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ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

Tehokkuutta  
terveydenhuoltoon
Yrittäjägaalassa yrittäjiä oli pal-
kitsemassa täydellä Kalastajator-
palla kaikki kolme kaupunginjoh-
tajaa, joka osaltaan kertoo yrittäji-
en nykyisestä merkityksestä kau-
pungeille ja koko yhteiskunnalle.

Vuoden espoolaiseksi yrittä-
jäksi valitun hallituksen puheen-
johtaja Mikko Leinon yritys Da-
tawell Group lähestyy tervey-
denhuoltoa puolestaan hallinnon 
kehittämisen näkökulmasta. Yri-
tys kehittää tehokkaita työkalu-
ja, joilla tähdätään mahdollisim-
man kustannustehokkaisiin ter-
veydenhuollon ratkaisuihin. 

Nykyisin Datawell Group on 
alansa johtava yritys pohjoismais-
sa ja tarjoaa asiakkailleen edistyk-
sellisiä terveydenhuollon kustan-
nuslaskentaan (KPP – Kustannus 
Per Potilas) ja suorituskyvyn arvi-
ointiin liittyviä ohjelmistoratkai-
suja ja -palveluja.

Mikko Leino perusti Datawell 
Oy:n vuonna 1987 opiskellessaan 
vielä Teknillisessä Korkeakoulus-
sa. Tytäryhtiö Ruotsin Götebor-
giin perustettiin vuonna 1996 ja 

tämän vuoden elokuussa yhtiö 
teki merkittävän yritysoston Nor-
jassa hankkimalla Oslossa sijaitse-
van alan johtavan yrityksen Nir-
vaco AS:n.

Yhtiö on ollut useiden vuo-
sien ajan erittäin kannattava. Se 
työllistää 65 asiantuntijaa ja lii-
kevaihto on 8,8, miljoonaa euroa.  
Vuonna 1968 perustettu yritys 
työllistää omistajiensa lisäksi lä-
hes 70 terveydenhuollon ammat-
tilaista. Yrityksen liikevaihto on 
noin kolme miljoonaa euroa. Yri-
tyksellä on toimipaikat Helsin-
gissä, Vantaalla ja Keravalla. Am-
bulansseja yrityksellä on kaikki-
aan 11.

Yksityiset palvelun- 
tuottajat lähes hävitetty
Vantaan vuoden yrittäjiksi on va-
littu Uudenmaan sairaankuljetus 
Oy:n yrittäjät Ville Peisa ja Jan-
Ove Paul. 

Ensihoito ja sairaankuljetus 
annettiin sairaanhoitopiirien teh-
täväksi, kun terveydenhuoltolain 
muutos astui voimaan 2013. Mo-
ni sairaanhoitopiiri korvasi yksi-
tyisten yritysten tuottaman pal-
velun ryhtymällä joko itse tuotta-

maan tai tilaamaan palveluita jul-
kiselta palo- ja pelastustoimelta. 

Valinnallaan Vantaan Yrittä-
jät haluaa kiinnittää huomiota sii-
hen, miten lakimuutos on johta-
nut kustannusten nousuun ja en-
sihoito- ja sairaankuljetuspalvelu-
jen saatavuuden heikentymiseen. 

Muutoksesta kärsivät ennen 
kaikkea veronmaksajat ja ensihoi-
toa tarvitsevat ihmiset sekä alan 
yrittäjät, joista valtaosa on jou-
tunut lopettamaan toiminatan-
sa. Kaksi vuotta sitten alalla oli 
yksityisiä yrittäjiä 214, nyt niitä 
on enää 42. 

Kosmetiikka  
työllistää Kauniaisissa
Kauniaisten vuoden yrittäjä pal-
kinnon sai Aila Airo Kauneuspal-
veluiden nykyinen omistaja Anit-
ra Airo-Pimiä. Yritys on perustet-
tu pian sodan jälkeen 1946 ja Kau-
niaisiin yritys muutti vuonna 1982. 

Kauniaisten mittakaavassa Ai-
la Airo Kauneuspalvelut on mer-
kittävä työllistäjä työllistäen kes-
kimäärin 12 henkeä.  Yrityksessä 
työskentelee tyttäret jo kolman-
nessa polvessa.

Aila Airo Kauneuspalvelut 

Ky on erikoistunut ammattikos-
metiikkaan, jota myydään kos-
metologien, kauneushoitoloiden 
ja kosmetiikan erikoisliikkeiden 

välityksellä kaikkialla Suomes-
sa. Vuonna 1963 yritys alkoi tuo-
da maahan Dr. Ecksteinin biokos-
meettista ihonhoitosarjaa. Ny-

kyisin yrityksen liikevaihdosta 
noin 70 prosenttia syntyy maa-
hantuonnista ja tukkumyynnistä. 
(Lähde: www.yrittajat.fi)

Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n yrittäjät Ville Peisa ja Jan-Ove Paul. Liikkeenomistaja Anitra Airo-Pimiä Aila Airo Kauneuspalveluista.

Yrittäjägaalassa palkittiin Vuoden yrittäjiä

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Leinon Datawell Groupista.

Espoon kaupunki jatkaa verkos-
tomaista yhteistyötä yritysten 
muutostilanteissa. Keskeiset kou-
lutus- ja urasuunnittelupalveluja 
tarjoavat toimijat ovat kaupungin 
aloitteesta yhdistäneet voimansa 
tukeakseen Microsoftin Espoon 
Keilaniemen toimipisteestä irti-
sanottavien uusia urasuunnitel-
mia. Microsoft ilmoitti elokuus-
sa 2014 irtisanovansa 1050 työn-
tekijää Suomessa.

Espoon kaupungin elinkei-
nojohtaja Tuula Antolan mu-
kaan verkostomaisesta yhteis-
työstä yritysten, oppilaitosten, 

TE-hallinnon ja muiden toimi-
joiden kanssa on hyviä koke-
muksia. 

Yhteistyömallia on käytetty ai-
emmin esimerkiksi Nokian, Lähi-
tapiolan ja NSN:n muutostilan-
teissa. Hän korostaa yhteistyön 
voimaa työtä vaille jäävien osaa-
jien tukemisessa.

– Yhteistyössä meillä on par-
haat edellytykset tukea heitä. 
Olemme esimerkiksi koonneet 
yhteen näiden henkilöiden kan-
nalta olennaiset tiedonlähteet ja 
suuntaviitat uusien urapolkujen 
etsintään, Antola toteaa.

– Olemme myös Microsoftin 
kanssa yhteistyössä kutsuneet ir-
tisanomisuhan alla olevan henki-
löstön tilaisuuteen, jossa verkos-
ton tarjontaa on esitelty helposti 
lähestyttävässä ja näitä henkilöi-
tä mahdollisimman hyvin palve-
levassa muodossa.

Microsoftin tietoyhteiskunta-
suhteista Suomessa vastaava joh-
taja Max Mickelsson pitää eri vi-
ranomaisten ja yritysten yhteis-
työtä varsinkin muutostilanteis-
sa tärkeänä.

– Espoon kaupunki kokosi eri 
toimijat yhteen ja jo ensimmäi-

sestä tapaamisesta lähtien olem-
me yhdessä löytäneet toimia, joil-
la haetaan ratkaisuja ihmisten 
uusien urapolkujen tukemiseen, 
Mickelsson sanoo.

Elinkeinojohtaja Antolan mu-
kaan yritysten ja yhteisöjen yh-
teistyöllä rakennetaan kasvualus-
taa uusien työpaikkojen synnylle.

– Espoo on innovaatioiden 
puutarha - Espoo Innovation Gar-
den. Tavoitteena on muutostilan-
teista huolimatta saada innovaa-
tiopuutarhamme kukoistamaan.

 
(Lähde: www.espoo.fi)

Marraskuun alussa aloittava Yri-
tyskylä Espoo sijoittuu Noki-
an Karaportin kampukselle. Es-
poon kaupunki on Nokian yh-
teistyökumppani Karaportin 
kampusalueen kehittämisessä.  
Nokia tuo myös Yrityskylä Es-
pooseen oman pienoisyrityksen-
sä. Yrityskylä on pienoiskaupun-
giksi rakennettu oppimisympä-
ristö kuudesluokkalaisille. 

Karaportti on yksi Espoon 
tärkeimmistä kehittyvistä työs-
säkäyntialueista. Alue on kes-
keinen koko Keran alueen ke-
hittämisen näkökulmasta.  
Äskettäin hyväksytty asemakaa-
vamuutos mahdollistaa Keran ke-
hittämisen tulevaisuudessa kau-
punkimaiseksi, yhdyskuntara-

kennetta eheyttäväksi ja joukko-
liikenteeseen tukeutuvaksi asuin-
alueeksi. 

Kuudesluokkalaiset  
tutustuvat Yrityskylässä 
työelämään, yrittäjyyteen 
ja yhteiskuntaan
Taloudellisen tiedotustoimis-
ton TATin koordinoima Yritys-
kylä on peruskoulun kuudes-
luokkalaisille suunnattu yh-
teiskunnan, työelämän ja yrit-
täjyyden opintokokonaisuus.  
Yrityskylä-oppimisympäristö on 
pienoiskaupunki, jossa oppilas 
työskentelee omassa ammatis-
saan sekä toimii kuluttajana ja 
kansalaisena osana yhteiskuntaa.  
Yrityskylä-päivään johdattaa ope-

tussuunnitelmaan perustuva op-
pimateriaali, joka käydään kou-
lussa läpi oman opettajan johdolla. 

Yrityskylissä vierailee luku-
vuosittain noin 70 prosenttia kuu-
desluokkalaisista eli 40 000 oppi-
lasta. Lukuvuonna 2014 - 2015 
toiminnassa on kahdeksan Yri-
tyskylä-oppimisympäristöä. Alu-
eelliset kylät toimivat Espoossa, 
Helsingissä, Itä-Suomessa, Poh-
janmaalla, Varsinais-Suomessa, 
Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjan-
maalla. 

Espoo panostaa  
yrittäjyyskasvatukseen
Yrityskylä Espoo toteuttaa Es-
poo-tarinasta eli kaupungin 
strategiasta johdettuja yrittä-

jyyskasvatukseen liittyviä ta-
voitteita. Se on yksi Espoo-ta-
rinan Kilpailukyky, innovatii-
visuus ja yrittäjyys -kehitysoh-
jelman toimenpiteistä. Yritys-
kylä Espoo tukee myös opetus-
suunnitelmaan liittyvää yrittä-
jyyskasvatusta ja tulevaisuuden 
työelämätaitoja. 

Yrityskylä Espoon yhteistyö-
kunnat ovat Kauniainen, Kirk-
konummi ja Vihti. Myös näi-
den kuntien oppilaat opiskele-
vat yrittäjyyttä ja yhteiskunnan 
toimintaa Yrityskylässä.

Yrityskylän käytännön to-
teuttamisesta vastaa TAT. 

(Lähde: www.espoo.fi)

Espoon Yrityskylä sijoittuu Nokian Karaportin kampukselle

Tukea Microsoftilta työtä vaille jääville

Tapiolan keskuspysäköinnin, 
keskushuollon ja yhteisväes-
tönsuojan harjannostajaiset
Tapiolan keskuspysäköinnin, keskushuollon ja yhteisväestön-
suojan harjannnostajaisia vietettiin 9.10.2014. Tapiolan keskuk-
seen rakennetaan pysäköintipaikkoja 2000 autolle. Tapionau-
kiolle ja sen alapuolelle valmistui jo vuonna 2013 noin 450 auto-
paikkaa. Vuoden 2012 toukokuussa Tapiolan keskuksen alapuo-
lelle kallioon alettiin louhia 1600 paikan kalliopysäköintilaitosta, 
jonka yhteyteen tulee myös keskuksen liiketiloja palvelevat kes-
kushuollon tilat sekä yhteisväestönsuoja. Kalliopysäköintilaitos, 
keskushuolto ja yhteisväestönsuoja valmistuvat vuoden 2016 
alkupuolella. Kalliopysäköintilaitokseen tulevat myös syksyl-
lä 2016 liikennöinnin käynnistävän metron liityntäpysäköin-
tipaikat. Louhintatyöt valmistuivat vuoden 2013 lopussa, min-
kä jälkeen käynnistettiin sisärakentamistyöt. Sisärakentamistyöt 
ovat nyt edenneet niin, että on aika juhlia kohteen harjannosta-
jaisia. Kysymyksessä on Suomen suurin yhdessä vaiheessa tehtä-
vä maanalainen pysäköintilaitos. Sisärakentamisvaiheen pääura-
koitsijana toimii SRV Rakennus Oy.

Viherlaakson uusi väistökoulu 
seisoo värikkäänä Viherlaakson 
koulun pihalla. Uusi siirtokel-
poinen koulu on kaksikerroksi-
nen ja laajuudeltaan 3 615 neliötä.  
Yläkoulun oppilaat aloittavat 
opiskelun syysloman jälkeen 
maanantaina (20.10.) uusissa ti-
loissa. Koulumatka lyhenee, kun 
oppilaat siirtyvät väistökouluun 
Rehtorintieltä Espoonlahdesta. 
Koulussa on noin 30 erilaista ja 
erikokoista opetustilaa sekä lisäk-
si varasto-, toimisto- ja aulatiloja. 
Kotitalousluokkia erillisine varas-

to- ja työtiloineen on kaksi. Teks-
tiilityölle on oma opetustila. Ku-
vataideluokkia on kaksi, ja luon-
nontiedeluokkia neljä. Rakennuk-
sessa on portaiden lisäksi myös 
henkilöhissi.

Espoon Tilakeskus-liikelaitos 
on vuokrannut uuden väistökou-
lun Parmacolta vanhojen kou-
lurakennusten peruskorjauksen 
ajaksi. Koulurakennus on suun-
niteltu siten, että se voidaan tar-
vittaessa jatkokäyttöä varten ja-
kaa kuudeksi itsenäiseksi raken-
nukseksi ja siirtää muualle.

Viherlaakson väistökoulu valmistunut


