
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2011
Lehden nimi viittaa tamperelaisen 
kirjailijan Lauri Viidan tekstiin:
“Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty,  
kätketty julkujen kastiin...” 

Julkuja käytettiin aikanaan rakennustyömailla betonirakenteita tukemassa kunnes nämä saavuttivat kestävät 
ominaisuutensa. Yrityskummienkin joukko on runsaslukuinen ja sen kokemuspiiri rakentuu elinkeinoelämän 
tehtävistä ristiin ja rastiin. Joukkoon kätkeytyy monipuolista johtotason osaamista sekä henkilökohtaista yrittämistä. 
Myös julkisyhteisöt ovat kummien kastissa edustettuina. Tämä joukko tarjoaa tukevaa yhteistyötä Pirkanmaan 
alueen aloittaville tai jo pitkään toimineille yrityksille. 

ELY-
kEskus 
 muutti 
– yrittäjäpalvelut yhdeltä luukulta

ELY-keskus on juuri muuttanut uusiin tiloihin 
Pellavatehtaankadulle. Keskuksen II-kerroksessa 
sijaitsee ”Yrittäjyyden maailmaksi” nimetty palve-
lukokonaisuus, josta alkava tai toimintansa aloittanut 
yrittäjä saa tarvitsemansa palvelut nk. yhden luukun 
periaatteella. Toiminnan taustalla vaikuttaa jo tuttu 
valtakunnallinen Yritys-Suomi brändi.

n  II-kerroksessa sijaitsee mm. Uusyrityskeskus Ensimetri, Pirkan-
maan verotoimiston palvelupiste, Tampereen seudun osuustoimin-
takeskus, Finpro, Pirkanmaan yrityskummit ry, Keksintöasiamies, 

Tampereen TE-toimiston yrityspalvelupisteet ja ELY-keskuksen yri-
tyspalvelut”, esittelee ELY-keskuksen palvelupäällikkö Jukka Ojala. 

”Toiseen kerrokseen on kerätty kaikki parhaat palvelut ja osaami-
nen. Täältä alkava tai toimintansa jo käynnistänyt yrittäjä saa kaikki 
tarvitsemansa asiantuntijapalvelut, oli se sitten opastusta, neuvontaa, 
mentorointia tai konsultointia”, kertoo Ojala. ”Näin varmistetaan, että 
yritys lähtee hallitusti jo ensi metreillä oikealle polulle.”

”Yrittäjyyden maailman palveluja kehitetään tulevaisuudessa en-
tistä monipuolisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi, esimerkiksi 
puhelin- ja sähköistä palvelua ja asiointia parannetaan ja palvelusi-
vustoja kehitetään, sillä näille palveluille on olemassa yhä kasvava 
asiakaskunta yrittäjien keskuudessa. Tietenkään ei unohdeta aitoa 
fyysistä palvelua,” lupaa Ojala. ”Yrittäjälle annetaan sitä palvelua, 
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mitä hän juuri kyseisessä tilanteessa tarvitsee. Osa palveluista on 
ilmaisia, osa maksullisia, kuten erilaiset asiantuntijakonsultoinnit ja 
valmennusohjelmat.”

Avajaiset viikolla 21
Avajaisia vietetään viikolla 21 ja tiistaina 24.5. aamupäivän ajan al-
kaen klo 9:00, voi jokainen asiasta kiinnostunut tutustua Yrittäjyyden 
maailman palveluihin. II-kerroksessa on luvassa ohjelmaa ja tarjoilua 

– kannattaa myös osallistua mielenkiintoiseen ”suunnistuspeliin”, jos-
sa parhaat palkitaan! l

Yhteystiedot:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pellavatehtaankatu 25, PL 297, 33101 Tampere
http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa 

n Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyö-
kumppanit, kevään ensimmäinen Pirkanmaan 
Yrityskummien Julku-lehti on ilmestynyt.

Vuosi 2010 oli yrityskummitoiminnan seit-
semästoista toimintavuosi, joista yhdeksän 
viimeistä vuotta on tapahtunut yhdistysmuotoi-
sena.  Yhdistyksen toiminta on suuntautunut 
pirkanmaalaisten pk-yritysten auttamiseen.  
Toiminnan pyrkimyksenä on ollut hyödyllisten 
kummisuhteiden luominen ja ylläpitäminen. 
Viime vuoden aikana yhdistys järjesti yli 40 
yritykselle liiketoiminnan kehittämisklinikan, 
joissa 3-5 kummia käsitteli yrityksen esille 
tuomia haasteita tai mahdollisia ongelmia. Klinikoiden kautta kol-
misenkymmentä pk-yritystä sai henkilökohtaisen kummin jatka-
maan klinikalla alkanutta yhteistyötä. Aktiivisten kummien avulla 
pystyimme auttamaan vuoden aikana noin 170 pk-yritystä. Tämä 
työ ei olisi ollut mahdollista ilman vapaaehtoisia ja talkooperiaat-
teella toimivia kummeja, jotka ovat tarjonneet kokemuksensa 
yritysten käyttöön sekä yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat 
mahdollistaneet tämän arvokkaan työn.

Pitkä ja ansiokas kummityö palkittiin. Suomen Yrityskummit 
valitsi valtakunnalliseksi yrityskummiksi yhdistyksemme perusta-
jajäsenen, Seppo Karvosen, monien yritysten aktiivisen kummin.

Vuosi 2011 alkoi odotusten merkeissä. 
Edessä oli muutto uusiin toimitiloihin. Pirkan-
maan ELY-keskus muutti Kauppakadulta Pella-
vatehtaankadulle. Samassa muutossa siirtyivät 
myös yhdistyksemme tavarat uusiin tiloihin.  
Maaliskuun puolivälistä lähtien osoitteemme on 
Pellavatehtaankatu 25. Toimistomme sijaitsee 
ELY-keskuksen toisen kerroksen viihtyisissä 
ja uusissa tiloissa yhdessä mm. Ensimetrin, 
Osuustoimintakeskuksen, Finpron ja Viestin-
vaihdon kanssa.

Vuoden 2011 kummitoiminnan painopistee-
nä on mm. löytää keinoja, joilla saadaan kummi-

toimintaan mukaan lisää kasvukykyisiä ja kasvuhaluisia yrityksiä 
sekä pyritään entisestään parantamaan kummisuhteiden vaikut-
tavuutta. 

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään tiistaina 3.5.2011 klo 
17.00 alkaen Nordean tiloissa Kuninkaankatu 26:ssa. Kokouk-
sen jälkeen alkaa teemailta, jonne ovat tervetulleita kummien 
lisäksi erityisesti kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. Teemail-
lan aiheena on raha, eli varainhoito, sijoittaminen ja siihen liitty-
vät sudenkuopat.   
   Toivotan hyvää kevättä kaikille!
   Harri Meller

tOimiNNANJOHtAJAN 
PALstA

”Tässä kerroksessa  
saa virkamies nauraakin,” 
toteaa ELY-keskuksen pal-
velupäällikkö Jukka Ojala

Yrittäjyyden maailman avajaisia vietetään  
viikolla 21. Tiistaina 24.5. alkaen klo 9:00 on kaikille  

kiinnostuneille ovet avoinna ja talo tapahtumia täynnä.



mitEN PiRkANmAA PÄRJÄÄ?
Pirkanmaa on teollistuneen Suomen ydintä. 
Täällä on tuotannollisia yrityksiä enemmän 
kuin muualla Suomessa ja pk-yritykset koke-
vat hyvin nopeasti nahoissaan vientivetoisen 
teollisuuden ja maailmantalouden muu-
tokset. Päättyneessä taantumassa viennin 
vedon heikentyminen tuntui erityisesti laajas-
sa alihankintaverkostossa, jossa yritykset 
ovat pääasiassa tuotannollisia pk-yrityksiä ja 
teollisuuden palveluyrityksiä. 

n Vuoden 2008 lopulla USA:sta alkanut maail-
manlaajuinen talouden syöksykierre osoitti, kuin-
ka maailman talouden heilahtelut vaikuttavat no-
peasti Suomen ja Pirkanmaan yritystoimintaan. 
USA:n talouden osoittaessa elpymisen merkkejä 
muutamien yli varojensa eläneiden euromaiden 
toimet olivat suistaa koko eurojunan raiteiltaan. 
Massiivisten tukipakettien ansiosta Euroopan 
rahaliitto on – ainakin toistaiseksi – pelastettu.

Pirkanmaan ongelmana kaksinapaisuus

Pirkanmaa on maakuntana melko laaja ja yrittämisen olo-
suhteet sekä mahdollisuudet vaihtelevat melkoisesti. Tam-
pereen kaupunkiseudulla asuu yli kaksi kolmasosaa maa-
kunnan väestöstä ja Tampere ympäristöineen on useana 
vuonna ollut maamme halutuinta asuinaluetta. Maakunnan 
pohjoisosissa ja muutamissa eteläisissä kunnissa väestön vä-
heneminen ja ikääntyminen heikentävät yrittämisen edellytyksiä.

Onko palveluissa Pirkanmaan tulevaisuus?

Taloudellisessa rakennemuutoksessa on tärkeää auttaa pk-yrityk-
siä ja myös yritysten kehittäjäorganisaatioita kehittämään ja löytä-
mään uusia liiketoimintamalleja, joiden avulla voidaan vahvistaa 
pk-yritysten kasvu-, kehitys- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. 

Viime vuosien aikana on havaittu, miten nopeasti ja maail-
manlaajuisesti taloustilanteet voivat muuttua. Suhdanteiden rajut 
muutokset ovat seurauksiltaan tuhoisia pk-sektorille. Siksi on 
tärkeää panostaa riittävän voimakkaasti uusien liiketoimintojen 
kehittämiseen.

Teollisten työpaikkojen siirtyessä Suomea halvemman työvoi-
man maihin voidaan uusia työmahdollisuuksia löytää kehittämäl-
lä palvelualoja. Palvelujen osuus Suomen bkt:sta on vähemmän 
kuin OECD-maissa keskimäärin. Verovaroilla ylläpidettävää jul-
kista palvelutuotantoa ei voi kasvattaa, pikemminkin päinvastoin. 

Pirkanmaan odotukset korkealla maailman  
melskeistä huolimatta

Viimeaikaiset maailman myllerrykset, kuten Libyan sota ja arabi-
maiden selkkaukset, Japanin tsunami sekä ydinvoimakatastrofi 
ja viimeisimpänä Portugalin sekä koko euroalueen rahoituskrii-
si huolestuttavat kansalaisia. Maailmantalouteen vaikuttavista 
muutoksista huolimatta yrittäjien suhdanneodotukset ovat olleet 
melko korkealla. Maaliskuussa, ennen näitä katastrofeja, yrittä-
jäjärjestön julkistama pk-barometri jopa yllätti positiivisuudellaan. 
On toki selvää, että tulevaisuudessa esimerkiksi teollistuneen 
Japanin katastrofin vaikutukset näkyvät pitkissä arvoketjuissa 
myös Suomen taloudessa.

Maaliskuussa 2011 julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan 
pk-yritysten suhdanneodotukset olivat tasaantuneet vuoden 
2009 rajun laskun ja viime vuoden nopean nousun jälkeen. Pir-
kanmaan pk-yrityksistä 90 prosenttia ennakoi tilanteen parane-
van tai pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana ja vain 10 

prosenttia ennakoi suhdanteiden heikkenevän. Viime keväästä 
odotukset ovat selvästi kohentuneet. Jos maailman tai Euroopan 
taloudessa ei tapahdu suuria mullistuksia on syytä uskoa, että 
positiivinen kehitys Suomessa ja Pirkanmaalla jatkuu, vaikkei 
välttämättä kovin jyrkästi.

Olemme toipuneet vuoden 2008 syksyllä alkaneesta talous-
taantumasta varsin nopeasti – vajaassa parissa vuodessa. Yri-
tysten vahvat taseet ovat mahdollistaneet sen, että taantumasta 
on selvitty melko lievin vaurioin. Tietysti on yrityksiä, joita taantu-
ma kohteli kaltoin eikä heitä lohduta se, että yleinen suhdanneti-
lanne on ollut paranemaan päin. 

Pirkanmaasta yrittäjyyden mallimaakunta

Tulevaisuuden visiona on rakentaa Pirkanmaasta yrittäjyyden 
mallimaakunta, jossa vallitsee positiivinen yrittäjyysilmapiiri ja 
vahvistuu yritysten synnylle ja kasvulle suotuisa toimintaympä-
ristö. Menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittä-
jien taloudellinen ja sosiaalinen asema paranee. Julkiset palvelut 
on avattu aidolle kilpailulle, työllistämisen esteet on poistettu, 
osaavaa työvoimaa on tarjolla ja koulutus palvelee yritysten työ-
voimatarpeita, jolloin valmistuvat opiskelijat työllistyvät.

Väestön ikääntyminen, kasvava kansainvälinen kilpailu ja 
pula osaavasta työvoimasta ovat kovia haasteita. Niihin vas-
taamiseksi vaaditaan Pirkanmaallakin sellaisia rakenteellisia 
uudistuksia, joilla työllisyysastetta voidaan edelleen nostaa ja 
tuottavuutta parantaa. Palvelut, työpaikat ja hyvinvointi syntyvät 
ainoastaan yrittäjyyden myötä. 

Yrittäjälähtöisyys on avain kuntien toiminnan kehittämiseen. 
Pk-yritykset ovat työllisyyden ja taloudellisen vakauden selkä-
ranka – etenkin maailmantalouden suhdanteiden myllerryksessä 
ja pörssiyhtiöiden siirtäessä tuotantoaan pois Suomesta. Yrittä-
jyyttä sekä yritysten uusiutumista ja kasvua on kannustettava 
pirkanmaalaisessa päätöksenteossa ottamalla aina huomioon 
päätösten vaikutukset yritystoiminnalle. 

 Jari Jokilampi 
 toimitusjohtaja
 Pirkanmaan Yrittäjät ry

TAULUKKO 2. Pk-suhdannebarometrin ennustekyky suhteessa bkt:n kehitykseen  
(Tilastokeskus ja pk-barometri 2/2010)
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n  Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toimintaan on kuulunut kum-
miraati jo ennen yhdistysaikaa. Yhdistys perustettiin vuonna 
2001. Sitä ennen raati huolehti kummien toiminnan kehittämi-
sestä ja ohjauksesta. Yhdistyksen hallitus on sittemmin ottanut 
hoitaakseen talouden ja hallinnon ohjauksen ja kummiraati jat-
kaa kummitoiminnan kehittämistä ja käytännön tehtävien hoi-
tamista.

Yhdistyksen hallitus määritteli vuoden 2010 lopussa 
kummiraadille oman ohjesäännön. Sen mukaan raati seuraa 
kummien ja klinikoiden toimintaa ja tekee jatkuvia kehittämis- ja 
parannuspäätöksiä. Se osallistuu yhdistyksen strategian laa-
timiseen. Se antaa käytännön neuvoja pulmallisiksi koetuissa 
kummitehtävissä. Raati kartoittaa ja järjestää koulutustilaisuuk-
sia ja kummiyritysten ja kummien yhteisiä teemailtoja sekä 
hoitaa tiedotusta. Raati valitsee myös Vuoden Kummiyrityksen 
ja Vuoden Yrityskummin.

Vuoden 2010 ja kuluvan vuoden alkukuukausien aikana 
raadin toiminnan painopistekohtia ovat olleet kotisivujen 
uudistus, klinikkatoiminnan arviointi ja sen edelleen jalostami-
nen, tiedotus ja erilaiset toiminnan aktivointihankkeet. Hallitus 
päivitti viime vuonna raadin tuella Pirkanmaan Yrityskummit 
ry:n strategian.

Raati valitsi Vuoden Yrityskummiksi viime keväänä Juhani 
Markulan ja syksyllä Vuoden Kummiyritykseksi Atostek Oy:n. 

Lisäksi raati valitsi Pirkanmaalta Seppo Karvosen ehdolle 
Suomen Yrityskummit ry:n valtakunnallista Vuoden Yrityskum-
mivalintaa varten. Iloksemme Seppo Karvonen valittiin tähän 
kunniatehtävään.

Kotisivut pyritään uudistamaan kevään 2011 kuluessa niin, 
että ne avattaisiin luettavaksi jo ennen kesälomia. Uudistukses-
sa on tähdätty parempaan asiakas- eli kummiyrityspalveluun 
sekä raikkaaseen, nykyaikaiseen ulkonäköön. 

Tiedotusta pohditaan, jotta löytäisimme laajemman pohjan 
ja paremman näkyvyyden ulkoisessa mediassa, mutta samalla 
etsitään parannuksia myös kummien sisäiseen tiedottamiseen. 

Raati on hiljakkoin päättänyt toteuttaa asiakastyytyväisyys-
kyselyn nykyisten kummiyritysten piirissä.

Klinikkatoiminta on pirkanmaalaisten yrityskummien 
toiminnan tärkeä ydinosa, josta muut ottavat mallia. Raati pyrkii 
löytämään nykyiseen klinikkatyöskentelyyn uusia välineitä 
kummiyrityksen ja kummityön hyödyksi sekä kasvuyritysten 
havaitsemiseksi. Maamme kaipaa tällä hetkellä uusia kasvuyri-
tyksiä pk-sektorilta. Yrityskummit toimivat juuri tällä alueella ja 
niinpä kummit pyrkivät tunnistamaan nykyisten kummiyritysten 
joukosta ja klinikkatoiminnassa tällaisia lupaavia yrityksiä.

Kummiraati kokoontui vuonna 2010 kahdeksan kertaa. 
Kuluvana vuonna on kokoonnuttu kolme kertaa.

kuuLumisiA kummiRAADistA

tyksen kehitykseen koko elämäntyönsä. Hän painotti myös, että vaih-
dostapahtumaan ja sen suunnitteluun tulisi aina saada kaikki osapuo-
let mukaan. Yrityskummit saivat molemmilta esittäjiltä runsaasti tietoa 
vaihdokseen liittyvästä keinovalikoimasta. Kysymykseen voivat tulla 
yrityksen, toiminimen ja omaisuuden tai liiketoiminnan kauppa, lah-
janluonteinen kauppa, lahja, perintö tai vaikkapa suunnattu osakeanti. 
Siirtyminen saattaa tapahtua monessa vaiheessa. Veroratkaisut ovat 

Suomen Yrityskummit ry järjesti kuluvan vuoden 
helmikuussa yrityskummeille räätälöidyn kaksi-
päiväisen koulutuspaketin omistaja- ja sukupol-
venvaihdoksiin liittyvistä asioista. Pirkanmaalaiset 
kummit osallistuivat ensimmäisen päivän ohjelmaan 
Tampereella ja toiseen osaan pääosin Helsingissä.

n  Ensimmäisen päivän aikana yrityskummien taitotietoa lisäsivät 
omilla kokemuksillaan ja rennolla otteella Matti Viksten ja Pentti Lah-
ti. Kummallakin oli takanaan useita satoja omistajavaihdostapauksia, 
joten he saattoivat puhua kokemuksen vakaalla rintaäänellä. 

Matti Viksten korosti, että pk-yritysten omistajavaihdoksissa ei 
saa väheksyä tunteiden merkitystä. Tunteet saattavat edustaa koko 
prosessissa 90 prosenttia asioista ja vaihdoksen tekniikka vain 10 
prosenttia. Luopuva osapuoli on useissa tapauksissa panostanut yri-

yrityskummien  
koulutusaiheena

OMISTAJAN-
VAIHDOS
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
Puh. 0500-620 933
         01 0602 5715
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

Avaus
 Puheenjohtaja Raimo Ylivakeri, Pirkanmaan Yrityskummit ry
Vuoden 2010 yrityskummin palkitseminen
 Kummiraadin puheenjohtaja Olavi Toivola, Pirkanmaan Yrityskummit ry
markkinakatsaus ja Private Banking -esittely
 Sijoitusjohtaja Merja Nurmi, Nordea Private Bank Tampere
Ajankohtaisia sijoitusvaihtoehtoja
 Sijoitusasiantuntija Anne Pohjakallio, Nordea Tampere
sijoittamisen sudenkuopat
 Talousjohtaja Markku Seppälä, Lahtiset Yhtymä
iltapala

Yrityskummitoiminnan 
teemailta
Aika:  Tiistai 3.5. 2011 klo 18:00 -21:00
Paikka:  Nordea Pankki, Kuninkaankatu 26 B, Tampere
 koulutustilat, 6.kerros
tilaisuus on tarkoitettu kummiyrityksille ja yrityskummeille

Ohjelma:

Ystävällisin terveisin
Harri Meller 
 Toiminnanjohtaja, Pirkanmaan Yrityskummit ry

Tarjoilun järjestämiseksi pyydän ilmoittautumaan 
viimeistään 28.4.2011 mennessä
Harri Meller 0500 620 933, harri.meller@yrityskummit.net

varsin erilaisia ja niistä kannattaa aina hakea ennakkotieto. Rahoittaji-
en varhainen informointi kannattaa tehdä kaikissa tapauksissa.

Lukuisat esimerkkitarinat valaisivat kuulijoille hyvin kohteena ole-
vaa problematiikkaa. Yrityksen nykytilanteen selvittäminen ja arvon-
määritys olivat myös keskeisiä asioita. Nämä seikat ja uudet esimerkit 
tulivat hyvin esille myös toisen päivän esityksissä Kuntatalolla Helsin-
gissä, jossa pääluennoitsijat olivat Maire Rinta-Kanto ja Anna-Liisa 
Koskelainen. He puhuivat eri puolilta Suomea saapuneille yrityskum-
meille uuden yrittäjän vaikeuksista sekä liiketoiminnan haltuunotosta 
ja toiminnan kehittämisestä uusille urille. Aiheina olivat myös liiketoi-
minnan kannattavuuden ja tuloksen arvioinnit. Yritystoiminnan jatka-
jien kouluttaminen uuteen rooliin on osoittautunut varsin haasteelli-
seksi prosessiksi. Maire Rinta-Kanto painotti, että uuden omistajan 

on sangen lyhyen ajan kuluessa kyettävä näyttämään kykynsä. Aikaa 
on 100 päivää, joten alkuvaiheen haltuunoton suunnittelu kannattaa 
tehdä hyvin.

Luopuvien omistajien ja jatkajien ohjaaminen sekä koko omis-
tajavaihdosprosessin sisällön opastus ovat yrityskummeille vaativia 
projekteja. Niiden yhteydessä on muistettava hakea apua silloin, kun 
huomaa hankkeessa kivikkoisia kohtia eikä niitä välttämättä kykene 
itse ratkaisemaan. Suomen Yrityskummit ry on julkaissut vuonna 
2008 aiheesta kirjasen nimeltä ”Vetäjä vaihtuu - Opaskirja yrittäjäpol-
ven vaihdoksiin”. Sen on toimittanut Taru Hautala.

Pirkanmaan Yrityskummit ry, Julku                                                            
O. Toivola 21.3.2011

Pirkanmaan Yrityskummit ry 
toivottaa kaikille 

Iloista Vappua!
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