
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Maaliskuu 2008

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. 

A luksi saatiin kuulla ja nähdä tunnuslukujen valossa Kus-
tannus Oy Aamulehden toimitusjohtaja Juha Ruotsalaisen 
katsaus lehden tämän päivän toimintaan. 

Aamulehti on vankka vaikuttaja laajalla markkina-alueellaan 
Pirkanmaalla. Lehden päivittäinen lukijamäärä on lähes 316.000 
henkilöä.

Lyhyt katsaus pörssiyhtiö Alma Median monipuoliseen toimin-

Aamulehden arvostettu isännyys sekä kum-
mitoiminnan teemailtapäivän laadukas ohjel-
masisältö veti 18.2. yli kuusikymmentä osal-
listujaa Liikekeskus Siperian tiloihin.

Kummien lisäksi mukana oli myös kummi-
yrityksiä ja sidosryhmien edustajia.

KUMMIT  
MIELUUSTI  
SIPERIAAN

taan kiinnosti kuulijoita. Iltalehden ja Kauppalehden sekä maakunta- 
ja paikallislehtien ja kaupunkilehtien suuri määrä, 36 eri julkaisua, 
herätti kysymyksiä esityksen jälkeen. Myös tiedot monista Alma 
Median internet-markkinapaikoista ja markkinapaikkalehdistä avarsi-
vat kummien kuvaa pääyhtiöstä.
Illan isäntä Aamulehti tarjosi maistuvan buffet-iltapalan teemapäivän 
osallistujille. 
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n Vuorineuvos, taloustiet.tohtori Kari Neilimon perusteellinen esitys pk-
yritysten strategisesta johtamisesta sekä hallituksen roolista tavoitteiden 
toteuttamisessa sai kuulijakunnan keskittyneen vastaanoton.

Tohtori Neilimon mukaan strategisen johtamisen tulisi olla menestystekijä 
myös pk-yrityksille.

Strateginen johtaminen on organisaation johdon suorittamaa koko 
yritystä koskevaa johtamista. Sen tavoitteena on toteuttaa toiminta-ajatusta, 
saavuttaa toiminnalle asetetut päämäärät sekä löytää yrityksen menesty-
misen kannalta oleelliset menestystekijät ja hyödyntää niitä kehittämis- ja 
toimintalinjoja tehtäessä.

Strategista johtamista ohjaa pyrkimys yrityksen kilpailuedun vah-
vistamiseen ja lisäarvon tuottamiseen omistajille ja muille sidosryh-
mille.

Esitelmöitsijä kiinnitti huomiota myös siihen, että strategiaa voi-
daan toteuttaa kumppanuuksienkin kautta liittoutumalla muiden 

toimijoiden kanssa – kaikkea ei tarvitse tehdä itse.
Pk-yritysten hallitusten toimintatapa tulisi kyseen-

alaistaa. Onko hallitus todella aito, strategisesti toimiva 
ja yritykselle lisäarvoa tuottava hallitus? Osaako se olla 
osallistuva, keskusteleva, kyseenalaistava, konsensus-
ta etsivä sekä aktiivinen ja valpas päätöksentekijä?

Lopuksi tohtori Neilimo kiinnitti vielä huomiota 
siihen onko strategiselle johtamiselle pk-yrityksessä 

aikaa, ymmärrystä ja osaamista ja mitä hyvää siihen voisi 
pk-yrityksessäkin sisältyä.

PK-YRITYSTEN STRATEGINEN
SUUNNITTELU KÄYTÄNNÖSSÄ

n Teknologia-asiantuntija Pasi Viitanen valotti aluksi Tekes-rahoituk-
sen kriteereitä.

Yrityksen kehitystä arvioidaan kokonaisuutena huomioiden 
strategia ja liiketoimintasuunnitelma. 

Hankkeen kohdalla arvioidaan tavoiteltava liiketoiminta, 
kehitettävän teknologian, innovaation tai osaamisen haastavuutta, 
käytettäviä resursseja, yhteistyötä ja verkottumista sekä vaikutusta 
yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiin.

Tekes ei rahoita investointeja eikä  
operatiivista toimintaa.

Nyt kehitetyn uuden avustuksen saavan yrityksen pitää täyttää 
pk-yrityksen määritelmä, olla verovelaton ja niin luottokelpoinen, että 
yritykseen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä. Lisäksi projektin 
tulee olla riittävästi resursoitu ja hyvin verkottunut.

Avustusta myönnetään 50 % projektin kustannuksista, jotka 
voivat korkeintaan olla 100 000 €. Uudentyyppistä avustusta voi 
saada tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, tuotteistukseen ja 
pilotointiin.

Avustuksella voi tehdä esiselvityksiä, jotka liittyvät liiketoiminnan 
käynnistämiseen, uusiin markkinoihin, kansainvälistymiseen tai 
asiakastarpeiden kartoitukseen.

Avustusta ei anneta peräkkäisiin projekteihin. 
Toinen uusi avustusmuoto, joka on avustus asiantuntijapalve-

luiden hankintaan, 
käynnistetään de 
minimis-ehtoisena 
vuonna 2008.  Se 
on määrältään 
enintään 15000 €, 
70 % hyväksytyistä 
kustannuksista, eli 
ostopalvelut voivat 
tällöin olla korkein-
taan 21500 €. 

Kustannuksiin 
hyväksytään vain 
ostopalvelut, ei 
muita kustannuksia 
kuten yrityksen 
omia palkkoja. 
Pk-yritys voi hakea avustusta esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman 
tekemiseen, markkinoiden, kansainvälistymisen, teollisuusoikeuksi-
en tai vastaavien esiselvityksiin sekä tietotekniikkastrategioihin.

Teknologia-asiantuntija Pasi Viitanen selosti vielä Tekesin 
toimintamuotoja kertoen mm. arviontipaneelista, mentoroinnin ja 
sparrauksen hyödyntämisestä sekä yrityksen mahdollisuuksista 
rahoituspolulla karsiutumisen jälkeen. l

tarjoaa uusia rahoitustuotteita 
PK-yrityksilleTEKES
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Antti Aro:  
Kummi ohjaa yritystä löytämään uusia ratkaisuja
Kummitoimintakin elää ajassa. Nykyisin varsin usein ICT -osaajat 
ryhtyvät yrittäjiksi. Tuotetta on kehitetty ja innovaatio on korkealla. 
Yrittäjät eivät ehkä kuitenkaan ole ajatelleet riittävästi markkinoita 
ja asiakashyötyjä. Asiakas on jäänyt hahmottamatta. Tässä kohdin 
asiakkaan etsiskelyssä ja ansaintalogiikan kehittämisessä on usein 
kummeilla kysyntää. Alkava yrittäjä ei ollenkaan aina oivalla kaikkia 
niitä toimia mitkä pitää saada kuntoon, ennen kuin yritys on todella 
valmis markkinoille.

Toinen merkittävä kysymys kummiyrityksissä on uusien toimin-
tatapojen ja uusien markkinoiden etsiminen. Useasti toimivallakin 
pk-yrityksellä markkinat muuttuvat ja tarvitaan keskustelukumppania 
uusien ajatusten ja toiminnan kehityksen sparraajana. Jo pitkään 
toiminut yritys ei tahdo helpolla luopua vanhasta tavastaan toimia 
ja juuri siinä ulkopuolinen voi olla avuksi. Usein kummin toiminta 
tällaisessa uutta fokustaan etsivässä yrityksessä auttaa löytämään 
painopistealueet ja ohjaamaan yrityksen jälleen uudelle polulle.

Kummiklinikat ovat osoittaneet toimivuutensa. 
Muutaman kummin näkemysten kuuleminen yhdellä kertaa on usein 

ANTTI ARO  
VUODEN  
YRITYSKUMMI
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n teemapäivän 
yhteydessä palkittiin vuoden yrityskummi. 
Vuoden 2007 kiertopalkinnon ja kunniakirjan saajaksi oli 
yhdistyksen kummiraati valinnut Antti Aron. Hän on vuodesta 
2005 alkaen toiminut useiden yritysten kummina ja kummi-
raadin jäsenenä vuodesta 2006. Aro on osallistunut erittäin 
aktiivisesti myös kummiklinikkatoimintaan. Yhdistyksen 
kummipoolissa on tällä hetkellä 143 kokenutta liike-elämän 
ammattilaista. Vuoden 2007 aikana autettiin 153 yritystä.

Vuoden yrityskummi Antti Aro vastaanottamassa palkintoja. Jaka-
jina kummien puheenjohtaja Arto lehto, kummiraadin puheenjoh-
taja Simo Lignell ja toiminnanjohtaja Ilkka Eerola.

apua hakevalle yrittäjälle melkoinen ”työkalupakki”. Tuskin mistään 
joukosta pystytään kokoamaan osaamiseltaan kummiklinikan tasois-
ta ryhmää yrityksen käytettäväksi. Kummiklinikoiden kehittämiseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota; sekä yritys että osallistuneet kummit 
antavat arvionsa klinikan toimivuudesta.

Kummitoiminta on erinomaista elinikäistä oppimista. 
Kummeilla on mahdollisuus antaa omaa kokemustaan kummiyrityk-
sen käyttöön. Tämä on yhteiskunnan kannalta hyödyllistä ”kierrätys-
tä”, toisaalta kummilla on mahdollisuus yhdessä kummiyrityksensä 
kanssa löytää ratkaistavaksi uusia haasteita. Hyvä kummi ottaa 
yrityksen auttamisen haasteena, josta palkkiona ei ole raha vaan 
hyvä mieli.

Jokaisella kummilla on joitakin osa-alueita, mihin hän tuntee 
kiinnostusta ja mitä problematiikkaa hän haluaa ratkoa kummitoimin-
nassaan. Minua kiinnostaa katsoa yritystoimintaa asiakkaan näkö-
kulmasta. Pyrin auttamaan kummiyritystä luomaan itselleen oikean 
kuvan asiakkaistaan, heidän tarjoamastaan todellisesta asiakashyö-
dystä, kilpailutilanteesta ja mistä asiakas on todellisuudessa valmis 
maksamaan. Yrityksen pitää mielestäni kohdentaa osaamisensa 
nimenomaan asiakkaiden todellisia tarpeita vastaaviksi

Kummien arvot ovat:
• Taloudellinen pyyteettömyys    
• Riippumattomuus
• Luottamuksellisuus           
• Vastuullisuus

YRITYS-
KUMMIEN  
ARVOISTA
käytti puheenvuoron Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:n puheenjohtaja 
Arto Lehto. Kummitoiminnan lähtökohtana on yri-

tyksen etu. Kummi ei hae yrityskummin 
roolissa taloudellista etua.
Kummi ei ota tehtäviä, joissa voi syntyä 
eturistiriitoja asiakasyrityksen ja kummin 
muiden kontaktien välillä.
Kummitoiminnassa saatuja tietoja ei 
kerrota muille eikä käytetä hyväksi. 
Salassapitovelvollisuus jatkuu myös 
kummisuhteiden jälkeen.

Yrityskummi 
ymmärtää oman koke-
muksensa ja osaamisensa 
rajat ja saattaa asiakasyri-
tyksen niistä tietoiseksi
ylläpitää omaa osaamis-
taan ja ammattitaitoaan 
mm. osallistumalla yritys-
kummeille järjestettyihin 
koulutustilaisuuksiin
ottaa huomaamansa 
epäkohdat esille
varottaa ja huomauttaa 
epäeettisistä toimista 
ja tarvittaessa lopettaa 
kummisuhteen
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Kauppakatu 4, 33210 Tampere
puh 0400-595 299
        01 0602 5715 
fax   03-223 8328
ilkka.eerola@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

kummiyhdistyksen kuulumisia

VARAA  AIKAA TORSTAIKSI 23.4.2008.
Paikka TE-keskus, TE-sali. Kokous alkaa klo 16.15
Yksilöity kutsu tulee sinulle postissa.
 Hallitus

n Gölnar Hairedin tulee omalta osaltaan vastaa-
maan yrityskummien toiminnan tunnetuksi teke-
misestä julkisessa sanassa sekä edustamaan 
yrityskummeja erilaisissa toimintaamme liittyvissä 
tilaisuuksissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös 
tutustumistilaisuuksien järjestäminen potentiaalisille 
yritys- ja yrittäjäasiakkaille.

Varatoiminnanjohtaja vastaa osaltaan myös 
yhteydenpidosta eri yhteistyötahoihin, yhdistyksen 
jäseniin ja kummiyrityksiin. Edelleen hän vastaa 
osaltaan yhdistyksen ja sen toimielinten kokousten 
ja kummiklinikoiden järjestelyistä. Lisäksi toimenhal-
tija suorittaa tarvittaessa myös muita yhdistyksen 
hallituksen tai kummiraadin kulloinkin päättämiä 
tehtäviä.

Gölnar Hairedinin työsuhde alkoi 1.3.2008. l

VARATOIMINNAN-
JOHTAJAKSI
GÖLNAR 
HAIREDIN
Pirkanmaan Yrityskummit ry saa  
toimintansa tunnetuksi tekemiseen  
naisenergiaa.

PIRKANMAAN 
YRITYSKUMMIT RY:N

KEVÄTKOKOUS TULOSSA ! HAUSKAA
PÄÄSIÄISTÄ!
Pirkanmaan  
Yrityskummit ry


