
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Toukokuu 2015
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. 

T O I M I N N A N -
J O H T A J A N 
P A L S T A

Hyvät yrityskummit, kummiyritykset 
ja yhteistyökumppanit
Vuosi 2015 on lähtenyt vilkkaana liikkeelle, mutta palataan 
vielä hetkeksi vuoden 2014 tilastotietoihin. Valtakunnan 
tasolla yrityskummit auttoivat 1234 yritystä ja käyttivät siihen 
18184 työtuntia. Suomen Yrityskummit on jakanut Suomen 21 

alueeseen. Pirkanmaan Yrityskummit oli toiminnallaan jälleen 
Suomen suurin. Viime vuonna autoimme kaikkiaan 232 pk-
yritystä eli 18,8 prosenttia kaikista autetuista yrityksistä. Tämän 
työn suorittamiseen käytettiin 5460 työtuntia, joka merkitsee 
30 prosenttia koko Suomessa tehdyistä kummityötunneista. 
Näin yrityskummeista on yli 20 vuoden toiminnan aikana tullut 
pirkanmaalaisille pk-yrityksille tärkeä yhteistyökumppani, joka 
perustuu lähes 200 vapaaehtoisen, kokeneen ja pyyteettömän 
yrityselämän asiantuntijan panokseen. Kiitoksia  Pirkanmaan 
Yrityskummit!

Viime vuoden aikana yhteistyö yhdistysmuotoisena toimi-
vien Pääkaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen Yrityskummien 
kanssa lisääntyi merkittävästi. Pyrkimyksenä on lisätä kokemus-
ten vaihtoa ja toiminnan tehostamista, jotta entistä paremmin 
kykenemme vastaamaan pk-yritysten haasteisiin alati muuttu-
vassa elinkeinoelämässä.
Vuodelle 2015 asetettuja keskeisiä tavoitteita
• Pirkanmaalaisten pk-yritysten auttaminen
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• Yrityskummitoiminnan asema tärkeänä toimijana pienten 
 yritysten palvelujärjestelmässä pyritään entisestään  
 vakiinnuttamaan.
• Toiminnan pitkäaikaisen rahoituksen turvaaminen. 
• Seurataan edelleenkin aktiivisesti valtakunnallista 
 yrityspalveluiden kehittämistä ja pyritään vaikuttamaan  
 siihen, että yrityskummitoiminta tunnustetaan tärkeänä  
 osana yrityspalveluita.
• Pyritään vaikuttamaan valtakunnallisesti, että 
 kummitoiminta kansainvälistyy luomalla yhteydet  
 vastaaviin toimijoihin EU-naapurimaissa.
• Vaikuttaminen Suomen Yrityskummit ry:n toiminnan
  kehittämiseen ja tehostamiseen osallistumalla mm. 
 aktiivisesti hallitustyöskentelyyn.
• Aktiivikummien määrän lisääminen

Vuosi 2015 on alkanut erittäin vilkkaana. Yrityskohtaisia 
liiketoiminnan kehittämisklinikoita on järjestetty enemmän kuin 
koskaan ennen tähän mennessä. Vuoden ensimmäinen ns. 
Open-klinikka pidettiin yhteistyössä Uusyrityskeskus Ensimet-
rin ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa. Myynnin ja markkinoinnin 
teemalla pidettyyn tilaisuuteen osallistui 24 yritystä. Seuraava 

Open-klinikka on huhtikuun lopulla.
Yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous pidetään 

maanantaina 18.5.2015 klo 16.30 alkaen Tampereen Seudun 
Osuuspankin tiloissa. Kokouksen jälkeen on iltaseminaari kum-
miyrityksille ja yrityskummeille.

Vuosi 2015 toi muutoksia myös yhdistyksemme hallituk-
seen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Marjut Ontronen ja 
jäseninä Jukka Isotalo, Seppo Holkko, Seppo Laukkanen ja Eero 
Posti. Kummitoiminnan kehittämiseen keskittyvän kummiraadin 
puheenjohtajana jatkaa Pertti Iivanainen.

Kasvavan kysynnän ansiosta tarvitsemme jatkuvasti uusia 
aktiivisia yrityskummeja. Mikäli tunnet kokeneita yrityselämän 
tuntijoita, jotka haluavat olla mukana kehittämässä pirkanmaa-
laisten pk-yritysten tulevaisuutta, pyydä ottamaan yhteyttä 
allekirjoittaneeseen.
Hyvää ja menestyksellistä kevättä
  Pirkanmaan Yrityskummit ry
  Harri Meller
  toiminnanjohtaja

n Pirkanmaan ja koko maan talouden suhdanteet näyttävät heiken-
tyneen edelleen.  Toimintaympäristössämme on epävarmuustekijöitä, 
joihin emme itse voi vaikuttaa. Vaalit tuntuvat pysäyttäneen kaiken 
kehittämisen vähäksi aikaa. Meillä on kuitenkin asioita joita voimme 
tehdä ja sitä kautta vaikuttaa taloutemme tervehtymiseen. 

Näin vaalien alla kaikkialla on noussut esille yrittäjyyden 
merkitys työllistäjänä ja yhtenä ratkaisijana tämän heikon suhdanne-
tilanteen korjaajana. Tämä varmasti pitääkin paikkansa. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana uusia työpaikkoja on syntynyt pk-yrityksiin 
yli 100.000, kun vastaava työpaikkojen määrä on suurissa yrityksis-
sä ollut yli 7.000. Maamme uudet työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. 
Lienee itsestään selvää, että pk-yritysten toimintaedellytyksiä pitää 
edelleen kehittää.

Monelle yritykselle työn sivukulut ja niiden vaikutus yrityksen 
kilpailukykyyn on suuri. Suomessa maksetaan paljon tekemättömäs-
tä työstä erilaisten lisien ja korvausten muodossa. Myös perheva-
paiden merkitys pk-yritykselle on kohtuuton. Usein ainoa tekijä, 
jolla yrittäjä voi parantaa yrityksensä hintakilpailukykyä, on joustaa 
omasta toimeentulostaan ja sosiaaliturvastaan. Olisi kohtuullista, että 
yrittäjäriskistä myös voitaisiin kohtuullisesti palkita. Tämä kannustaisi 
yrittäjyyteen.

Verotuksen kannustavuudesta on myös keskusteltu. Jos 
yrityksen voitosta edes osa voitaisiin jättää yritykseen verottamatta, 
se mahdollistaisi investoinnit ja yrityksen kehittämisen. Veroaste ei 
kannusta yrittäjyyteen. Toisaalta yksinyrittäjien asema maassam-
me on heikko. Yrittäjyyteen houkuttelisi enempi, jos esimerkiksi 
yksinyrittäjän tulosta veronalaista olisi vain 95 prosenttia. 

Yhdessä tarvitsemme asiakaslähtöisempiä yrityspalveluita. 
Näissä palveluseteli voisi olla väline, jolla asiakkaan toiveet otet-
taisiin huomioon. Se toisi myös yrityskummeille uuden keinon olla 
mukana yritysten tukijana.

Palkan sivukulujen, kannustavan verotuksen ja asiakasläh-
töisten yrityspalveluiden rinnalla on keino, jolla me kaikki voimme 
valinnoillamme vaikuttaa työllistämiseen. Pirkanmaalaiset yrittäjät 
ovat tarttuneet toimeen ja yhdessä tuumin kannustavat meitä kaikkia 
käyttämään pirkanmaalaisia tuotteita ja palveluita. Jos jokainen 
meistä ostaisi kuukaudessa lisää 10 eurolla paikallisia tuotteita tai 
palveluita. Saisimme Pirkanmaalle 1.000 uutta työpaikkaa vuodes-
sa. Tällaisella pienellä valinnalla on suuri vaikutus.

 Pasi Mäkinen
 Toimitusjohtaja, Pirkanmaan yrittäjät

Yrittäjillä 
on paljon

ehdotuksia 
parannuksiksi
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n Julkinen sektori, Suomen valtio ja kunnat käyttävät n. 30 
miljardia euroa vuodessa julkisiin hankintoihin, mutta paljonko 
niistä kohdistuu omaan maakuntaan? Tämä on lähes 20 % 
Suomen BKT:sta. On yrityksiä, jotka eivät käy tutustumas-
sa avoimiin tarjouspyyntöihin. Hilman hankintailmoituksia 
- sivustoa seuraa ja niihin tarjouksia laatii pieni prosentti 
pk-yrityksistä.

Pienessä yrityksessä ajalliset resurssit eivät riitä tarjous-
pyyntöön perehtymiseen ja tarjoustekniset asiat koetaan 
liian työläiksi ja asetetut vaatimukset tuntuvat kohtuuttomilta. 
Julkisiin hankintakilpailutuksiin osallistuminen koetaan vai-
keaksi ja turhauttavaksi. Epävarmuutta luovat mm. hankinto-
jen keskittyminen ja suuret kokonaisuudet. Yhteenliittyminen 
muiden pk-yritysten kanssa helpottaa em. epäkohtia ja antaa 
yksittäiselle yritykselle mahdollisuuden osallistua tarjouksel-
laan yhteishankintoihin. Tämä luo uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia ja uusia asiakkuuksia ja parantaa siis yrityksen 
taloudellista kilpailukykyä.

MIKSI PK-YRITYKSEN KANNATTAA LÄHTEÄ  
MUKAAN YHTEISTARJOUKSIIN?
Pk-yritysten verkostoitumisella ja yhteenliittymillä on tavoit-
teena yhteistarjousten antaminen julkisia hankintoja koskeviin 
tarjouspyyntöihin esim.  tavarahankinnoissa ja julkisten pal-
veluiden tuotannossa. Toiminnalla pyritään myös siihen, että 
julkisissa hankinnoissa otettaisiin entistä paremmin  huomioon 
paikalliset toimijat järkevällä tavalla. Tavoitteena on, että 
yrittäjät pääsevät vaikuttamaan julkisiin hankintoihin. Yritysten 

ei tarvitse olla passiivinen osapuoli julkisissa hankintapro-
sesseissa, vaan niillä on mahdollisuus tuoda aktiivisesti esiin 
omia tuotteitaan ja palveluitaan. 

Hankinnan toteuttaminen on myyjän ja ostajan välinen 
vuoropuhelu, jossa myös myyjällä eli pk-yrityksellä on sa-
nansa sanottavana.  Hankintasektori puolestaan saa tärkeää 
tietoa hankinnan suunnittelua varten. Tämän toiminnan 
kehittäminen vaatii molempien osapuolien - hankintayksikön ja 
yrityksen - aktiivista otetta ja avoimuutta.

YKT-TYLI hankkeessa on koulutettu pk-yrityksiä ja yritys-
neuvojia, aiheina  julkisten hankintojen prosessi, verkostoitu-
minen ja yhteismarkkinointi, yhteistarjouksiin osallistuminen 
ja verkostojen talous ja lainsäädäntö. Hankkeen tuotoksena 
syntyi kattava portaali aineistoineen ja linkkeineen http://www.
julhan.fi. sekä opas pk-yrityksille Laajenna tarjontaasi julkisiin 
hankintoihin. 

Oppaan sisältönä mm. yhteistarjoukset, tarjouksen tekijän 
muistilista, tarjouspyyntö, tarjouksen laatiminen, hankintapää-
tös ja -sopimus, kasvua ja kilpailuetua yritysyhteistyöstä ja 
verkostosta.
Katso avoimet julkiset hankinnat  www.hilma.fi 
Laajenna tarjontaasi julkisiin hankintoihin - opas pk-yrityksille, 
linkki http://www.julhan.fi/

 Marja Malmstedt
 Projektipäällikkö,  
 YKT-TYLI Hanke, Yrityskummi

JULKISET  
HANKINNAT  
JA YHTEIS- 
TARJOUKSET 
- infoa  
  yhdestä     
  portaalista

Uusi työkalu  
pk-yrittäjille ja  
yritysneuvojille
http://www.julhan.fi/
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Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

n Enterprise Europe Network on Euroopan laajin kan-
sainvälistymispalveluita PK-yrityksille tarjoava verkosto. 
Verkoston toiminnassa on mukana yhteensä yli 3 000 
asiantuntijaa ja lähes 600 organisaatiota yli 50 maassa eri 
puolilla maailmaa. Kansainvälisen verkoston avulla En-
terprise Europe Network tarjoaa yrityksille keinoja muun 
muassa yhteistyökumppaneiden sekä markkinatiedon 
hakuun.  Verkostosta saa myös kansainvälistymiseen liit-
tyvää lakineuvontaa. Suomessa verkoston toimijoita ovat 
Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science 
Park. Verkoston palvelut kattavat koko maan.  Sen 13 
asiantuntijat löytyvät  Helsingistä, Turusta, Tampereelta, 
Oulusta, Seinäjoelta ja Mikkelistä. 

Verkosto tarjoaa maksuttomia kansainvälistymis- 
palveluita yrityksille:
• Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
• Seminaareja ajankohtaisista  
 kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
• Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
• Palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
• Palautekanavan EU-komissiolle  
 kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista
Katso lisää tästä linkistä  
http://www.yrityssuomi.fi/web/ 
enterprise-europe-network
Linkki Enterprise Europe Networkin uutiskirjeeseen  
http://g4e4c8k0l9.mailerlite.com/f7g0s0

Enterprise  
Europe Network   
kansain- 
välistymis- 
palveluita  
PK-yrityksille  
tarjoava  
verkosto

Pirkanmaan yrityskummit ry 
VUOSIKOKOUS 

maanantaina 18.5. klo 16:30
Osuuspankki, Hämeenkatu 12 Tampere

Vuosikokouksen jälkeen Yrityskummien 
KEVÄTSEMINAARI, jonne ovat tervetulleita 
kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. Aihe 
on erityisesti yrittäjiä kiinnostava, asiasta tarkemmin 
emaililla tulevassa kutsussa. 

Seuraa siis sähköpostiasi!


