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Boa prática 3
Eila Kaijärvi-Pekkola, um empresário sénior que promove 
oportunidades de trabalho para aposentados 
Destaques

§ Implementação de um modelo de negócios que emprega outros reformados

§ Gerar oportunidades para os reformados trabalharem e diversificar os
serviços locais para os mais velhos.

§ Destacar a importância de fazer networking e acreditar em ideias de negócio

§ A falta de apoio governamental pode dificultar a constituição de uma 
empresa. Experiência de trabalho prévia, perseverança e desejo de aprender 
ainda podem tornar o processo fundador bem sucedido. 



7 Good Practices

1. Eila Kaijärvi-Pekkola informação geral

§ Nome do empresario sénior: Eila Kaijärvi-Pekkola

§ Nome da empresa: Senioriosaajat Ky (Parceiros seniores
especialistas ) 

§ Local: Rautalampi, Filândia

§ Ac3vidades: Senioriosaajat Ky oferece serviços de ajuda 
domiciliária, renovação e peritos a idosos, famílias e empresas. Os 
serviços incluem, por exemplo, limpeza, assistência em aKvidades 
diárias e diferentes tarefas relacionadas com manutenção e 
renovação de casas e jardins. Todos os serviços são realizados por 
seniores

§ Contactos:

o Web: www.senioriosaajat.fi

o email: eila.kaijarvi@senioriosaajat.fi
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2. Como descreve o processo de criação da sua empresa?

§ Eila Kaijärvi-Pekkola decidiu fundar a Senioriosaajat Ky dois anos após estar aposentada. Queria 
desenvolver atividades úteis e de realização para si mesma, mas também para outros reformados. 
Interessou-se pela situação do mercado de trabalho finlandês e, em especial, pela posição dos 
trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho. . 

§ "Queria desenvolver um modelo operacional, que aumentasse as oportunidades para os 
reformados participarem na vida profissional, bem como diversificar os serviços prestados aos 
idosos."

§ Eila Kaijärvi-Pekkola Tinha 67 anos quando fundou a sua empresa em 2010. Começar um negócio 
não foi fácil. A sua maior surpresa foi a discriminação de idade que encontrou: por exemplo, não 
foi aceite num curso de empreendedorismo devido à sua idade.

§ Felizmente, a sua longa experiência de trabalho em tarefas administrativas e financeiras e uma 
forte fé na sua ideia de negócio, tornaram o processo bem sucedido. 

§ "Fiz todos os documentos necessários com a ajuda da minha experiência e da internet, que está 
cheia de informações úteis."  
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3. . Qual foi a maior vantagem competitiva que 
motivou a sua ideia de negócio?
§ Em 2010, havia quase 1,4 milhões de reformados na Finlândia. Estes 

reformados são um grande recurso de mão-de-obra que não estava a ser 
uOlizado. Devido ao aumento da esperança de vida e à melhoria da saúde 
e do funcionamento, vários reformados têm a necessidade e o desejo de 
conOnuar a trabalhar mesmo depois de se reformarem.  

§ "As principais razões para eu começar o meu próprio negócio, foram criar 
uma oportunidade para os reformados que se tornam trabalhadores da 
minha empresa de agirem como membros úteis e aOvos da sociedade e, 
ao mesmo tempo, proporcionar-lhes prazer e vitalidade para os anos de 
reforma, bem como um rendimento adicional para as suas pequenas 
pensões ."  

§ Em 2010, a Senioriosaajat Ky foi a primeira empresa na Finlândia a 
empregar apenas reformados e também a ser fundada por um reformado. 

Source | Pixabay License

Strengths
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4. Qual o desafio ou ameaça que o seu projeto encontrou na suas fases 
iniciais de desenvolvimento? Como as ultrapassou?

§ A maioria das ameaças tem sido abordada através da 
construção constante de confiança entre clientes e outras 
partes interessadas: com escuta e respeito, mas também 
através da produção de serviços de alta qualidade e a preços 
acessíveis.

§ O networking tem desempenhado um papel importante na 
superação de diferentes desafios. A empresa tem formado 
boas relações com o município, tutela pública e empresas 
locais. 

§ No início, a empresa fez um acordo com a autarquia para 
cuidar dos serviços de ajuda domiciliária para veteranos. Isto 
permiIu a expansão da base de clientes.

§ Alguns dos fatores mais importantes para ultrapassar as 
dificuldades têm sido a forte fé na ideia de negócio, bem 
como na experiência de trabalho.

§ Construir a credibilidade da empresa num ambiente de 
discriminação etária foi um desafio. 

§ Falta de apoio do governo.

§ A empresa opera num pequeno município o que torna mais 
diOcil encontrar e reter clientes. A maioria dos clientes são 
muito velhos e a diminuição anual devido à morte ou 
transferência para um centro de acolhimento é bastante 
substancial. 

§ A empresa tem muitos funcionários masculinos que estão 
dispostos a trabalhar, mas infelizmente dificilmente existem 
tarefas adequadas (como jardinagem e carpintaria) 
disponíveis.

Portunidades Ameaças

"Os problemas são apenas desafios e retrocessos podem ser 
derrotados – tudo o que tens de fazer é confiar na tua ideia" 
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5. Que tipo de apoio recebeu da administração pública para a fundação 
da  empresa (financeiro, mentoria, …?

§ Eila Kaijärvi-Pekkola não receber qualquer apoio financeiro nem 
mentoria, ou outros, para criar a empresa .

§ O seu estatuto de aposentada tornou mais di?cil receber qualquer 
apoio à criação da empresa, uma vez que a maioria das formas de 
apoio foram direcionadas para aumentar o emprego dos 
trabalhadores em idade de trabalho. 
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6. Uma crise como a Covid-19 pode fazer alguma diferença no 
planeamento de uma empresa social?

§ Diferentes crises como a Covid-19 vão certamente influenciar o 
planeamento e a criação de uma empresa, especialmente em 
determinados domínios (como serviços para idosos, crianças ou 
pessoas com outras necessidades de apoio). 

§ A pandemia coronavírus levou à suspensão das operações de 
várias formas devido ao risco de infeção. 

§ "Por exemplo, na minha empresa os colaboradores mais antigos 
não conseguem trabalhar há quase um ano." 

Boa prática 3 - Eila Kaijärvi-Pekkola, empresária sénior a promover oportunidades de trabalho para 
aposentados 



Good Practices7

7. Por que acha que é uma mais valia em tornar-se um empreendedor 
sénior? Prós e contras 

§ A tributação dos reformados é bastante rigorosa. 
Mesmo um pequeno rendimento auferido, para 
além da pensão, pode aumentar a taxa global de 
imposto surpreendentemente. 

§ Se uma empresa contrata empregados, traz 
obrigações mais elevadas para a empresa e 
aumenta a burocracia

§ O empreendedorismo e uma mentalidade empreendedora 
são recursos vitais tanto para o indivíduo como para a 
sociedade. A idade nunca deve ser um obstáculo – todos 
devem ser encorajados e apoiados para se tornarem 
empreendedores independentemente da idade. 

§ Foram criadas novas oportunidades para o 
empreendedorismo e continuarão a ser criadas ainda mais no 
futuro. Estas novas oportunidades, como o 
empreendedorismo ligeiro, facilitam a criação de um negócio.  

§ Ser empreendedor mantém a mente fresca: é preciso de 
aprender coisas novas sobre como iniciar um negócio, bem 
como sobre as suas operações comerciais. São necessárias 
boas habilidades informáticas. 

ContrasPrós

” Nunca me arrependi de ter começado o meu próprio 
negócio.

Trouxe-me a mim e aos meus empregados tanta alegria e 
deu-nos oportunidades para ajudar os idosos e outros 

necessitados através do nosso próprio trabalho e ações.”
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Continuação de leitura (em Filandês)

§ Kaukonen, H.-M.: Ryhdy yrittäjäksi eläkkeellä – Eila Kaijärvi-Pekkola, 78, perusti yrityksen 67-vuotiaana: ”Haluan 
jatkaa yritystä, koska työ on mielekästä” (2021). Retrieved from: https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/yrittajaksi-
elakkeella-eila-78-rohkaisee-muitakin-elakelaisia-yrittajiksi/. 

§ Hämäläinen, V.-P.: Eila perusti 67-vuotiaana oman yrityksen – nyt hän työllistää toistakymmentä ikätoveriaan 
joka vuosi (2017). Retrieved from: https://yle.fi/uutiset/3-9476675. 

§ Suomen Yrittäjät: Takaisin töihin – Savolaisyritys tarjoaa töitä eläkeläisille (2017). Retrieved from: 
https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/551047-takaisin-toihin-savolaisyritys-tarjoaa-toita-elakelaisille. 
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