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Professori Vesa Routamaa Suomen Uusyrityskeskusten 25-vuotisjuhlassa 

MIKSI YHTEISKUNTA EI SIJOITA RIITTÄVÄSTI UUSYRITYSKESKUKSIIN?  

Professori Vesa Routamaa Vaasan yliopistosta toteaa ”Uusyrittäjyyden tuotot ja säästöt yhteiskunnalle” -

tutkimuksensa tulosten myötä, että Suomi pystytään nostamaan suosta lisäämällä alkavia yrittäjiä 

avustavien uusyrityskeskusten rahoitusta.  

Routamaan tutkimustulosten mukaan uusyrityskeskusten toiminta on tehokas rahasampo valtiolle ja 

kunnille. Hänen laskelmiensa mukaan uusyrityskeskusten rahoitus pitäisi viisinkertaistaa. Suomen 31 

uusyrityskeskusta saa tänä vuonna kunnilta ja valtiolta rahoitusta yhteensä noin 9.0 miljoonaa euroa. Myös 

yritykset yleensä rahoittavat alueen uusyrityskeskusta. Juuri yrityselämän rahoitus ja maksuton 

asiantuntijatyö tekee toiminnan edulliseksi yhteiskunnalle ja yrittäjiksi aikoville. 

Suomessa on akuutti uusyrittäjyyden tarve 

Viime vuonna yt-neuvottelut ovat koskeneet jo yli 50 000 työntekijää Suomessa. Suomalaiset yritykset 

työllistävät ulkomailla enemmän kuin kotimaassa. Tästä syystä Suomessa on akuutti uusyrittäjyyden tarve. 

Yrityskanta muuttuu, osa yrityksistä loppuu syystä tai toisesta ja lähivuosina suuri määrä yrittäjiä jää 

eläkkeelle. Hävikin kattaminen vaatii aktiivista uusien yritysten perustamista. 

Suurin osa uusyrityskeskuksista toimii alle 300.000 euron vuosibudjetilla, ja pienimmät minimissään alle 

100.000 euron rahoituksella. Rahoitusta lisäämällä pystyttäisiin Suomessa tekemään pitkäjänteistä ja 

tehokasta työtä uusien yrittäjien auttamiseksi, Routamaa uskoo, ja lisää, että ihmisillä on paljon 

yrittäjyyteen liittyviä ideoita, joista pitäisi päästä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.  

Routamaan laskelmien mukaan uusyrityskeskusten kautta syntyneet yritykset tuottivat viime vuonna 

mukana olleille kunnille kunnallis- ja yhteisöveroja yhteensä 480 miljoonaa euroa.  Valtiolle kertyi 

sosiaalivakuutusmaksuja sekä verotuottoja yhteensä 380 miljoonaa euroa ja arvonlisäveroja 720 miljoonaa 

euroa. Samanaikaisesti kunnille ja valtiolle syntyy huomattavia säästöjä työttömyyskorvauksista. 

- On hämmästyttävää, ettei uusyrityskeskuksiin satsata nykyistä enempää, toteaa Routamaa.  

Uusyrityskeskusten taivalta ja alkavien yritysten hengissä pysymistä viimeisen viiden toimintavuoden ajalta 

on selvittänyt myös toimitusjohtaja Simo Andersson Shop’In Research Oy:stä. Vuosien 2009 ja 2013 

välisenä aikana tutkimuksessa mukana olleiden uusyrityskeskusten kautta perustettiin 35452 yritystä. 

Näistä yrityksistä 82,5 prosenttia eli 29300 on edelleen toiminnassa. Nämä yritykset työllistävät yli 55 600 

henkilöä ja niiden yhteenlaskettu tuotto yhteiskunnalle oli vuonna 2014 yhteensä 3,7 miljardia. 
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