
Työpeili - YrittäjänPeili

Kaarina Latostenmaa, projektipäällikkö
Satakunnan ammattikorkeakoulu 
044 710 3662, kaarina.latostenmaa@samk.fi



Ohjelma klo 11.45 – 15.30
11.45 Tervetuloa! Kaarina Latostenmaa

Työpeili-ryhmien yrittäjävertaisuudella tuloksia
Tapio Myllymaa ja Marika Raitaniemi, Sari Heino, Antin Kukka

12.15 Ajankohtaista sosiaali-, terveys-, ja hyvinvointialalta
Terhi Tevameri
PK-yrittäjien kipupisteet ja digitarpeet sote- ja hyvinvointialalla
Mikko Hannula

12.45 Porinat pöydissä ja Teams-ryhmissä(20 min) + koonti
13.30 Kahvitauko

Ohjelma jatkuu klo 13.50
www.foorumix.fi

http://www.foorumix.fi/


Esitykset klo 13.30 alkavan kahvitauon jälkeen

13.50 Mikroyrittäjien resilienssi muutostilanteessa
Anna-Mari Simunaniemi

Mikroyrittäjien tuottavuus ja työkyky -hankkeen osaamiskartoitukset ja 
ryhmätoiminta
Eeva Leinonen
14.30 Porinat pöydissä ja Teams-ryhmissä

15.00 Kooste päivästä, Anne Jortikka, Satakunnan ELY-keskus
15.15 Työpeili-ohjaajakoulutukset 2020 ja 2021. 
Hyvän mielen taidepläjäys

15.30 Kiitokset ja suosittelutuotteet mukaan!



Salmine
n, E. 
Kesken 
-
runoblo
gi

Salminen, E. Kesken -runoblogi



Yksinyrittäjän ”yksinäisyys”
Muuttuva aika haastaa

Hyvinvointi

Muutosjoustavuus

Tuottavuus 

Vertaisryhmiä

Asiantuntijaosuuksia

Seminaareja

Työpeilille oli tilaus



Työpeili-hanke (ESR, SAMK) 2017-2020

Uusi ryhmämuotoinen yrityspalvelu - Työpeili-konsepti 
mikro- ja pienyrityksille, jotka vähiten hakeutuvat palveluiden pariin. 

Vertaisryhmässä tapahtuva, reflektoiva
kehitysprosessi,
johon liittyy asiantuntijaosuuksia



Tulokset kirjassa! www.foorumix.fi

http://www.foorumix.fi/


Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien kanssa



Työpeili-ryhmissä yrittäjät saavat

Jaksamista ja osaamista –
puhtia bisnekseen

Kokemuksen siitä, että 
mikro- ja yksinyrittäjyyden
erityisyys ymmärretään 



Ilmiöt Työpeilin taustalla
VERTAISVOIMA

YRITTÄJÄIDENTITEETTI

ME-PYSTYVYYS

RESILIENSSI

DIALOGISUUS

REFLEKTOIVAN OPPIMISEN PROSESSI





Tuottava ja tuloksellinen työelämä 
Jees olo ja uutta virtaa - Yrittäjävertaisuudella tuloksia Työpeili-ryhmissä 

päiväys: 09 huhtikuuta 

Suomen yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 265 894 eli 93 prosenttia. Mikro- ja yksinyrittäjät ovat 
keskeisiä talouden toimijoita, vaikka yleisessä keskustelussa huomion vievät suuremmat yritykset.. 

Tällainen palvelu puuttuu nykyisestä yritysneuvontapaletista. Muutaman vuoden toimineille mikro- ja 
yksinyrittäjille ei juurikaan ole sopivaa tarjontaa. Työpeili ottaa huomioon, miten pienillä aika- ja 

raharesursseilla pienyrittäjä joutuu kehittämään toimintaansa. 

Tuottava ja tuloksellinen työelämä 
blogspot.com
9.4.2020 ja 16.11.2020

http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/
http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/
http://tuottavajatuloksellinentyoelama.blogspot.com/2020/04/jees-olo-ja-uutta-virtaa.html


Työpeili on yritysneuvojille käytännöllinen työkalu

• Ajansäästöä: 
• Ryhmässä asiat etenevät kätevästi monen kanssa yhtä aikaa

• Vertaisuuden voimasta huimasti lisäarvoa

Ohjaajan rooli: vertaisryhmä ja reflektoivan oppimisen prosessi

Vuonna 2020 valmistui 12 ohjaajaa ja 2021 uusi koulutus



Työpeili-ohjaajakoulutus 14.1.- 6.5.2021

SAMKin etusivun alakulmassa



TYÖPEILI

YRITTÄJÄ-
VERTAISUUS

VERKOSTOT

RATKAISUT



Pöytäporinat, 20 min

Valitkaa keskusteluun yksi haaste/kipupiste, 
joka mikro- ja yksinyrittäjillä on.

Miettikää miten yrittäjävertaisuudella voisi etsiä siihen apua.
(yrittäjien keskinäiset luottamukselliset keskustelut, 
vertaistuki, yhteistyö) 



Seminaarissa tauko klo 13.30 – 13.50

Työpeilin kotisivut www.foorumix.fi

http://www.foorumix.fi/


Pöytäporinat 15-20 min

Mitä ajatuksia kuullut esitykset ja videot herättivät? 



Hyvän mielen taidepläjäys

Kati Koivisto
Happy Dance



Työpeilin sanoma leviää!

Mukaan otettavaa itselle ja suositteluun

Kiitos!
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