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Yrityksen perustaminen tuli 
Pia Kankaalle ajankohtaisek-
si keväällä 2019. Ystävänsä 

vinkistä Pia päätti ottaa yhteyttä Ke-
mijärven Kehitys Oy:n yrityspalve-
luihin, saadakseen apua hankalalta 
tuntuneeseen perustamisvaihee-
seen. 

”Sain todella monipuolisesti apua 
ja vinkkejä. Liiketoimintasuunnitel-
miin ja kannattavuuslaskelmiin sain 
runsaasti ohjeita, mitä ei olisi itsellä 
tullut mieleen edes ajatella. Yritys-
neuvoja Marika Ollonen osasi myös 
hyvin kertoa koko prosessin, mitä 
milloinkin tapahtuu.” 

Luontoselvitys Kangas Oy perus-
tettiin toukokuussa 2019. Yritys tar-
joaa monipuolista luontoselvitys 
palveluita esim. erilaisten luontoon 
kohdistuvien hankkeiden yhteydes-
sä. Lisäksi Kangas tarjoaa pilates- ja 
joogapalveluita PK Pyhäjooga apu-
toiminimellä. Yrityksen ja Pian koti 
on Pyhätunturilla Sienimaassa.

Yksittäisten lajien perinpohjaista 
tuntemusta tärkeämpää Kankaan 
työssä on monipuolinen luontotieto 

ja erityisesti luontotyyppien tunte-
mus. Luontoselvitys Kangas Oy te-
kee nimensä mukaisesti erilaisia 
luontoselvityksiä ja lajikartoituksia 
Lapin alueella. 

”Mitä tahansa maankäyttömuu-
toksia tulee, tarvitaan luontoselvi-
tyksiä. Jos suunnitteilla on esimer-
kiksi malminetsintää suojelualueil-
la tai kaavoitusta kuntien ja yksityis-
ten mailla, tarvitaan jo olemassa ole-
van luontotiedon lisäksi tarkempaa 
tietoa alueelta”, Kangas selventää.

Luonnon rytmi vaikuttaa suo-
raan luonnon kanssa työskentele-
vän arkirytmiin. Kesäsesonki start-
taa toukokuussa ja syksyllä luonnon 

laittaessa pikkuhiljaa itsensä talvi-
teloille saa yrittäjä tehdä saman 
kenttäkalustolleen.

Loppusyksyn raportointikauden 
yrittäjä viettää tiiviisti kotitoimistol-
laan. Talviaika tuo toivottua vasta-
painoa pääasiassa yksin tehtävään 
luontoselvitystyöhön. Toinen Kan-
kaan yrityksen tukijaloista, jooga ja 
pilates ohjaus on jo kaivattua ihmis-
ten parissa työskentelyä.

Yrityksensä alkuinvestointeihin 
Pia haki rahoitusta Leader Pohjoisin 
Lappi ry:ltä. Kangas kertoo, että 
neuvojan apu Leader –rahoituksen 
hakemisessa ja myönteinen rahoi-

tuspäätös nopeuttivat yrityksen pe-
rushankintoja.

Kokonaisuudessaan Pia kertoo 
olevansa tyytyväinen Kemijärven 
Kehitys Oy:n palveluihin, mutta toi-
voisi niiden olevan näkyvämmin 
esillä. 

”Jäi todella hyvä mielikuva ja suo-
sittelen palvelua muillekin. Toimin-
ta oli nopeaa ja neuvoja otti selvää 
asioista, joiden etsimiseen itsellä 
olisi mennyt runsaasti aikaa. Olisi 
hyvä, jos palvelua pystyisi jotenkin 
mainostamaan laajemmin, esimer-
kiksi lehdessä tai somessa. Ilman 
ystäväni vinkkiä, en olisi tiennyt pal-
velun olemassaoloa.” 

”Sain monipuolisesti
apua ja vinkkejä”
Pyhätunturilla: Pia perusti Luontoselvitys Kangas Oy:n
– talvisin PK Pyhäjooga ohjaa joogaa ja pilatesta.
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Jäi hyvä mielikuva 
ja suosittelen pal-
velua muillekin.

Aloittavalle yrittäjälle tarjo-
amme apua yrityksen perus-
tamiseen ja liiketoiminnan 

kehittämiseen sekä neuvomme eri 
rahoitusvaihtoehtojen hakemises-
sa.  

Kun sinulle on varmistunut aja-
tus oman yrityksen perustamisesta, 
olethan jo hyvissä ajoin yhteydessä 
Kemijärven Kehitys Oy:n yritysneu-
vojiin. Yrityksen perustamiseen liit-
tyy moninaisia vaiheita, joista on 
hyvä keskustella neuvojan kanssa jo 
ennen yrityksen perustamista ja yri-
tystoiminnan aloittamista. 

Oman liiketoiminnan suunnitte-
lu aloitetaan yritysneuvojan kanssa 
rakentamalla yritykselle kirjallinen 
liiketoimintasuunnitelma. Suunni-

telmassa pohditaan yrittäjän henki-
lökohtaisia yrittäjäedellytyksiä, 
määritellään liiketoiminnan tavoit-

teet ja keinot liikeidean toteuttami-
seksi, kuvataan yrityksen toimin-
taympäristö ja kartoitetaan liiketoi-
minnan riskit sekä niihin varautu-
minen. Liiketoimintasuunnitelman 
yhteyteen laaditaan kannattavuus-
laskelmat, joiden avulla tarkastel-
laan yrityksen menoja ja tuloja poh-
tien yrityksen kannattavuutta. 

Mikäli aloitat päätoimisena yrit-
täjänä, sinun on mahdollista saada 
starttirahaa, jonka hakemisessa yri-
tysneuvojamme auttavat. Starttira-
ha on harkinnanvarainen tuki, jota 
voidaan myöntää päätoimiselle yrit-
täjälle tai sivutoimisesta yrittäjästä 
päätoimiseksi siirtyvälle yritystoi-
minnan käynnistys- ja vakiinnutta-
misvaiheessa. Starttirahaa haetaan 

TE-palveluilta.
Yrityksen tarpeesta riippuen, 

neuvojamme auttavat myös eri ra-
hoitusvaihtoehtojen kartoittamises-
sa ja niiden hakuprosesseissa. Ra-
hoitusta voi tarvita esimerkiksi in-
vestointeihin, kuten koneisiin ja 
laitteisiin tai asiantuntijapalveluihin 
liiketoiminnan kehittämiseksi.

Aloittavan yrittäjän palvelut
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▪▪ Kemijärven Kehitys Oy:ssä yri-
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0405927294
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0404810573

▪▪ Marika Ollonen, yrityspalvelu-
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Tarjoamme apua 
yrityksen perusta-
miseen, liiketoi-
minnan kehittämi-
seen sekä neuvom-
me rahoitusvaihto-
ehdoissa.  

Kemijärven Kehitys Oy on 
kaupungin omistama tytär-
yhtiö, joka tuottaa alueen 
elinkeino-, yritys- ja matkai-
lupalvelut. Yhtiö pyrkii ak-
tiivisesti kehittämään alu-

eella toimivien yritysten toi-
mintaedellytyksiä, edesaut-
tamaan uusien yritysten pe-
rustamista ja palvelemaan 
alueelle tulevia yrityksiä. 

Uudet ja olemassa olevat 

yritykset ovat alueemme 
elinvoiman kannalta erityi-
sen tärkeitä ja roolimme on 
palvella yritysasiakkaita ko-
ko yrityksen elinkaaren 
ajan.

Kemijärven Kehitys Oy 
yrittäjän apuna 
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Meiju Honkavuori, yritysneuvoja.

Jari Paloniemi, toimitusjohtaja.

Marika Ollonen,
yrityspalveluneuvoja.

VESA SÄRKELÄ / VALOKAMMI

Luontoselvitys 
Kangas Oy tekee 
luontoselvityksiä ja 
lajikartoituksia La-
pin alueella. ”Sain 
yrityspalveluilta 
monipuolisesti 
apua, vinkkejä ja 
ohjeita, mitä ei olisi 
itsellä tullut mie-
leen edes ajatella”, 
Pia Kangas kertoo 
yrityksensä perus-
tamisvaiheesta.
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