
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lokakuu 2012
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. 

Anne  
  Berner:
”Perheyritys on lainassa     
 tulevilta sukupolvilta”

n Hän on luotsannut perheyritys Vallila Interioria jo kaksi vuosikym-
mentä. Hän toimi Perheyritysten liiton puheenjohtajana 2009-2011.  
Vuonna 2009 hänet valittiin vuoden liikemieheksi ja vuonna 2006 hän 
sai kansainvälisen Veuve Clicquot -palkinnon. Koulutukseltaan hän 

Pirkanmaan yrityskummit ry:n vuosikokouksen 
yhteydessä yrityskummeille ja kummiyrityksille 
suunnatussa seminaarissa luennoi Vallilan Interi-
or Oy:n hallituksen puheenjohtaja Anne Berner.

on kauppatieteiden maisteri. 
Oy Vallila Interior Ab on suomalainen sisustustekstiilien maahan-

tuontiin ja projektisisustamiseen erikoistunut perheyritys, jonka sisus-
tustekstiileistä koostuvaa vähittäismyyntimallistoa on saatavana ym-
päri Suomen. Vallila Interiorin perusti sveitsiläinen Otto Berner 1935 
Vallilan kaupunginosaan Helsingissä. 

Tukkumyynnin ohella yritys toimii julkisten tilojen sisustajana sekä 
kotimaassa että ulkomailla. Vallila Interiorin edustuksiin kuuluu esi-
merkiksi Designers Guild sekä Suomessa että Venäjällä. Vallila In-
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teriorin liikevaihto on 38 miljoonaa euroa ja se työllistää 140 henkeä.
Niinpä hänellä oli kokemukseen perustuvaa painavaa sanottavaa 

yrityskummeille ja kummiyrityksille.

”Pikavoitto ei ole päämäärä”
Berner antoi nykytilanteen katsauksen suomalaisesta pk-yrittäjyydes-
tä. Hänen mukaansa erityisesti perheyritykset ovat merkittävä tekijä 
työllistäjinä, sillä puolet yrittäjistä toimii nimenomaan perheyrityk-
sissä. Työllistämisen edellytyksiä tulisikin kaikin keinoin valtiovallan 
toimesta tukea. Perheyrittäjyyden kehittämisessä on painoarvo laitet-
tava kestävään kehitykseen ja toiminnan jatkuvuuteen, sillä tässä toi-
minnassa ”pikavoitto ei ole päämäärä!” Perheyrityksissä johtamisen 
ja päätöksentekoon sisältyy yleensä myös suuri tunnearvo, mutta 
liiketoiminnan haasteet vaativat realistisuutta ja suunnitelmallisuutta 
päätöksentekoon.

Yrittäjyyden haasteina Berner näkee valtiontalouden alijäämän ja 
kilpailutilanteen sekä työvoiman rakenteen muutokset, jotka suoraan 
vaikuttavat myös yritysten toimintaan. Yrittäjille suunnatut yhteiskun-
nalliset velvoitteet asettavat haasteita perheyrityksille. ”Onko nykyi-

nen ilmapiiri yrittäjyyttä kannustavaa ja onko yrittäjillä tarpeeksi työ-
kaluja ja bisnesmalleja toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen? 
Mistä otetaan tuleva kasvupotentiaali ja 200 000 uutta työpaikkaa?” 
hän pohtii. Työantajayrittäjien lukumäärä - tällä hetkellä kolmasosa 
yrittäjistä - ja pk-yritysten kannattavuus on tasaisessa laskussa. Val-
taosa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Kuka antaa töitä tulevaisuudessa?

Keskikokoiset kasvuyritykset kateissa
Suomesta puuttuu suuri määrä keskikokoisia kasvuyrityksiä. Hänen 
mukaansa 2. ja 3. polvessa olevat perheyritykset eivät halua kasvaa. 
Kunnianhimon puutettako? Ensimmäisen polven yritykset ovat kas-
vaneet 2000-luvun aikana voimakkaasti, mutta nyt kasvu on niissäkin 
supistunut. Suurin kasvu on tapahtunut pörssiyhtiöiden sisäpuolella, 
ja niissä ei ole innokkuutta työllistämiseen. 

Suomessa pk-yritysten osuus omasta viennistä on 20%, Tans-
kassa 69% ja Saksassa 70%. Voidaanko siis sanoa, että suomalaiset 
yritykset eivät ole käytännössä kansainvälistyneet? 10% suomalai-
sista yrityksistä suunnittelee toiminnan siirtämistä ulkomaille. Miksi?

”Suomessa on siis merkittävä määrä mikroyrityksiä, mutta ohut 
kerros keskisuuria. Mitä pitää tehdä kasvun motivoimiseksi? Miten 
saadaan yrittäjille tahtotilaksi kasvu? Miten saataisiin asenneilmapii-
riksi työllistämisen helppous?” hän kysyy. 

Pk-yritysten motivointi ja yrittäjien kouluttaminen, tehokas tiedon 
käyttö ja yhteistyö ovat keskeisiä aiheita yrittäjyyden säilyttämiseksi 
maassamme. Kasvun olisi perustuttava tuottavuuden kasvuun ja työn 
määrään ja siihen tarvitaan innovaatioita, uusiutumista, osaamista, pää-
oman sijoittamista viisaasti ja teknologian hyödyntämistä. Lisäksi riskin 
ottamisesta pitäisi palkita ja vaurastuminen on nähtävä hyväksyttävänä. 

Verotuksen tulisi kannustaa yrittäjyyteen 
Verotuksella on aitoa merkitystä yritysten päätöksenteossa ja stra-
tegioissa. Ihannetavoitteena olisi yhdenkertainen ja yhdenvertainen 
verotus kaikille. Meillä velkaa ja oma pääomaa kohdellaan verotuk-
sessa yhtäläisesti, siksi kasvu on ollut vieraspääomavetoista.  ”Suo-
messa on yrittämisen kannalta paljon hyvää, on itsestä kiinni miten 
tätä hyvää hyödynnetään,” Berner toteaa lopuksi.

Paikalla olleena Marja Malmstedt, yrityskummi

Yrityskum-
mien semi-
naarissa 
Anne Ber-
nerin aiheet 
eivät jättä-
neet ketään 
kylmäksi

Tampereen Kauppakamarin yhteyspäällikkö Akira Ropo 
esitteli yrityskummien yhteistyökumppanin ominaisuu-
dessa kauppakamarin toimintaa ja yhteistyön intressejä 
yrityskummien ja kummiyritysten seminaarissa

Yrityskummien ja 
kummiyritysten 
seminaarin aiheet 
saivat kummit ja 
kummitettavat kyse-
lemään ja kommen-
toimaan
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n Pirkanmaan yrityskummit ry:n kummi-
raadin päätehtävä on avustaa yritys-
kummien hallitusta ja toiminnanjohta-
jaa toiminnan kehittämisessä. Kum-
miraati myös valitsee vuosittain 
vuoden kummiyrityksen ja vuoden 
yrityskummin. Maaliskuussa oli 
vuorossa vuoden yrityskummin 
valinta ja kummiraati valitsi yk-
simielisesti vuoden 2011 yritys-
kummiksi Jukka Isotalon. 

Raadin valinnan  
perustelut olivat  
seuraavat:
Jukka Isotalo toimii yrityskum-
mina neljättä vuottaan ja on 
tänä aikana toiminut sillä ta-
valla aktiivisesti, että häntä voi-
daan pitää erinomaisena yritys-
kummin esikuvana sekä vanhoille että 
uusille yrityskummeille. Hän osallistuu 
usein kummiyrityksille suunnattujen 
klinikoiden työskentelyyn ja hänellä on 
tällä hetkellä viisi omaa kummiyritystä 
sparrattavana. Lisäksi Jukka on ahke-
roinut kummiraadin jäsenenä. Hän on 

ollut ehdottamassa OpenKlinikka-
mallia uusille yrittäjille ja on tässä 
yhteydessä tuonut yrityskummien 
yhteistyökumppaniksi tamperelaisen 
”innovaatioapparaatiksi” kutsutun 
Protomon. 

Jukka on taustaltaan sähköin-
sinööri, mutta varsinaisen elämän-
työnsä hän on tehnyt suomalaisen 
teollisuuden vientimyynnissä. Hän 

on ollut perustamassa Chileen Val-
metin myyntiyhtiötä sekä johtanut 
Vientikeskusta Etelä-Amerikassa. 
Hänellä on siksi tarjottavanaan pitkä 
kansainvälinen kokemus ja vientiasi-
antuntemus.

Kummiraadin puheenjohtaja Olavi  
Toivola ojentamassa vuoden yrityskummin 
palkintoa Jukka Isotalolle

Vuoden 2011 vuoden 
yrityskummiksi valittu 
Jukka Isotalo

Suomen julkinen yrityspalvelujärjestelmä on monimutkainen 
ja vaikeaselkoinen. Vuoden 2005 laskujen mukaan erilaisia 
palveluntarjoajia on 20–30, palvelutuotteita 200 ja toimipisteitä 
1 200. ETLAn arvion mukaan erilaisissa yritysten perustamista 
tai toiminnan tukemista koskevissa julkisissa neuvontapalve-
luissa työskentelee arviolta noin 5 300 – 6 000 henkilöä, joista 
noin kolmasosa alueilla. Meitä on siis satoja, jos ei tuhansia.

n Kun itse opiskelin, ei yrittäjyys ollut varteenotettava vaihtoehto, 
ei ainakaan yliopisto-opiskelijalle. Opiskelukavereistani yksi oli aja-
tellut uraa yrittäjänä. Moni suunnitteli uraa suuryrityksissä. Vaan nyt 
on toisin. Nuoret haluavat vaikuttaa ja tehdä tulevaisuutensa itse. 
Työuraa ei enää ajatella akselilla palkkatyö vs. yrittäjyys. Näiden vä-
liltä löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja ja muun muassa sivutoiminen 
yrittäjyys ja osuuskunnat ovat kasvattaneet suosiotaan. Tiimiaka-
temia, Protomo ja monet muut ovat esimerkkejä toiminnasta, jotka 

HYVÄT 
YRITYSPALVELU-
TARJOAJAT, 
MEITÄ ON LIIKAA!

Tredean uusi 
toimitusjohtaja 

PÄIVI 
MYLLYKANgAS
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edistävät nuorten yrittäjyyttä. 
Syitä perustaa yritys on yhtä monta kuin perustajia. Ste-

ve Blank jakaa aloittavat yritykset kuuteen kategoriaan. Elä-
mäntapa yrittäjistä heti kasvuun tähtääviin yrityksiin, pienestä 
perheen elättävästä yrityksestä yrityksiin, joille haetaan sopi-
vaa suurempaa ostajaa ja suuren yrityksen myytävistä osista 
sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin yrityksiin. Jokainen tapa pe-
rustaa yritys on hyvä, mutta yhteiskunnan kannalta puhumme 
mielellämme kasvavista yrityksistä.  Jostain se toimeentulo ja 
kansantulo on hankittava tulevaisuudessakin.

Mitä pitäisi tehdä? Yksinkertaistaa palvelujärjestelmää vä-
hentämällä ja yhdistämällä organisaatioita, on yleisin vastaus. 
Koska näitä päätöksiä nähdään harvakseltaan ja valtakunnalli-
selle tasolle emme voi määräämme enempää vaikuttaa, muu-
tetaan asiaa kaupunkiseudullamme. Mitä tarvitsee alueemme 
yritys, alkava yritys tai ylipäätään ihminen, jolla on idea, jota 
haluaa kehittää ja viedä eteenpäin? Miten tuomme yrityspal-
velut niin lähelle, että erilaisissa tilanteissa olevat henkilöt sai-
sivat jotain tolkkua yrityspalveluistamme, löytäisi ne? 

Yleensä ensimmäinen este, johon yritysten perustajat 
törmäävät, on tiedon löytäminen. Tämä pätee sekä netissä 
esiintyvään informaatioon että fyysisesti toimipisteisiin neuvo-
jan luo. Kun neuvonta, niin fyysinen kuin virtuaalinen, löytyy 
monenlaisen etsinnän jälkeen, törmää etsijä tiedon määrään 
ja muotoon. Kerromme yrityspalveluista sellaisella hallinnolli-
sella kielellä, yrityspalveluslangilla, joka ei avaudu yrittäjälle. 
Näissä vaiheissa testataan jo yrittäjäksi aikovan aitoa paloa 
omaan ideaansa.

Kun yritys sitten löytää tiensä esim. Ensimetriin, Osuustoi-
mintakeskukseen tai Yrityskummeihin, ollaan palvelun tasoon 
tyytyväisiä. Jos tuote, eli neuvonta on kohdallaan, pitää vain 
esteet tiedon löytämiselle poistaa ja tieto kirjoittaa selkokielellä 
ilman hallinnon kiemuroita. Helppo juttu?

Yrityspalveluillamme on jo nyt ja erityisesti tulevaisuudes-
sa aikamoinen savotta. Yritysten tarpeet eriytyvät entisestään 
ja neuvottavaksi tulee monenlaisia yrityksenalkuja tai yritys-

verkostoja. Yritysneuvonnan on taivuttava notkeasti, koska 
milloinkaan ei voi tietää, mikä ajatus tai innovaatio on voittaja. 
Yksi niistä kasvuyrityksistä, joita toivomme ja joista puhumme 
sujuvasti juhlapuheissamme.

Uskon, että yrityspalvelujärjestelmäämme on löydettä-
vissä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Ajatus yhden luukun 
yrityspalveluista on edelleen yritysten näkökulmasta hyvä. 
Sen sijaan, että ”luukku” olisi fyysisesti tietyssä paikassa, tar-
vitsemme monipuolisia sähköisiä ratkaisuja. Lisäksi tarvitsem-
me ”luukuiksi” osaavia välittäjäorganisaatioita tai brokereita, 
henkilöitä jotka syventyvät yrityksen tilanteeseen ja osaavat 
neuvoa oikean palvelevan tahon. 

Onhan se tietysti erikoista, että tarvitsemme välittäjiä, jotta 
yrityspalvelujärjestelmästä saadaan tarvittava tieto yrityksille. 
Tällaisiin välittäjiin voimme kuitenkin satsata alueellamme ja 
niin olemme tehneetkin mm. koulutuksen avulla. Jo työkseen 
yrityksiä palvelevat ihmiset oppivat toisiltaan ja yrityksiltä lisää 
siitä, millaisia palveluita on tarjolla ja millaisia palveluita yritys 
oikeasti tarvitsee. Yksi tällainen palvelu on yrityskummit, jotka 
antavat vastikkeetta osaamisensa yritysten käyttöön. Vaikka 
yrityskummien tehtävä on huomattavasti moninaisempi, ovat 
myös he ”luukkuja”, jota kautta yritykset saavat tarvittavan tie-
don ja osaamisen. 

Jos Tampereen kaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Suo-
messa tulevaisuudessakin halutaan pitää huolta koko yh-
teiskunnan toiminnasta, on yrityksiä autettava kehittymään, 
kasvamaan, löytämään uusia markkinoita ja kansainvälisty-
mään. Tehdään ja kehitetään neuvontapalvelujamme yhdessä 
yrittäjien kanssa sellaisiksi, että ne tulevaisuudessa taipuvat 
yritysten tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kun kaikki alueelliset 
yrityspalveluorganisaatiot päättävät toimia samaan suuntaan 
ja ymmärtävät, että valtaa on tiedon jakaminen organisaati-
oiden kesken, ei sen säilöminen, syntyy yrityspalveluista alu-
eemme kilpailuetu.

Päivi Mylly-
kangas on 

Tampereen 
kaupunkiseudun 
elinkeino- ja ke-

hitysyhtiö Tredea 
Oy:n toimitus-

johtaja

Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja 
kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa kaupunkiseudun 
vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan 
edellytyksiä
YHTEYSTIEDOT:
Päivi Myllykangas, toimitusjohtaja
paivi.myllykangas@tredea.fi
040 743 6417
Tampereen kaupunkiseudun 
elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Juhlatalonkatu 5, 
33100 Tampere
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n “PK-yrityksen kansainvälistyminen – case 
Viro” oli teemana, kun satakunta yrityskummia ja 
kolmisenkymmentä seuralaista maan eri puolilta 
osallistui Suomen Yrityskummien kesäpäiville 
Tallinnassa 8.- 9. elokuuta. Pirkanmaalaisia oli 
mukana puolisen tusinaa. 

Virallisen ohjelman ohella tutustuttiin toisiin 
yrityskummeihin, vaihdettiin kokemuksia ja verkos-
toiduttiin. Omaakin aikaa oli sen verran, että Tallin-
nan nähtävyyksiäkin ehti vähän katsastaa. Mennen tu l l en 
nautittiin Viking XPRS:n buffetista ja ostosmahdollisuuksista. Sää 
suosi matkalaisia, vaikka ennusteet muuta uhkasivat.

Kesäpäivillä myös julkistettiin lahtelaisen Petri Korteniemen valin-
ta Suomen Yrityskummien Vuoden 2012 Tulokaskummiksi. Juhlaka-
lu ei päässyt itse paikalle, mutta lähetti nasevan videotervehdyksen 
Lontoon olympialaisista, jossa oli juuri tuolloin menestyksen makuun 
päässeen purjehdusjoukkueemme johtotehtävissä.

Pääteemaa käsiteltiin kahdessa vaiheessa. Ensin paikallisen 
asianajotoimiston lakimies, Nordean edustaja ja vakuutusmeklari 

vertailivat kukin omalta kannaltaan Viron ja 
Suomen toimintaympäristöä. Viro on pieneh-
kö markkina, mutta yritystoiminnan harjoitta-
minen siellä on varsin helppoa.

Lähtöpäivän iltapäivällä vierailimme  Tal-
linnan teknillisen yliopiston kampuksen yhtey-

teen rakennetussa Tallinnan Tehnopol –tiedepuistossa, jossa 
sijaitsee noin 150 yritystä.  Siellä sijaitsee myös virolaista alku-

perää olevan Skypen päätoimipiste. Yrityskummit saivat tuhdin tie-
toiskun tiedepuiston toiminnasta. Heidän yrityshautomotoimintansa 
on varsin mittavaa. Monta suomalaistakin yritystä on mukana yhteis-
työssä. Täällä esiteltiin myös Enteprise Estoniaa, joka on merkittävin 
kansallinen yritystoiminnan kehittämisorganisaatio.

Jos kummeja tai kummiyrityksiä kiinnostaa yhteistyö Viron suuntaan, 
kannattaa ottaa yhteys Enterprise Estonian Helsingin toimistoon.

Raimo Ylivakeri, Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen pj

Keskustelua 
Viron toiminta-
ympäristöstä Petri Korteniemi valittiin Suomen 

Yrityskummien Vuoden 2012 
Tulokaskummiksi Suomen Yritys-
kummien kesäpäivillä Tallinnassa

Valtakunnallinen  
HHJ-ALUMNISEMINAARI   
”Omistajan tahtotilasta toimivaan hallitukseen” 

pidetään torstaina 
22.marraskuuta 2012 klo 10.00 – 16.30

Tampere-talossa (Rondo)  
Yliopistonkatu 55, Tampere

Hyväksytty hallituksen jäsen-alumniseminaari on Tam-
pereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhteis-

työssä  järjestämä. Tähän valtakunnalliseen seminaariin 
on kutsuttu kaikki HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt 

Suomessa. 
Ilmoittautuminen HHJ-rekisterin kautta osoitteessa 

www.hhj.fi.

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 
33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net

  MUISTA UUSI 
  OSOITTEEMME:

Yrityskummit kautta valtakun-
nan kokoontuvat ensi kesänä 
Vaasaan viettämään IV:ttä valta-
kunnallista Yrityskummikonfe-
renssia. Konferenssi järjestetään 
21.-22.8.2013. (Ennakkotiedoista 
poiketen ei siis 20.-21.8.) 
Konferenssi alkaa iltajuhlalla 
21.8. Vaasan kaupungintalolla ja 
itse seminaari järjestetään Vaasan 
yliopistolla 22.8.

Konferenssin kutsut postite-
taan kaikille yrityskummeille ja 
yhteistyökumppaneille keväällä 
2013, mutta muista merkitä päivät 
jo tässä vaiheessa kalenteriisi! 

Lämpimät kiitokset niille 
kaikille ahkerille kummeille, jotka 
muistitte antaa palautetta kesä-

päivistä.  Kokoamme nyt ideat ja toiveet 
yhteen ja käytämme niitä vuoden 2014 kesäpäivien suunnittelussa. 

Suomen Yrityskummit ry 
- Finlands Företagsmentorer rf.
Toinen linja 14
00530 Helsinki
www.yrityskummit.fi

Aurinkoisin terveisin,
Minna Järvinen
yrityskummiasiamies
Suomen Yrityskummit ry
minna.jarvinen@yrityskummit.fi
puh. 050 - 371 06 02

IV valtakunnallinen 
Yrityskummikonferenssi 

2013 Vaasassa 

TALLINNASSA

KESÄ-
  PÄIVÄT

Suomen Yrityskummien


