
Saimaan Yrittäjänaiset Synet palkitsi henkilöstöalan osaajan  

 

VMP-Palvelujen Merja Teitosta 

Saimaan alueen yrittäjänainen 2018 
 

Kymmenen vuoden menestyksekäs ura henkilöstöpalveluyrittäjänä ja esimerkillisenä 

Saimaan alueen yrittäjänaisena toi lappeenrantalaiselle Merja Teitolle Saimaan Yrittäjänaiset 

ry:n, Synetin, vuoden 2018 yrittäjänainen-palkinnon. 

Palkinto luovutettiin Fegato Oy:n perustaneella ja sitä johtavalle VMP Varamiespalvelujen 

franchising-yrittäjälle Teitolle Imatralla Synetin syyskokouksessa 15. marraskuuta. 

”Tämä on hieno kunnianosoitus ja palkinto tehdyistä töistä”, totesi Teitto palkitsemisen 

jälkeen. 

 

Teitto valmistui Lappeenrannan kauppaoppilaitoksen sihteerilinjalta ylioppilasmerkonomiksi 

vuonna 1992.  

Lisäksi vuosina 2016-2018 hän suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon. 

Taloushallinnon sihteerinä, myyntineuvottelijana ja järjestelmäkouluttajana vuodesta 1992 

työskennellyt Teitto siirtyi henkilöstöpalvelualalle vuoden 2007 helmikuussa. 

Oltuaan hetken aikaa toisen palveluksessa hän aloitti vuoden 2008 lopussa VMP Groupin 

Varamiespalvelun franchising-yrittäjänä. Sitä varten Teitto perusti menestyksekkään Fegato-

yhtiön, jonka liikevaihto on kymmenessä vuodessa noussut yli 2,5 miljoonaan euroon. 

Fegato on erinomaista tulosta tekevä kannattava yhtiö, joka työllistää noin 60 ihmistä. 

 

Kaikkiaan noin 12 vuotta henkilöstöpalvelualalla ovat tuoneet Teitolle runsaasti kokemusta ja 

osaamista eritasoisista rekrytoinneista. 

Yrittäjänä Teitto yhdistää työnhakijat ja toimeksiantoja antavat yritykset tehokkaasti ja 

ymmärtäen molempien tarpeet ja toiveet. Hän hoitaa ammattimaisesti myös taloushallinnon, 

markkinoinnin ja kumppanuussuhteet.   

”Olen kiinnostunut erilaisten henkilöiden ymmärtämisestä ja sitä kautta heidän tarpeisiinsa 

vastaamisesta. Päämääräni on löytää hyviä työntekijöitä eri alojen asiakasyrityksille. Haluan 

auttaa myös vielä omaa uraansa etsiviä työnhakijoita löytämään oman polkunsa työelämään”, 

sanoo Teitto. 



Samalla Teitto luonnehtii päämääräkseen halun palvella yritysasiakkaitaan vastuullisesti, 

luotettavasti ja tehokkaasti. 

 

Teitto on nähnyt myös yrittäjyyden vaikeat hetket. Niistä hän on ottanut opikseen ja 

kääntänyt ne voitoksi.  

”Pahin hetki urallani oli, kun olin juuri aloittanut yrittäjänä ja maailmantalous romahti. Silloin 

mietin, että voisiko koko homman vielä perua. Onneksi en perunut. Kymmenen vuotta 

yrittäjyyttä on täynnä, ja jokaisesta vuodesta olen nauttinut”, sanoo Teitto.  

Teitto luonnehtii itseään sosiaaliseksi ja helposti lähestyttäväksi ja kokee olevansa juuri 

oikealla alalla. 

”Ihmisten kohtaaminen ja heidän osaamisen kartoittaminen ovat päivittäistä työtäni, josta 

nautin.” 

 

Saimaan yrittäjänaiset Synet on Saimaan alueella toimiva kasvava yrittäjä- ja 

vaikuttajanaisten yhdistys, jolla on 250 jäsentä. 

Synet ajaa yrittäjänaisten asiaa yli maakuntarajojen ja pyrkii muun muassa edistämään tasa-

arvoista yrittäjyyttä ottaen huomioon esimerkiksi perhevapaa- ja muun lainsäädännön 

kehittämisen. 
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