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Tiatoloota

Henrik Nyrhinen

Kirjoitti ylioppilaaksi 
Ylistaron lukiosta keväällä 
2015.
Opiskelee pääaineenaan 
laskentatoimea kauppa-
tieteiden tiedekunnassa 
Jyväskylän yliopistossa. 
Sivuaineina matematiikka, 
tilastotiede ja taloustiede. 
Tavoitteena kauppatietei-
den maisterin tutkinto ja 
ekonomin oppiarvo.
Vietti viime syyslukukau-
den vaihto-opiskelijana 
Pusan National University 
-yliopistossa Busanin kau-
pungissa Etelä-Koreassa.
Työskentelee opintojen-
sa ohessa osa-aikaisena 
asiakaspalvelijana pankis-
sa Keuruulla.
Pelaa jyväskyläläisen 
salibandyseura Happeen 
miesten kakkosjoukku-
eessa.
Osallistuu Jyväskylässä 
ensi syksynä järjestettä-
vän Spotlight-opiskelijata-
pahtuman valmisteluihin. 

ELINA KOSKI

KYRÖNMAA Kyrönmaan 
alueella käynnistettiin alku-
vuodesta Pysytään mukana 
sotessa -yritysryhmähanke, 
jossa on mukana seitsemän 
paikallista sosiaali- ja terve-
ysalan mikro- ja pienyritys-
tä.

Leader Yhyres-rahoit-
teinen hanke pyrkii edis-
tämään pienten sote-alan 
paikallisyritysten osaamista 
muun muassa omavalvon-
tasuunnitelmien laadin-
nassa ja laadunhallinnas-
sa, ja täten edistää yritysten 
toimintaa.

Välittömiä suuria muu-
toksia alalla ei ole tiedossa, 
sillä näihinkin yrityksiin po-
tentiaalisesti merkittävästi 
vaikuttanut Sote-uudistus 
kaatui hallituksen erottua 
maaliskuun alkupuolella.

Hankkeen aikana yrityksi-
en edustajat kokoontuvat 
muutaman kerran yhteen ja 
valmentajana toimiva Eija-
Riitta Hämäläinen jalkau-
tuu yrityksiin sekä opastaa 
yrityksiä eteenpäin omissa 
omavalvontasuunnitelmis-
saan ja laadunhallintajär-
jestelmissään käyntien li-
säksi etänä.

Ajan hermolla pysyminen 
ja tulevaisuuteen katsomi-
nen ovatkin ratkaisevia te-
kijöitä pienen yrityksen me-

nestyksessä.
– On varmaan ihan hyvä 

hankkiutua tällaisiin han-
kaluuksiin, laihialaisen Fy-
siopulssin Mervi Parttimaa 
naurahtaa ja jatkaa:

– Tässä joutuu perkaa-
maan paljon omaa toimin-
taansa. Mielestäni meillä on 
ollut asiat aiemminkin hy-
vin, mutta tietysti pienissä 
yrityksissä dokumentaatio 
on se ongelma, sitä ei ehkä 
tule tehtyä riittävän hyvin. 
Pohjanmaalla asiat tietysti 
tehdään aina hyvin, mutta 
tässä on ollut ehkä paran-
nettavaa.

Sote-uudistus olisi tuonut 
palvelusetelit laajempaan 
käyttöön osana valinnanva-
pautta.

Palvelusetelit, joilla voi 
hankkia yleensä julkisen 
sektorin tuottamaa palve-
lua yksityiseltä sektorilta, 
ovat käytössä tälläkin het-
kellä. Seteleiden käytöstä on 
säädetty myös laissa, mutta 
niiden käyttö on varsin vä-
häistä, alle prosentin kaikis-
ta sote-menoista.

Ketjuuntuneet suuryri-
tykset pyörivät sote-kentäl-
lä ja näiden välissä toimii 
runsaasti pieniä yrityksiä. 
Monia pienyrityksiä on kui-
tenkin jo lähtenyt mukaan 
ketjuihin. Edelleen on kui-
tenkin olemassa paikallisia 
pientoimijoilta, joilta vaa-
ditaan myös sitä, että doku-
mentoinnit ja järjestelmät 
ovat kunnossa, jos haluaa 
pysyä mukana kilpailussa: 
esimerkiksi tilanteessa, jos-
sa palveluntuottajia kilpai-
lutetaan.

– Jos valinnanvapautta 
ajetaan eteenpäin, on yri-
tyksen kannalta hyvä olla 
kaikki kunnossa, että pää-
see mukaan palveluntuot-
tajaksi, vähäkyröläisen Fy-
siokipinän Tuomo Yli-Jas-
kari sanoo.

Muiden osallistujien ta-
paan Yli-Jaskari pitää tär-
keänä, että pieni yritys pys-
tyy tarjoamaan paikallista 
hyvää palvelua. Kaiken ko-
histessa kohti suuryrityk-
siä, tämän asia toivottaisiin 
otettavan paremmin huo-
mioon.

– Pienet yritykset ovat 
joustavia ja aika näppäräs-
ti pystymme muuttamaan 
toimintatapoja, jos on tar-
ve. Palvelu on paikallista ja 
rahat jäävät maakuntaan. 
Välttämättä kokonaisku-
vaa ei ole aina meidän kan-
nalta nähty. Kuplasta pitäisi 
tulla ulos ja katsoa tätä asi-
aa myös meidän suunnasta, 
Yli-Jaskari muistuttaa.

Palveluseteliasia ei niin-

kään koske lastensuojelu-
alalla toimivaa laihialaista 
Tuisku terveys- ja sosiaali-
palveluita, mutta alan muu-
tokset vaikuttavat väistä-
mättä yrityksen toimintaan. 
Hanke auttaa yrityksen laa-
tujärjestelmää eteenpäin.

– Varaudumme tällä tule-
vaisuuteen ja tämä laatujär-
jestelmän rakentaminen on 
osa sitä. Olemme kuitenkin 
yksityinen pienyritys. Huoli 
on sinänsä sama kuin muil-
lakin, että nämä isot kon-
sernithan ostavat samalla 
tavalla pieniä pois. Halu-
amme pärjätä siinä joukos-
sa laadulla ja joustavuudel-
la, jota voimme itsenäisenä 
yrityksenä tarjota, Tuiskun 
Pieta Pitkänen muotoilee.

Paikallisyritysten kehit-
tämiseen tarkoitetun hank-
keen hyväksytty tuki on 
16 000 euroa.

Yhyres-kehittämisyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja 
Matti Jaskari pitää hyvänä, 
että paikalliset yritykset saa-
vat kehitettyä toimintaansa 
hankkeen kautta.

– Tämä on lopulta koko 
seutukunnan hyväksi, että 
paikalliset yritykset pystyvät 
kilpailemaan isojen kanssa. 
Todennäköisesti sote-pal-
veluja yksityistetään ja kun 
silloin laatupuoli on kun-
nossa, pystyvät he teke-
mään tarjouksia esimerkiksi 
kunnille niistä palveluista, 
joita mahdollisesti kilpailu-
tetaan, Jaskari näkee.

MIKA PUKKINEN

,,
 

On varmaan ihan 
hyvä hankkiutua 
tällaisiin hanka-
luuksiin.
MERVI PARTTIMAA

Yhyres Yritysryh-
mähankkeessa 
mukana seitse-
män pienyritystä.

Pysytään mukana 
sotessa -hanke kehittää 
paikallisia yrityksiä

Pysytään mukana sotessa -hankkeen kokoontumisessa yritystään kehittivät Fysiokipinän Tuomo Yli-Jaskari, Fysipulssin 
Sari Nikkilä ja Mervi Parttimaa ja Tuisku terveys- ja sosiaalipalveluiden Pieta Pitkänen ja Satu Sipilä. Hankkeen valmen-
tajana toimii edessä oikealla istuva Eija-Riitta Hämäläinen.

MIKA PUKKINENomat opinnot edistyvät.  
– Busanissa luennoille oli 

pakollista osallistua. Osa 
professoreista tarkasti ni-
milistan, osa ei. Muuan lu-
ennoitsija merkitsi muis-
tiin myöhästyneiden nimet. 
Kun joku oli menestynyt 
erinomaisesti tentissä, hä-
nelle saatettiin taputtaa. 
Tentteihin opiskeltiin pal-
jon ulkoa eikä opittuja asi-
oita tarvinnut soveltaa. 

– Yliopiston kirjastot oli-
vat avoinna öisinkin. Kos-
ka siellä ei ollut kaikille ti-
laa, tentteihin luettiin pal-
jon kahviloissa, myös öisin. 
Opetuksen laatua on vaikea 
arvioida, mutta me vaihto-
opiskelijat saimme kurs-
seistamme hyviä arvosano-
ja, vaikka emme aina opis-
kelleet kovin ahkerasti.

Eteläkorealaisilla opiske-
lijoilla on Henrik Nyrhisen 
mukaan valtava paine me-
nestyä opinnoissaan. Yh-
teiskunta on kilpailuhenki-
nen, ja sekä opiskelijoilla et-
tä työssäkäyvillä on niukasti 
vapaa-aikaa.

– Siellä on tärkeää päästä 
hyvään yliopistoon ja saa-
da hyviä arvosanoja, jotta 
pääsisi arvostettuun työ-
paikkaan. Silmämääräises-
ti opiskelijoista oli naisia ja 
miehiä yhtä paljon, mut-
ta Etelä-Korea on edelleen 
miesten yhteiskunta.

Nyrhinen luonnehtii ete-
läkorealaisia laumasieluik-
si, jotka eivät halua koros-
taa yksilöllisyyttään ja erot-
tua joukosta.

– Kaikki pukeutuvat sa-
malla tavalla, eikä siellä 
lähdetä yksin syömään ra-
vintolaan niin kuin Suo-
messa. Ulkonäkö on tärkeä 
sekä naisille että miehille, ja 
myös miesten kauneusleik-
kaukset ovat tavallisia. Kau-
pungilla näkee paljon kau-
neusalan liikkeitä. 

Ihmiset olivat ujohkoja ei-
vätkä he tavallisesti tehneet 
aloitetta puhuakseen ulko-
maalaiselle. Tutustumisha-
luja saattaa jarruttaa heikko 
kielitaito, Henrik Nyrhinen 
arvelee. Aasiassa oli hänen 

mielestään kuitenkin help-
poa olla länsimaalainen. 
Ulkomaalaisen kömmäh-
dyksiä katsottiin hyväntah-
toisesti läpi sormien. 

– Yliopistolla tiedettiin 
suomalaisten hyvästä kou-
lutuksesta. Yksi korealainen 
kysyi, olenko hyvä auton-
kuljettaja. Suomalaisuutta 
arvostetaan, vaikka meistä 
tiedetään siellä vähän. Moni 
mainitsi Petri Kalliolan, joka 
oli esiintynyt suomalaisten 
ystäviensä kanssa sikäläi-
sessä tosi-televisiosarjassa.

Turvallisuudentunne mil-
joonakaupungissa yllätti 
Nyrhisen.

– Suurin turvallisuusuhka 
oli ruuhkainen liikenne. En 
kuullut, että yhdeltäkään 
opiskelijalta olisi varastettu 
mitään.

ELINA KOSKI


