiketoiminnassasi. Mielestämme Rehn (2010, 66)
kiteyttää epämukavuusalueelta poistumisen idean melko tyhjentävästi: ”Huippuurheilijatkaan eivät saavuta mitään, jos he juoksevat vain silloin kun heitä huvittaa.”
Kolmas oleellinen asia yrittäjäksi ryhtymisessä on ehdottomasti uskallus kokeilla ja testata
ideaa. Omiin kokemuksiin ja asiantuntijoiden mielipiteisiin nojaten yrittäjyyttä opitaan käytännön tekemisellä ja kokeilulla. Myös vertaisesimerkit, eli keskustelut muiden yrittäjien ja
asiantuntijoiden kanssa ovat erittäin tärkeitä. Kun katsomme omaa prosessiamme taaksepäin
huomaamme monta asiaa, jotka tekisimme nyt toisin. Omiin kokemuksiimme pohjautuen neuvomme yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille on: yritä päästä testaamaan tuotettasi tai
palveluasi asiakkaalla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mahdollisesti jo ennen yrityksen
perustamista. Asiantuntijat auttavat sinua ideasi kanssa tiettyyn pisteeseen asti, mutta loppupelissä vasta asiakkaalta saatu palaute kertoo sinulle idean toimivuuden. Palautetta on
myös se, että asiakas ei osta tuotetta tai palvelua sinulta. Tällöin sinun täytyy miettiä mitä
sinun täytyy tehdä toisin. Tämä on yksi asia minkä me olisimme voineet tehdä paremmin: osa
ajasta joka kului palvelun kehittämiseen, olisi pitänyt kanavoida jo palvelun testaamiseen.
Nyt kun olemme päässeet asiakkaiden kanssa kontakteihin, olemme vasta ymmärtäneet mihin
suuntaan palvelua pitää viedä.
Oma yrityksemme, johon tämä koko opinnäytetyö peilautuu, on nyt siis saanut alkunsa. Voisimme kai sanoa, että monien mutkien ja vaikeuksien kautta voittoon. Kuten olemme kuitenkin useasti todenneet, ei työ tule missään vaiheessa loppumaan. Menestykseen pyrkivä yritys
kehittyy ja tarvitsee tukea jatkuvasti ja näin ollen kehitysprosessin vaiheiden tarkastelu tulee
ajankohtaiseksi varmasti vielä monen monta kertaa. Uskomme ja toivomme, että tämä opinnäytetyö tulee jatkossa auttamaan muita yrittäjyyteen tähtääviä opiskelijoita Laureassa tai
missä tahansa muuallakin. Muista, että yrittäjäksi ryhtyminen on mahdollista jo opiskeluaikana. Uskalla sekä kokeile, erehdy että onnistu ja mikä tärkeintä – usko ideaasi.

45

Kirjallisuuslähteet
Gladwell, M. 2010. Kuka menestyy ja miksi? Suomentaja Häkkinen, C. Porvoo: WS Bookwell.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. 11. painos. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino.
Honkanen, V. 2010. Yrittäjäksi ryhtyneiden korkeakoulutettujen työssä menestyminen viidessä Euroopan maassa. Turku: Uniprint.
Holopainen, T. & Levonen, A. 2006. Yrityksen perustajan opas – silta yrittäjyyteen. Helsinki:
Edita Prima.
Mäkeläinen, M. & Puustinen, T . 2013. Taivas ja helvetti. Porvoo: Bookwell.
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. Business model generation. New Jersey: John Wiley &
Sons.
Rehn, A. 2010. Vaaralliset ideat. Kun sopimaton ajattelu on tärkein voimavarasi. Suomentaja
Veijo Kiuru. Helsinki: Talentum.
Sähköiset lähteet
FINPIN Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyys- ja innovaatioverkosto 2013. Viitattu
15.9.2013.http://www.finpin.com
Foundation for Finnish investors 2013. Foundation. Viitattu 25.9.2013.
http://www.innofin.com/content/kuvat/Kaavioita/AMK_Tuotevayla_kaavio2.jpg
Innoomnia 2013. InnoEspoo. Viitattu 21.9.2013.
http://www.innoomnia.fi/node/363
Laurea 2013. Opiskelijayrittäjyys. Viitattu 15.9.2013.
http://www.laurea.fi/fi/tutkimus_ja_kehitys/painoala_verkostot/opiskelijayrittajyys/opiskel
ijayrittajyysesittely/Sivut/default.aspx
LaureaES 2013. Entrepreneurship society. Viitattu 15.9.2013
http://www.laureaes.fi
Opetushallitus 2012. Säädökset ja ohjeet. Viitattu 1.10.2013.
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/wbltoi/menetelmia_ja_tyovalineita/swot-analyysi
Spinno Enterprise Center 2013. Spinno –Yrityshautomo. Viitattu 20.9.2013.
http://spinno.fi/yrityshautomo
Spinno Enterprise Center 2013. Hissipuhe. Viitattu 20.9.2013.
http://spinno.fi/tietopankki/hissipuhe
Suomen yrittäjät 2011. Yrittäjyys Suomessa, Perustietoa yrittjäyysopetuksesta. Viitattu
20.9.2013. http://www.edu.fi/download/131222_Perustietoa_yrittajyydesta_2011.pdf
Uudenmaan yrittäjät 2012. Tiedote. Viitattu 20.9.2013.
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tiedote/uudenmaanyrittajat/?groupId=f73645ac-92d4-4a2db434-a33e9cb7a299&announcementId=a4fda14f-ef67-4a7c-a1ba-feb3527801fb
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

46

Wired 2013. Europe’s hottest startup capitals: Helsinki. Viitattu 29.10.2013.
http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2013/11/european-startups/helsinki

47

Kuviot
Kuvio 1: Yritysten määrän jakautuminen Suomessa. (Suomen yrittäjät 2011.) ................9	
  
Kuvio 2: Tuoteväylä rahoituksen vaiheet. (Foundation for Finnish investors 2013.)......... 15	
  
Kuvio 3: Yritysprosessin kuvaus ...................................................................... 16	
  
Kuvio 4: Konseptiin vaikuttaneet tekijät ........................................................... 23	
  
Kuvio 5: Hissipuheen rakentuminen ................................................................. 25	
  
Kuvio 6: Swot analyysi, Cambridgen leiriltä........................................................ 26	
  
Kuvio 7: Yrityksen kehittyminen vuonna 2013 ..................................................... 29	
  
Kuvio 8: Business model canvas tulirahoitusta varten ............................................ 30	
  
Kuvio 9: Verkostojen kehittyminen opiskeluaikana ............................................... 34	
  
Kuvio 10: Kehitysehdotukset ......................................................................... 42	
  

48

Kuvat
Kuva 1: Perfect Getaway Oy:n internetsivut....................................................... 31	
  

49

Taulukot
Taulukko 1: Asiantuntijavastaukset yrittäjyyskysymyksiin....................................... 38	
  
Taulukko 2: Asiantuntijavastaukset opiskelijayrittäjyyskysymyksiin ........................... 41	
  

50

Liitteet
Liite 1 Teemahaastattelun kysymykset ............................................................. 51	
  

51
Liite 1

Liite 1 Teemahaastattelun kysymykset
1. Mikä on ratkaisevaa yrittäjäksi ryhtymisessä?
2. Mitä on yrittäjäosaaminen?
3. Miten yrittäjyyttä opitaan?
4. Mikä on teidän näkökulma siihen että opiskelija perustaa yrityksen opiskeluaikana?
5. Miten Cambridge Venture Camp leirit ovat edistäneet opiskelijayrittäjyyttä?
6. Miten opiskelijayrittäjyyttä tulisi tukea korkeakoulun puolesta?

