2020
Uusyrittäjyyskatsaus

Tässä katsauksessa tarkastellaan Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen kautta perustettuja
yrityksiä.

Asiakkaat
378

Yritykset

Uusien asiakkaiden määrä
yritysneuvonnassa oli 378, mikä on vajaan
prosentin enemmän kuin edellisvuonna.
Suurin asiakasryhmä (16 %) oli
31-35-vuotiaat.
Yleisin koulutustausta (31%) oli
ammattikoulu ja toiseksi yleisin
ammattikorkeakoulu (25 %)

205

Kuopionseudun Uusyrityskeskuksen kautta perustettiin
yhteensä 205 yritystä, mikä
on 1 prosentin enemmän kuin
edellisvuonna.

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

Yleisin taustatilanne (32 %) neuvontaan
tulevilla oli työsuhde yksityisellä
työnantajalla. Toiseksi yleisin tausta
(24 %) oli työttömyys.
Yli puolet (54 %) neuvonta-asiakkaista
perusti yrityksen.

Ideoiden ja yrittäjyysinnon määrä yllätti
"Yritysneuvonnassa keskusteltiin usein koronapandemian vaikutuksista ja
varasuunnitelmia laadittiin entistä useammin. Tuoreet yrittäjät hakivat myös
aktiivisesti apua poikkeusoloissa. Yrittäjyyttä suunnittelevat luottivat omaan
ideaansa ja siihen, että koronatilanne on ohimenevä. Uusia yrityksiä perustettiin
odotettua reippaammin."
Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja
Kuopionseudun Uusyrityskeskus
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Korona vaikutti yritysten
perustamiseen hetkellisesti
Keväällä havaittiin selvä lasku yritysten perustamisaktiivisuudessa
huhti-kesäkuussa. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan kasvoi kuitenkin
kesään mentäessä, kun pahin korona-shokki alkoi laantua. Heinäsyyskuun aikana yrityksiä perustettiin jopa enemmän kuin
edellisvuonna vastaavana aikana.
Uusyrityskeskuksissa koronan vaikutukset näkyivät erityisesti
isojen kaupunkien alueella. Esimerkiksi Espoossa yrityksiä
perustettiin 22 prosenttia ja Helsingissä 19 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2019. Kuopiossa määrä nousi prosentin verran.

Perustetut yritykset kvartaaleittain 2019 & 2020

Yleisimmät toimialat:
(TOL 2008/5. taso)
1. Muu liikkeenjohdon konsultointi
2. Muu terveyspalvelu
3. Asuin- ja muiden rakennusten
rakentaminen
4. Muualla luokittelemattomat
henkilökohtaiset palvelut
5. Ohjelmistojen suunnittelu ja
valmistus
Reilu kymmenesosa (12 %) ryhtyi
sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Lähes joka kymmenes (8 %) aikoi
työllistää muitakin kuin itsensä.

Yritysneuvonnassa näkyi "nyt tai ei koskaan" -asenne
"Korona lisäsi työttömyyttä, mikä näkyi meillä Kuopion seudulla perustetuissa
yrityksissä. Neuvontaan tultiin tavallista valmiimpien suunnitelmien kanssa ja sillä
ajatuksella, että nyt jos koskaan on oikea aika lähteä yrittäjäksi. Tunnelma
yrittäjäksi ryhtyvillä oli hyvin positiivinen, vaikka maailman tilanne oli haastava."
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Korona sai palaamaan
Suomeen ja yrittäjäksi
Graafinen suunnittelija Jarno Sutinen perusti toiminimen
elokuussa 2020. Yrityksen perustamista edelsi muutto
opiskelukaupungista Prahasta takaisin Suomeen
koronatilanteen vuoksi. Työnhaku alkoi heti kotiinpaluun
jälkeen alkuvuodesta, mutta palkkatyöt olivat pandemiasta
johtuen kiven alla. Jarno oli aiemmin toiminut
kevytyrittäjänä ja ehtinyt rekisteröidä toiminimen Tšekissä
palkkatyön ohella. Yrittäjyys oli siis tuttua ja vaikutti
olevan nyt ratkaisu työtilanteeseen.
Sutidesign on mainonnan monitoimiyritys.
Palvelutarjontaan kuuluu muun muassa videomateriaalien
tuotantoa, brändäystä, painotuotteiden suunnittelua, somemainontaa ja digianalytiikkaa.
Korona aiheutti aluksi epävarmuutta yritystoimintaan, kun
yrityksillä oli säästökuureja. Toisaalta Jarno sai aika pian
huomata, että asiakkaat siirtyivät tomerammin nettiin ja
heräsivät huomaamaan digimainonnan hyödyt.
– Tsekkeihin verrattuna yrittäjyys Suomessa on tuntunut
tiukalta. Mutta on se myös hyvällä tavalla opettavaista, ja
omaa toimintaansa voi kehittää sitä mukaa, kun oppii lisää.
Jarno sai neuvoja yritystoiminnan käynnistämiseen
Kuopion seudun Uusyrityskeskuksesta.

