
Lykky

Lykky-hankkeen käynnistyessä keväällä 2009 sille oli asetettu tavoitteita. 
Nyt hankkeen lähestyessä loppuaan (31.1.2012) on aika katsoa, mitä saa-
tiin aikaan ja täyttyivätkö tavoitteet. 

Taustalla hyvinvointipalvelujen kasvava tarve ja koulutuksen 
toimialakohtaisuus 
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa oli tiedossa, että hyvinvointipalvelujen 
tarve tulee kasvamaan voimakkaasti esimerkiksi väestön ikärakenteen 
muuttumisen myötä. Alan yrittäjyyttä lisäävät myös kuntien lisääntyneet 
palveluostot. Julkisen sektorin palveluja täydentämään syntyy yksityisen 
ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa. Lisäksi suunnitteluvaiheessa huo-
mattiin, että Pohjois-Pohjanmaalla on tarvetta etenkin hyvinvointialan yrittä-
jyyskoulutukselle. Koulutustarpeessa on oleellista yleisten yrittäjyysopinto-
jen lisäksi tiedonsaanti juuri omalta toimialalta, mihin koulutustarjonnassa 
ei usein pystytä vastaamaan. Hyvinvointiyrittäjyyden toimintaympäristöön 
ja toimialaan liittyvät erityispiirteet (esimerkiksi toimiminen kunnallisessa 
toimintaympäristössä ja viranomaissäätely) tulee tunnistaa ja huomioida 
hyvinvointialan yrittäjyyskoulutuksessa.

Myös vastuullisen liiketoiminnan näkökulmia haluttiin ottaa mukaan Lykky-
hankkeen teemoihin. Kestävän kehityksen mukaisten toimintatapojen ja 
vastuullisen ajattelun merkitys niin toimintaympäristössämme kuin yritys-
maailmassakin kasvaa. Liiketoiminnassa yritysten yhteiskuntavastuu on 
muodostunut merkittäväksi kilpailutekijäksi, ja yritykset huomioivat sen yhä 
useammin toiminnassaan. Voidaan ajatella, että etenkin hyvinvointialalla 
vastuullisuus ja eettisyys korostuvat alan ihmisläheisyyden ja hienovarai-
suuden vuoksi. Yritystoiminnan vastuullisuuden esille tuominen voi avata 
uusia mahdollisuuksia ja olla merkittävä kilpailutekijä myös pk-yritykselle. 

Lykky-hankkeen koulutettavat perustivat 11 uutta yritystä!
Lykky-hankkeen keskeisimpänä ja ehkä näkyvimpänä toimintana on ollut 
Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -yrittäjyyskoulutuksen järjestämi-
nen. Koulutus toteutettiin samansisältöisinä Oulussa ja Ylivieskassa. Koulu-
tus oli laajuudeltaan 30 opintopistettä ja kestoltaan noin yhdeksän kuukaut-
ta. Koulutukseen tuli mukaan koko hankkeen aikana yhteensä 63 yrittäjäksi 
aikovaa tai yrittäjänä toimivaa henkilöä. Koulutettavat perustivat yhteensä 
11 uutta yritystä, mikä ylitti roimasti asetetun tavoitteen. Yrityksen suunnit-
telu ja perustaminen ovat useimmiten pitkän ajan kuluessa tapahtuvia asi-
oita, joten välttämättä syyskuussa 2011 koulutuksen päättäneet eivät vielä 
ole aloittaneet yritystoimintaa, vaan prosessi on vielä käynnissä.  Kerätystä 
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koulutuspalautteesta ilmenee, että koulutus on koettu hyödylliseksi sekä 
omassa yritystoiminnassa että laajemmin työelämässä.

Hankkeessa aktiivista toimintaa
Lykky-hankkeen ydintoimintaa ovat olleet myös erilaisten tapahtuminen 
(seminaarit, vaikuttajatapaaminen) järjestäminen. Toiminta-aikanaan han-
ke oli mukana järjestämässä kahdeksaa eri seminaaria, joiden teemoina 
olivat esimerkiksi hyvinvointitoimialan nykytila ja tulevaisuuden näkymät 
sekä erilaiset näkökulmat vastuulliseen liiketoimintaan. Suuri osa tapahtu-
mista on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laajin yhteistyö-
verkosto oli toteutettaessa seminaaria Yhteiskunnallinen yrittäjyys – Nyt! 
toukokuussa 2011. Seminaari keräsi yli 200 osallistujaa ja sai vieraak-
seen muun muassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden foorumin puheenjohta-
jan  professori Pentti Arajärven. 
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Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja vastuullinen johtaminen ovat olleet keskei-
siä teemoja Lykky-hankkeessa. Useat seminaarit on järjestetty lisäämään 
kyseisten teemojen tunnettuutta ja osaamista. Sosiaalisen ja yhteiskun-
nallisen yrittäjyyden tunnettuutta selvitettiin myös kolmannelle sektorille 
suunnatussa kyselytutkimuksessa, jonka raportti julkaistiin Oulun seu-
dun ammattikorkeakoulun julkaisusarja ePookissa. Hankkeen sisältöjä 
esiteltiin myös valtakunnallisilla yrittäjyyskasvatuspäivillä 2010, jonne 
hankkeen abstrakti ja esitys vietiin otsikolla ”Vastuullinen yrittäjyys hy-
vinvointialan yrittäjyyskoulutuksessa”. Lykky-hankkeen projektihenkilöstö 
on laatinut tekstejä myös muihin julkaisuihin ja foorumeille. Erityisesti 
Ylivieskan alueella hanke on näkynyt myös paikallislehdistössä ja koulu-
tustapahtumissa. 

Kehittämistyön tuloksena vastuullisen hyvinvointiyrittäjyyden 
koulutuksen malli
Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -koulutus järjestettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2010. Tuolloin hankkeessa kerättiin palautetta koulutuk-
sesta sekä koulutettavilta että kouluttajilta. Sitä oli mahdollisuus antaa 
jatkuvana palautteena. Koulutuksen päättymisen jälkeen pyydettiin vielä 
arvioita koko koulutuksesta. Lisäksi ohjausryhmän kokouksissa käytiin 
keskustelua arvioinnista, saadusta palautteesta ja kehittämistoimenpi-
teistä. Tämän sisäisen arvioinnin lisäksi hankkeelle tarjoutui mahdollisuus 
ulkoiseen arviointiin. Lapin yliopiston opiskelija Juha Koskela arvioi kan-
didaatin tutkielmassaan vuoden 2010 koulutusta ja sen vaikuttavuutta. 

Hänen valmistumassa oleva pro gradu -tutkielmansa käsittelee puolestaan 
molempia koulutuskertoja.

Vuoden 2010 kokemuksia ja koulutuspalautetta käytettiin hyödyksi suun-
niteltaessa vuoden 2011 koulutusta. Keskeisimpiä muutoksia olivat lä-
hiopetuspäivien lisääminen, sähköisen oppimisympäristön vaihtaminen, 
koulutuksen nivominen kiinteästi oman liiketoimintasuunnitelman tai kehit-
tämistehtävän eteenpäin viemiseen, muutokset käytännönjärjestelyissä ja 
huomiot pedagogiikkaan. 

Vuoden 2010 ja 2011 kertynyt palaute ja koulutuksen arviointi sekä 
käytännön kokemukset muodostavat pohjan hankkeessa suunnitellulle 
Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -koulutuksen mallille. Malli toimii 
jatkossa työkaluna vastaavanlaista koulutusta järjestäville organisaatioille 
ja se julkaistaan ennen hankkeen päättymistä.  

Koulutettavat olivat taustoiltaan hyvin erilaisia, mikä koettiin ryhmissä rik-
kautena. Vertaistuen, kokemusten ja ideoiden jakamisen merkitys koros-
tuikin koulutettavien antamissa palautteissa molempina koulutusvuosina 
2010 ja 2011. 

Koulutuksen malli on saatavissa osoitteesta www.lykky.fi.

Lykky-hanke haluaa lämpimästi kiittää yhteistyökumppaneitaan! 


