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Paula Hakolahti 
nauttii yrittäjän 
vapaudesta, mutta 
tunnistaa myös riip-
pumattomuuteen 
liittyvän epävar-
muuden.

Elämäntarinoita
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TUNTEJA 
LASKEMATTA

Yrittäjyys on kovaa työtä ja tuo mukanaan 
taloudellisen epävarmuuden. Se ei kuitenkaan 
haittaa, kun mukana on sydän ja palo. Kolme 

naista kertoo, miten he päätyivät yrittäjiksi 
pitkän palkkatyöuran jälkeen. 

T I I N A S U O M A L A I N E N KUVAT M I K KO N I K K I N E N JA SA M P O KO R H O N E N

 ”
MINULLA OLI AIKA RUUSUINEN  
KUVA YRITTÄJYYDESTÄ

”

Uupumus ja ystävän kuolema saivat Paula Hakolahden, 44, 
vaihtamaan alaa. Yrityksen hän perusti, koska se on  
luontoalalla liki ainoa keino työllistyä. 

R
akastin lastenhoitajan työtäni. Sitä, 
että sain lullutella lapsia, pitää heitä 
sylissä ja kokea olevani tärkeä jol-
lekin. Resurssit päiväkodeissa on 
kuitenkin vedetty niin tiukalle, että 
jo pitkään työ oli ottanut enemmän 
kuin se antoi.

Ehdin työskennellä lastenhoi-
tajana parikymmentä vuotta ja 

sinä aikana sairastuin työuupumukseen kahdesti. Kun 
stressaannun, menetän yöuneni ja sen myötä koko arki 
menee sekaisin. 

Toisella uupumiskerralla tapahtui myös jotakin sel-
laista, joka järkytti elämäni perustuksia. Paras ystäväni 
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sairastui aivosyöpään ja menehtyi vain kolme kuu-
kautta diagnoosista. Olimme olleet kuin paita ja peppu 
lapsesta asti.

Hain suruuni lohtua metsästä. ”Terapiapolkua” kier-
täessäni juttelin ystävälleni, itkin ja huusin. Pikku-
hiljaa aloin havaita myös kauneutta – sydämenmuo-
toisen koivunlehden tai puiden välistä siivilöityvän 
auringonvalon. Koin, että luonto helpotti tuskaani. 

Ystävän kuolema toimi alkuunpanevana voimana 
muutokselle, jota kaipasin kipeästi oman hyvinvointini 
takia. Kun omalla paikkakunnallani alkoi luonto- ja 
ympäristöalan peruskoulutus, päähäni pälkähti, että 
olisiko tässä minun tilaisuuteni ottaa taukoa töistä.

Hain ja pääsin koulutukseen ja jäin opintovapaalle 
lastenhoitajan työstäni. Opinnot tuntuivat oikeilta, 
elämääni sopivilta. Ajatus luontopalveluja tarjoavan 
yrityksen perustamisesta kypsyi hiljalleen opintojen 
edetessä, sillä jos luontoalalla aikoo Etelä-Karjalassa 
työllistyä, on yrittäjyys liki ainoa mahdollisuus. Alan 
yritykset ovat pieniä firmoja, jotka pystyvät palkkaa-
maan väkeä vain sesonkina.

Suunnittelin RetkiSaimaan perustamista mieheni 
kanssa, jolla on kokemusta yritysmaailmasta. Yrittä-
jäksi ryhtyminen ei pelottanut, sillä minulla oli tur-
vana työpaikkani päiväkodissa. Ajattelin, että voisin 
aina palata lastenhoitajaksi, jos yritys ei nousisi siivil-
leen. Tyttärenikin oli jo aikuinen ja asui omillaan. 

Hankin setin riippumattoja ja lumikenkiä ja aloin 
viedä ihmisiä luontoon. Alussa tein töitä opintojen 
ohella. Kun viime vuoden lopulla valmistuin luonto-
ohjaajaksi, minusta tuli täysipäiväinen yrittäjä. 

Toivon, että pystyisin jonain päivänä elättämään 
itseni yrittäjänä. Vielä niin ei kuitenkaan ole. Starttira-
haa saan vielä tämän vuoden loppuun ja sen jälkeen 
olen omillani. Virkavapaani jatkuu ensi heinäkuulle 
asti, mutta olen lupautunut tekemään 
työkeikkaa päiväkodilla.

Välillä kaipaan ihan hurjasti säännöl-
lisesti tilille kilahtavaa palkkaa. Minulla 
on myös ikävä työkavereita ja kahvihuo-
nekeskusteluja. Yksinyrittäjän yksi-
näisyyttä lieventävät toiset luontoalan 
yrittäjät, joiden kanssa teen yhteistyötä. 
Verkostoituminen on tällä alalla elinehto. 

Minulla oli aika ruusuinen kuva yrit-
täjyydestä. Ehkä julkisuudessa näkyvät 
enemmän ne positiiviset tarinat naisista, 
jotka yrittäjiksi ryhdyttyään nauttivat 
siitä, että voivat suunnitella kalenterinsa 
ja työnsä vapaasti. Totta tämäkin, mutta 
pakettiin kuuluu myös valtava määrä 
työtä, joka ei tuota mitään. 

Suurin plussa entiseen on se, että nykyään nukun 
yöni hyvin. Voin paremmin kuin pitkiin aikoihin.”

”Hankin setin 
riippumattoja 
ja lumikenkiä 
ja aloin viedä 

ihmisiä 
luontoon.”

Yrittäjyys on 
hyppy tunte-
mattomaan.

Luonto lohdutti Paulaa 
surussa ja uupumuk-
sessa. Nyt hän haluaa 
tarjota luontokoke-
muksia muillekin.

Paula vie asiakkai-
taan muun muassa 
lumikenkäilemään.

Elämäntarinoita
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 ”
EN USKO, ETTÄ OLISIN VOINUT RYHTYÄ 
YRITTÄJÄKSI KOLMEKYMPPISENÄ

”

Kun Mirka Saarisen, 46, pappa muutti hoivakotiin,  
sai Mirka idean vanhusseurapalvelusta. Bisnesnaisesta tuli yrittäjä 
hyvän ystävän kannustuksesta. 

J
os joku olisi aiemmin sanonut minulle, että 
perustan oman yrityksen, en olisi uskonut. 
Olin työskennellyt parikymmentä viime vuotta 
maajohtajana tapahtumapalveluja tuottavassa 
yrityksessä ja olin todella tyytyväinen työhöni. 
Minulla ei ollut ajatuksia vaihtaa uraa.

Sitten kävi niin, että muistisairas pappani joutui 
muuttamaan hoivakotiin. Hän alkoi kärsiä yksinäi-

syydestä ja passivoitui. 
Ryhdyin etsimään papalle 
seuralaista, joka voisi viedä 
häntä torikahveille, kuun-
nella hänen tarinoitaan ja 
vaikka laulaa hänen kans-
saan. 

Mietin, että seuralaisen 
olisi hyvä olla eläkeikäinen, 

jotta maailmat kohtaisi-
vat jollain tasolla, sekä 
aina sama henkilö, joka 
tulisi aina samaan aikaan. 
Hän voisi myös välittää 
minulle kuulumisia papan 
arjesta.

Kolusin läpi järjestöt ja 
vapaaehtoiskentän, mutta 
tällaista palvelua ei löy-
tynyt mistään. Olen aina 
ollut innokas palvelujen 
tuotteistaja, joten päätin 
kehittää palvelun itse. 

Hyppy tuntemattomaan 
ei käynyt hetkessä. Hau-
duttelin ajatusta parisen 
vuotta. Olen totaaliyksin-
huoltaja – poikani oli sil-
loin esikouluikäinen – ja 
jouduin pohtimaan, miten 
saisin hänet elätettyä ja 
asuntolainan maksettua. 
Lama-ajan kasvattina olen 
oppinut olemaan varovai-
nen riskinottaja.

Kiitos ystävälleni siitä, 
että hän sai minut teke-
mään ratkaisun. Hän 
sanoi, että kadun loppu-
elämän, jos en nyt tartu 
visiooni. Minä sisuunnuin. 
Olin keksinyt uuden pal-
velun ja halusin ravistella 
ihmisiä ja näyttää, että ei 
vanhusten elämän onnel-
listaminen mitään raketti-
tiedettä ole. 

Kesällä 2017 irtisa-
nouduin ja perustin Seurana-yritykseni. En jäänyt 
sapattivapaalle vaan katkaisin napanuoran kerralla. 
Aloitin yrittäjänuran kotikonttorissa välineinäni läp-
päri ja kännykkä.

Muistan vielä sen riemun, kun sain ensimmäisen 
asiakkaan. Hypin innoissani ympäri pöytää. 

Nyt meillä on asiakkaita ja eläkeikäisiä seuralai-
sia ympäri Suomen. Hallintohenkilökuntaa on tällä 
hetkellä yhdeksän. Yritys lähti hyvin vauhtiin, koska 
tarvetta palvelulle on. Koronapandemia hiljensi tahtia, 
mutta tämä vuosi on ollut voimakkaan kasvun aikaa.

Olen aina ollut työtä pelkäämätön ja ahkera. Omi-
naisuuksista on yrittäjyydessä hyötyä, sillä työmäärä 
on valtava, eikä tunteja lasketa. Poikani on tottunut 
siihen, että naputtelen läppäriä jalkapallokentän lai-
dalla, kun hän on treeneissä.

En usko, että olisin voinut ryhtyä yrittäjäksi kol-
mekymppisenä. Arvoni olivat silloin kovemmat ja 
taloudellinen vakaus merkitsi enemmän. Yrittäjyyden 
alkutaipaleella ei itselle paljon palkkoja maksella. 
Tulotasoni on tippunut. Iloitsen kuitenkin siitä, että 
olen pystynyt koko ajan lyhentämään asuntolainaa ja 
ostamaan pojalle legojakin silloin tällöin. 

Olen aina nauttinut työnteosta, mutta vanhusten 
parissa työskentelevänä yrittäjänä nautin aivan eri-
tyisen paljon. En tiennyt, että työ voi olla näin merki-
tyksellistä.”  

”Halusin näyttää, ettei 
vanhusten elämän 

onnellistaminen ole 
rakettitiedettä.”

Mirka Saarisen (kes-
kellä) yritys järjestää 
ystäväseuraa van-
huksille. Anna-Maija 
Mäki (oik.) ja Tuula 
Meres-Wuori ovat 
tavanneet toisiaan jo 
kaksi vuotta.
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 ”
HALUSIN JOTAKIN  
HENKISESTI AVARAMPAA

”

Riitta Pollari, 59, jätti johtajan pestin ja perusti yrityksen,  
koska hän kaipasi uusia näköaloja. Kasvuyritys starttasi
vaatimattomissa puitteissa kunnianhimoisin tavoittein. 

V
iisikymppisenä minulla oli takana pitkä 
ura media-alalla. Olin työskennellyt 
toimittajana, tiedottajana, toimituspääl-
likkönä, päätoimittajana, sisältöjohta-
jana ja kustantajana. Moni piti minua 
työnarkomaanina, mutta itse näen asian 

toisin. Työ on minulle suuri onnen lähde, koska voin 
toteuttaa itseäni ja kohdata mielenkiintoisia ihmisiä.

Minulle oli aina selvää, että perustan joskus oman 
yrityksen. Koin, että omassa yrityksessä pystyi-

sin tekemään asioita täysin oman arvomaailmani 
mukaan.

Muistan vieläkin kokouksen, jossa päähäni syttyi 
ajatus, että nyt riitti tämä elämänvaihe, haluan jotakin 
henkisesti avarampaa. Olin hankkinut riittävästi osaa-
mista, ja elämäntilanteenikin oli otollinen, sillä kaikki 
lapset alkoivat olla aikuisia. 

Lähtöni kirvoitti monenlaisia kommentteja. Moni 
sanoi, että olen armoton optimisti, enkä ymmärrä, 
miten rankkaa yrittäminen on. Jotkut jopa naureske-
livat, että eikö minua haittaa siirtyä johtajan pestistä 
autotallin kokoiseen firmaan.

Ylipäätään yrittäjyydestä ei maalattu kovin ruu-
suista kuvaa. Mietin itsekseni, millainen on maa, 
jossa yli viisikymppistä kokenutta ihmistä latistetaan 
sen sijaan, että kysyttäisiin, mitä kaikkea aiot saada 
aikaan.

Yrittäjyyden taloudellinen epävarmuus ei mietityttä-
nyt minua. En ole koskaan rakentanut elämääni talou-
delliselle menestykselle tai asemalle. Henkinen eteen-

– Yrittäjäksi kannattaa 
ryhtyä virkeänä ja opti-

mistisena pää täynnä 
haaveita ja realismia, 

sanoo sisältö- ja vies-
tintätoimiston perusta-

nut Riitta Pollari.

Elämäntarinoita
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YRITTÄJYYS HOUKUTTAA 
YHÄ USEAMPAA
Kahdenkymmenen viime vuoden 
aikana naisyrittäjien määrä on 
kasvanut 38 prosentilla. Vuonna 
2018 heitä oli 90 000. 

Yrittäjäksi päädytään monista eri 
syistä. Sukupuolten tasa-arvois-
tuessa ja yrittäjyyden yleistyessä 
yrityksen perustamisesta on tullut 
tavoiteltava vaihtoehto yhä useam-
malle naiselle. Toisille yrittäjyys 
tarjoaa joustoa perhe-elämän ja 
työn yhteensovittamiseen. Joillekin 
se on ainoa keino työllistyä.

– Monella on takana pitkä ura 
palkansaajana ennen kuin heistä 
tulee yrittäjiä. Naiset perustavat 
yrityksiä myös perhevapaalla 
ollessaan. Nykyään myös yhä 
useampi nuori haluaa lähteä yrit-
täjäksi. Yrityksiä perustetaan heti 
valmistuttua tai jo opintojen aikana, 
sanoo Suomen Yrittäjänaisten 
toimitusjohtaja Carita Orlando.

Yrittäjät ovat miesvaltaisempaa 
joukkoa kuin palkansaajat; vain 
kolmasosa yrittäjistä on naisia.

Naiset perustavat yrityksiä 
erityisesti terveyspalvelu- ja 
kauneudenhoitoalalle. He toimivat 
miehiä useammin yksinyrittäjinä. 
Naisyrittäjät eivät ole myöskään 
yhtä halukkaita palkkaamaan 
työntekijöitä kuin miehet.

Orlandoa huolestuttaa se, 
että naiset tienaavat yrittäjinäkin 
vähemmän kuin miehet.

– 40 prosenttia naisyrittäjistä 
ansaitsee alle 2000 euroa kuussa, 
kun vastaava osuus miesyrittäjillä 
on 25 prosenttia. Myös naisten 
kasvuyritykset saavat heikommin 
rahoitusta kuin miesten yritykset.

päinmeno on minulle tärkeämpää. Ryhdyin yrittäjäksi, 
koska olin täynnä löytämisen ja tekemisen intohimoa. 
Paljon esillä ollut ajatus siitä, että yrittäjyys olisi jokin 
pakotie esimerkiksi uupumuksesta, on mielestäni outo. 
Yrittäjäksi kannattaa ryhtyä virkeänä ja optimistisena 
pää täynnä haaveita ja realismia. 

Kun kilpailukieltoni oli ohi, perustin sisältö- ja vies-
tintätoimisto Era Contentin kahden silloisen työkave-
rini kanssa. Oli vuosi 2014. Yksi meistä lähti muihin 
töihin parin vuoden jälkeen. 

Alkupääomaa ei tarvittu paljon, sillä riitti, kun 
vuokrasimme työtilan ja ostimme läppärit. Alusta asti 
pystyimme maksamaan itsellemme pientä palkkaa. 
Tulotaso laski, mutta se kuuluu asiaan, kun rakenne-
taan kasvuyritystä. 

Meillä oli kunnianhimoiset 
tavoitteet mutta vaatimattomat 
puitteet. Kun ensimmäinen 
asiakkaamme tuli tapaamaan 
meitä, hän kysyi, pystymmekö 
täyttämään suuren yrityksen 
sisältötarpeet. Me kysyimme, 
otatteko teetä vai kahvia, 
koska sulaketaulumme ei kes-
tänyt samanaikaisesti kahvin- 
ja vedenkeitintä. Sitten 
sammuivatkin valot. Niinpä 
kirjoitimme sopimuksen kynt-
tilänvalossa.

Palkkasimme ensimmäisen työntekijän pian yrityk-
sen perustamisen jälkeen, vaikkei meillä ollut vielä 
asiakkaita tarpeeksi. Nyt meillä on 25 työntekijää. Rek-
rytoimme parhaillaan lisää väkeä.

Välillä yllätän itseni lumoutuneessa tilassa: on 
upeaa, että yritys on kasvanut monipuoliseksi koko-
naisuudeksi ja että meillä tehdään paljon asioita, 
joista en ole enää edes selvillä. 

Ensimmäiset yrittäjävuoteni tein seitsemänpäiväistä 
työviikkoa. Nyt viisi päivää riittää. Haluan olla läsnä 
minulle tärkeiden ihmisten elämässä.” 

”Ryhdyin 
yrittäjäksi, koska 

olin täynnä 
löytämisen 

ja tekemisen 
intohimoa.”

Carita Orlando

Riitta nauttii, kun saa 
tehdä töitä inspiroi-

vien ihmisten kanssa. 
Kuvassa mukana yri-
tyksen sisältöjohtaja 

Titta Kiuru ja toimitus-
johtaja Eero Anhava.
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