
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 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. 

Pirkanmaan yrityskummit valitsevat vuosittain Vuo-
den Kummiyrityksen.  Tavoitteemme on nostaa nä-
kyviin muutosten keskellä ponnistelevia, kehittyviä 
PK-yrityksiä ja erilaisia kasvuyrityksiä. Ehdokkaat 
ovat luonnollisesti yrityksiä, joiden viime vuosien 
kehitykseen on vaikuttanut myös yhteistyö yritys-
kummien kanssa.   

n Vuoden 2012 kummiyritykseksi valittiin TSO Rakennesuunnittelu 
Oy.  Lainaan Aamulehden pääkirjoitusta 7.11.2012. Siinä, otsikon 
”Yrittäjyyttä edistämään” alla, todettiin, että suuryritysten vaikeuksien 
varjoon on jäänyt toinen todellisuus: pienet ja keskisuuret yritykset, 
jotka muodostavat maamme talouden ja työllisyyden perustan. 
Tilastokeskuksen mukaan yritysrekisterin yrityksistä yli 99 % kuuluu 
pieniin yrityksiin, joissa on alle 50 työntekijää. Kymmenen viime 
vuoden aikana kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet nimenomaan 
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PK-yrityksiin.   
Useimmat pienyritykset ovat syntyneet yrittäjän halusta ja uskal-

luksesta työllistää itsensä. Yrityskummit ovat asiakaspiirissään myös 
tämän kehityksen havainneet. Yhä useammin olemme tukemassa 
tällaisia aloittavia yrityksiä. On arvokasta, että ihmiset rohkenevat 

aloittaa yritystoiminnan ja näin työllistävät itsensä. Me yrityskummit 
olemme vakuuttuneita siitä, että osa näistä alkavista yrityksistä kas-
vaa ja työllistää ennen pitkää useita henkilöitä. Pieni osa aloittavista 
yrityksistä muuttuu ajan ja innovaatioiden kaupallistamisen myötä 
niiksi julkisuudessa kaivatuiksi kasvuyrityksiksi.   

Näitä asioita olemme yrityskummien raadissa tänä vuonna 
valinnan yhteydessä pohtineet ja päätimme valita ”Vuoden kummi-
yrityksenkin” näiden tuoreiden yritysversojen joukosta. Tahdomme 
valinnallamme kannustaa aloittavia yrittäjiä tavoittelemaan kasvua ja 
sen myötä useamman henkilön työpanosta. 

Vuoden 2012 kummiyritys TSO Rakennesuunnittelu Oy toimii 
rakentamisen suunnittelualalla. Yrityksen toimintatavan ydin on 
”Tyytyväinen asiakas”. Yrittäjä aloitti vasta vuonna 2009 eli vajaat 
neljä vuotta sitten. Seuraavana vuonna hän jo sai myyntinsä hyvään 
kasvuun mitä ilmeisimmin hyvällä laadulla ja uutteralla työllä. Yritys-
kummin kanssa yhteistyö alkoi vuonna 2011. Yrityskummin tuella ja 
kannustuksella yhtiö aikoo tuplata liikevaihtonsa tänä vuonna ja on 
jo palkannut yhden lisähenkilön. Ensi vuonna heitä toivottavasti on 
jo kolme tai neljä ponnistelemassa yhdessä. Yritys edustaa omalla 
alallaan selvää kasvuhalua ja on jo kyennyt ohittamaan alkavan 
yrityksen sudenkuopat. Se on yrittäjän osaamisen, uutteruuden ja 
rohkeuden ansiosta kyennyt kasvamaan kannattavasti ja osoit-
tamaan voivansa tarjota työtä muillekin. Yrityksen kummina on 
toiminut Pertti Iivanainen.   

Yhteystiedot: 
TSO Rakennesuunnittelu Oy                      
Possijärvenkatu 1, 33400 Tampere 
Toimitusjohtaja: Timo Sormunen 
puh. 0400-787098 
s-posti: timo.sormunen@tsor.fi   

Olavi Toivola, kummiraadin puheenjohtaja     

Yrittäjä Timo Sormunen vastaanotti kunniakirjan ja vuoden kummi-
yrityksen palkinnon, jota myös ”hikipisaraksi” on kutsuttu.

Pirkanmaan Yrityskummit ry sai 29.11.12 pidetyssä 
vuosikokouksessa uuden hallituksen. Hallituksessa 
on ollut periaatteena, että jäsen laitetaan kiertoon 
kolmen vuoden pestin jälkeen, jotta taataan sopiva 
vaihtuvuus. Puheenjohtajan nuija vaihtuikin tämän 
vuoksi Raimo Ylivakerin kädestä Arto Lehdolle 
vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä. Hallituk-
sen jäseniksi valittiin Gölnar Hairedin, Jukka Isotalo, 

Pirkanmaan Yrityskummit ry 
uusi hallitus 2013 

Juhani Kyytsönen ja Seppo Karvonen. Kiitospu-
heessaan tuleva puheenjohtaja muistutti kummeja 
toiminnan eettisistä periaatteista sekä sitoutumisesta 
toimintasuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Hän 
korosti kansainvälisten yhteyksien luomisen tärkeyttä 
myös kummitoiminnassa, sille se palvelee suoraan 
myös kummiyritysten tarpeita.
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n Viime keväästä alkaen on kuulunut huolestuneita puheenvuoroja 
Suomen taloustilanteen kehittymisestä ja ennen kaikkea yritystem-
me pärjäämisestä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Pitkän, 
pimeän ja sateisen syksyn myötä talouden tilasta käytävä keskustelu 
on alkanut saada yhä synkempiä sävyjä ja huoli yritysten tilasta on 
konkretisoitunut jatkuvasti lisääntyviin yritysten ilmoituksiin YT-
neuvottelujen aloittamisesta.  

Tilanne on vaikea myös Pirkanmaalla. Alueen suuret yritykset 
irtisanovat nyt tuhansia ihmisiä ja tämä heijastuu alihankintaketjujen 
kautta kymmeniin pk-yrityksiin. Monilla pienillä ja keskisuurilla yrityk-
sillä on heikkenevän tilauskannan lisäksi pohdittavana sukupolven-
vaihdos – mistä saadaan jatkaja omalle yritykselle. Valtakunnallisen 
omistajanvaihdosbarometrin (10/2012) mukaan vain viidenneksellä 
yrittäjistä jatkaja löytyy omasta perhepiiristä ja kolmannes on sitä miel-
tä, että yritystoiminta päättyy, kun yrittäjä luopuu yritystoiminnasta. 

Kaikille nuorille töitä! 
Samalla kun väestömme harmaantuu ja suuret ikäluokat poistuvat 
juuri näinä vuosina suurin joukoin työelämästä, on havahduttu 
pohtimaan nuorten tilannetta. Hallitusohjelmassa sitouduttiin nuorten 
yhteiskuntatakuuseen tilanteessa, jossa Suomessa on noin 110 
000 20 - 29-vuotiasta nuorta ilman  perusasteen jälkeistä tutkintoa. 
Näistä noin 40 000 nuoren arvioidaan olevan syrjäytyneitä. 

Hätkähdyttävä on myös tieto, että Suomessa jää joka päivä 
viisi nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle. Pirkanmaalla on arvioitu 
syrjäytymisuhan alla olevan jopa 4000 nuorta. Nuorisotakuun 
puitteissa pyritään ensi vuoden alusta käyttämään kaikkia 
keinoja nuorten saamiseksi mukaan työelämään. Erityisesti 
TE-toimistossa paneudutaan syvällisesti nuoren asiakkaan 
tilanteen kartoittamiseen ja pyritään yhdessä kehittämään polku 
työllistymiseen. Tämä vaatii meiltä kaikilta uutta ajattelua ja 
sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen: Kaikille nuorille töitä! 
Pirkanmaan Yrittäjien kanssa lanseerasimme kevään 2012 
Yrittäjäkaronkassa Kaikille nuorille töitä-haastekampanjan, 
jossa yrityksiä muistutetaan nuorten työllistämisen 
tärkeydestä. Haastekampanja on edelleen käynnissä ja 
kehotankin lämpimästi kaikkia tutustumaan kampanjaan 
sivustolla www.nuorilletoita.fi  ja tietysti myös osallistu-
maan kampanjaan.  

Nuorten saaminen aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskun-
nassamme ei kuitenkaan voi olla vain yritysten vastuulla. 
Oppilaitokset kantavat suuren vastuun työmarkkinoille 
tulevien nuorten osaamisesta. Valmistuuko työmarkkinoil-
le oikeaan aikaan oikean osaamisen omaavia nuoria? 
Tämä on tärkeä kysymys mietittäessä niin valtakunnal-

lisella, kuin myös alueellisella tasolla koulutuspaikkojen määrää ja 
niiden suuntaamista oikeille koulutusaloille. Kotien vastuuta nuorten 
hyvinvoinnista ja kasvamisesta aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa 
ei voi ohittaa ja kotien yhteistyön sekä koulujen että tarvittaessa 
myös viranomaisten kanssa tulisi olla yksinkertaista, luontevaa ja 
kaikkia osapuolia kunnioittavaa. Myös meidän työhallinnossa ja 
toisaalta kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön välisen 
viranomaisyhteistyön täytyy olla saumatonta. Nuoria ei ole varaa 
pallotella luukulta toiselle. Jo kolmen kuukauden työttömyys antaa 
huonon ennusteen nuoren työuralle. Nuoren jääminen yli kolmeksi 
kuukaudeksi koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle, saattaa monen 
nuoren syrjäytymistielle. Kokonaisuudessaan nuorten auttamisessa 
ei pitäisi olla kyse rahasta: yhden nuoren syrjäytyminen yhteiskun-
nan ulkopuolelle maksaa yhteiskunnalle reippaasti yli miljoona eu-
roa. Tämä lasku ei lankea tänään maksettavaksi, mutta 
se lankeaa vuosien kuluessa – varmasti - 
ja tämä lisättynä heikkenevään 

huoltosuhteeseen lisää 
huomattavasti sekä 

työvoimapolitiikan, 
että valtiontalou-

den hoitamisen 
vaikeusker-

rointa.  

Ylijohtaja Leena Vestala, 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Pirkanmaalla  
jatkuu positiivinen suuntaus  
yritysten perustamisessa
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Nuoret pitävät yrittäjyyttä varteenotettavana  
uravaihtoehtona
Olen ollut syksyn aikana vieraana kahdessa alueen yrittäjäjuhlassa, 
joissa on palkittu vuoden yrittäjiä. Osa palkituista on saanut yrittäjä-
kollegoiden tunnustuksen pitkästä ja ansiokkaasta yrittäjän urasta, 
osa taas on vasta yrittäjätaipaleen alussa olevia nuoria yrityksiä. On 
hienoa, että yrittäjät vuosittain nostavat joukostaan palkittavaksi hyvin 
menestyneitä yrityksiä ja yrittäjiä, mutta erityisen upeana pidän sitä 
kannustusta nuorille yrittäjille, mitä palkituksi tuleminen merkitsee. 
Olin myös mukana kun Pirkanmaalla palkittiin 27.11. vuoden 2012 
Uusyrittäjät. Toivoisin, että nämä positiiviset ja kannustavat tapah-
tumat saisivat nykyistä paljon enemmän mediajulkisuutta kaikkien 
negatiivisten viestien vastapainoksi. Meillä on paljon oppimista siinä, 
että positiivinen viestintä lisää positiivisuutta ja saa vähitellen hyvää 
kehitystä aikaan, kun taas negatiivinen ja repivä viestintä vie helposti 
pois sen energian, jota tarvittaisiin yhteiskunnan kehittämiseen. 

Voidaan arvioida, että tänä vuonna Pirkanmaalla perustetaan 
noin 2 900 uutta yritystä.  Heinäkuun alkuun mennessä uusia yrityk-
siä oli perustettu 1593 kappaletta ja perustamisvauhti on pysynyt hy-
vänä koko vuoden. Suunta on ollut usean vuoden ajan positiivinen: 
yrityksiä perustetaan aktiivisesti ja nykyään nuoret pitävät yrittäjyyttä 
varteenotettavana uravaihtoehtona. Tämä lupaa hyvää tulevaisuu-
dellemme! Haluan tässä yhteydessä kiittää lämpimästi yrityskumme-
ja siitä arvokkaasta työstä mitä teette neuvoessanne uusia aloittavia 
yrityksiä alkuvaiheen karikoissa. Kokeneen yrittäjän kysymykset ja 
neuvot antavat uudelle ja kokeneemmallekin yrittäjälle varmuutta ja 
tärkeää tietoa ratkaisujen pohjaksi. 

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen  
edistäminen yksi ELY-keskuksen  
tärkeimmistä tavoitteista 
Minulla oli lokakuussa mahdollisuus olla pirkanmaalaisten yritysten 
mukana tutustumassa yritysten mahdollisuuksiin toimia Brasilian 

markkinoilla. Matka oli erittäin mielenkiintoinen ja Finpro oli sopinut 
yrityksille runsaasti tapaamisia mahdollisten tulevien liikekumppani-
en kanssa. Delegaation jäsenet olivat matkaan hyvin tyytyväisiä ja 
nyt jäämme odottamaan, mitä konkreettista yhteistyötä ja liiketoimin-
taa matkasta koituu. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistä-
minen on yksi ELY-keskuksen tärkeimmistä tavoitteista ja koetamme 
yhdessä kumppaniemme kanssa avustaa yrityksiä pääsemään 
kasvu-uralle ja lisäämään yritysten kansainvälistymistä.  

Paitsi kasvua ja kansainvälistymistä, kannustamme ja opas-
tamme ELY-keskuksessa yrityksiä myös ympäristövastuulliseen 
toimintaan. 3.12. jaettiin Pirkanmaan ympäristöpalkinto 26. kerran ja 
tälle kertaa palkituksi tuli Hämeen Kirjapaino Oy. Yritys on jo pitkään 
huolehtinut ympäristöstä ja on viime aikoina kiinnittänyt erityistä huo-
miota ilmastokysymyksiin. Oli hienoa kuulla perheyrityksen johtoon 
siirtyneiden nuorten yrittäjien sitoutumisesta ympäristöä säästävien 
menetelmien käyttämiseen koko yrityksen toiminnassa.    

Sateinen ja harmaa syksy on aivan viime päivinä vaihtunut 
aurinkoisiksi pakkaspäiviksi ja voimme suunnata ajatuksemme 
lähestyvään talvipäivän seisaukseen ja Joulun aikaan. Toivotaan, 
että kevään lisääntyvän valon myötä saamme myös valoisampia ta-
lousnäkymiä ja löydämme uusia tapoja toimia Pirkanmaalla tiiviissä 
yhteistyössä niin että yrityksemme voivat hyvin. 
Hyvää ja rauhallista Joulua. 

Leena Vestala 
ylijohtaja, Director General, PhD Pirkanmaan  
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Center for Economic 
Development, Transport and the Environment  
puh./tel. +358 40 753 7914, leena.vestala@ely-keskus.fi   
Pellavatehtaankatu 25 
PL 297, 33101 Tampere 
P.O. Box 297, Fi-33101 Tampere, Finland  

n Valtakunnallisen yrityskummijärjestön syyskokous pidettiin 
21.11.2012 totuttuun tapaan Kuntatalolla Helsingissä vajaan 50 eri 
puolilta maata saapuneen osanottajan voimin.  

Kokousesitelmä käsitteli yritysmentorointitoimintaa Virossa ja 
sen piti Kadri Arula. Hän toimii Enterprise Estonian mentorointiohjel-
man koordinaattorina. Mentorointitoiminta ei ole Virossa kovin laajaa 
ja se muistuttaa varsin paljon Suomen uusyrityskeskusten toimintaa.  

Vuoden 2011 valtakunnallinen yrityskummi  
Jaakko Heikinheimo  
Kokouksen yhteydessä julkistettiin asianmukaisin seremonioin jo 11. 
kerran Vuoden Yrityskummi. Tänä vuonna hän on ekonomi Jaakko 
Heikinheimo, joka on tehnyt pitkän työuran Rosenlewin ja Rauma-
Repolan palveluksessa ja toiminut yrityskummina Porin seudulla yli 
14 vuotta. Kiitospuheessaan hän kertoi pitävänsä yrityskummina 
toimimista hauskana ja palkitsevana. Uusi toimintatapa on Porin 
yliopistokeskuksen oppilaan henkilökohtainen mentorointi, erityisesti 
tämän perehdyttäminen yrityselämään.  

Varsinaisessa syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä valittiin hallitus ja 
tilintarkastajat. Toimintasuunnitelman yleisteema on “Laadukas 
ja yhtenäinen yrityskummitoiminta koko maassa”. Toiminnan neljä 
painopistealuetta ovat asiakaslähtöinen ja ammattimainen toimin-
ta, ulkoisen kuvan vahvistaminen, aluetoiminnan kehittäminen ja 

toiminnan pysyvyyden varmistaminen.  
Pirkanmaan Yrityskummien tuleva puheenjohtaja Arto Lehto 

valittiin hallituksen jäseneksi  
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pauli Leimio. Hänen lisäk-

seen hallituksessa on 11 jäsentä. Pirkanmaan Yrityskummien tuleva 
puheenjohtaja Arto Lehto valittiin hallituksen jäseneksi tehtävästä 
eroa pyytäneen Raimo Ylivakerin tilalle. Uuden hallituksen täydelli-
nen kokoonpano ilmestynee Suomen Yrityskummien verkkosivuille 
lähiaikoina.  

Suomen Yrityskummit ry:n syyskokous



Joulukuu 2012Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti 5/6

n ”Omistajan tahtotilasta toimivaan hallitukseen” oli teemana 
HHJ-alumniseminaarissa Tampere-talossa 22.11.2012. Seminaarin 
järjestivät Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry yhdessä. 
Seminaariin oli saapunut 185 Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) 
-kurssin käynyttä henkilöä ympäri Suomea – suurin osa muualta 
kuin Pirkanmaalta. Aiheen alusti partneri Raimo Ylivakeri, Hallitus-
partnerit ry:stä. Hän toimi myös  puheenjohtajana seminaarissa. 
HHJ-kurssin käyneiden määrä on ylittänyt jo 4000 ja tutkinnon 
suorittaneitakin on jo 1525.  

Sijoitusjohtaja Tero Luoma, Taaleritehdas Oy:stä kuvasi omis-
tajien erilaisia tahtotiloja. Hän piti ennen kaikkea tärkeänä sitä, että 
omistajat ovat yhtä mieltä määrittelemästään tahtotilasta. ”Mikäli 
yrityksen omistajilla on toisistaan poikkeavia tavoitteita, aiheuttaa 
se käytännössä myös ristivetoja yrityksen johtamisessa. Toisaalta 
suurena ongelmana monissa yrityksissä on, etteivät omistajat tiedä 
mitä tahtovat.” Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Luoma esitteli 
viisiportaisen R-mallin omistajan tahtotilan määrittelemiseksi: Rights 
(omistajien oikeudet), Resources (resurssit), Risks (riskinottotaso), 
Responsibilities (arvot ja vastuut) ja Returns (tuottotavoitteet ja 
-tavat).  

Omistajien tahtotila  
omistajastrategian pohjaksi  
Samasta teemasta jatkoi Senior Partner Antti Hannula, Asianajotoi-
misto Aldea Oy:stä, sillä hän pureutui vielä syvemmälle omistajan 
tahtotilan määrittelyprosessiin. Kun omistajien tahtotila on määritetty, 
niin sitten vasta voidaan laatia omistajastrategia. Tämän omista-
jastrategian pohjalta yrityksen hallitus ja toimitusjohtaja sekä johto 
voivat sitten laatia yrityksen strategian ja toimia omistajien ja yhtiön 
yhteneväisen edun mukaisesti. Omistajatahdon määrittelyssä tulee 
kiinnittää huomiota yritykseen, osakkaiden asemaan ja osakkaiden 
rakenteeseen liittyvät asiat. Nämä voidaan selvittää erillisellä kysy-
myspatteristolla. Erityisen tärkeätä on selvittää omistajien aikaisempi 
kommunikaatio asiassa, mahdolliset ongelmat ja ristiriidat, yrityksen 
liiketoiminta ja strategiat, rahoitus, tuotto-odotukset ja –tavat, jotta 
voidaan asettaa yhteisesti hyväksytyt päämäärät.Siitä rakentuvat 
sitten omistajaohjauksen tavoitteet, hallituksen tavoitteet ja osakas-
sopimuksen sisällöt.  

Hallituksen osaamisprofiilin rakentaminen  
Seminaarin iltapäivä keskittyi enemmän yrityksen hallituksen 
kokoonpanoon. Aiheeseen johdatteli partneri Eero Ottila Hallitus-
partnerit ry:stä, kertoen piirteistä, joita hyvässä hallituksessa tulisi 
olla, miten sellainen rakennetaan ja miten siihen löydetään sopivat 
henkilöt. Puheenvuoron keskeisin lähde oli joulukuussa 2012 
ilmestyvä hallituspartnereiden Hallituksen puheenjohtajan käytännön 
opas. Lähtökohtana yrityksen hallituksen rakentamisessa on omis-
tajastrategia. Seuraavaksi kysytään, että mitä osaamista yrityksen 
hallitus tarvitsee, jotta se saavuttaa omistajien tavoitteet; mikä on se 
suunta (liikatoimintastrategia), jonne yritystä on tarkoitus viedä, jotta 
tavoitteet toteutuisivat; mitkä ovat ne kriittiset menestystekijät, jotka 
on saavutettava, jotta tavoite toteutuisi. Hallituksen osaamisprofiili 
rakennetaan toteuttamaan omistajien sille antamat tavoitteet. Hal-
lituksen tulee myös tehdä itsearviointeja, joiden avulla on tarkoitus 
kehittää hallituksen strategista, toiminnallista ja yleistä tehokkuutta. 
Ottila valotti myös ”ihanteellisen” hallituksen jäsenen ominaisuuksia: 
kokemusta yritystoiminnasta ja hallitustyöstä, rehellisyyttä, viisaut-
ta, riippumattomuutta, analyyttisyyttä, rohkeutta ja tulevaisuuteen 
suuntautuneisuutta, halukkuutta sitoutua, aikaa ja energiaa sekä 
toimiala- tai ammattiosaamista, josta on hyötyä ratkaistaessa yrityk-

sen haasteita. Puheenvuoronsa lopuksi Ottila esitteli Hallituspart-
nerit ry:n hallitusten jäsenten välitysprosessin, joka on käytännössä 
osoittanut erinomaisen toimivuutensa.  

Hallituksen kyky nähdä ongelmia ja  
kehityskohteita - alku uudistumiselle  
Toimitusjohtaja Marko Parkkinen, Seedi Oy:stä, ruoti omistajien, 
hallituksen ja toimitusjohtajan välisiä suhteita tiedon ja vallan 
näkökulmasta. Hallituksen velvollisuudet ja oikeudet ovat lakien 
näkökulmasta suuremmat kuin toimitusjohtajan, mutta käytännössä 
toimitusjohtajalla on suurin määrä tietoa. Hallitus on usein myös 
pelkästään toimitusjohtajan antamien tietojen varassa. Tähän 
ongelmatiikkaan Parkkinen tarjosi erilaisia tiedonhankintaväyliä, 
kuten suorat yhteydet organisaatioon tai asiakkaisiin. Näissä tosin 
on omat herkkyytensä ja vaaransa. Suurimpana esteenä yritysten 
uudistumiselle on organisaation kyky nähdä ongelmia ja kehityskoh-
teita. Hallituksen tulisikin johtaa kehitystä kolmen tekijän pohjalta: 
tuloskunto eilen, asiakaskunto tänään ja sisäinen kunto huomenna.  

Hallitustyö on joukkuelaji  
Hallituksen toimivuuden kannalta on olennaista miten sisäinen 
työskentely ja viestintä toimii siinä. Tästä puhui Hallituspartnerit ry:n 
puheenjohtaja Antero ”Antti” Virtanen. Ei ole ”yhtään” samanlaista 
hallitusta, mutta monet toimintaperiaatteet ovat samoja. Hallitustyö 
on joukkuelaji ja kaikkien tulisi tehdä työtä yhteisten tavoitteiden 
eteen. Jokaisen tulee antaa oma aktiivinen panoksensa eikä 
”harjoittelu” rajoitu vain yhteisiin tilaisuuksiin vaan se jatkuu niiden 
ulkopuolella. Toisaalta, kuten urheilussakin, huonoin lenkki voi pilata 
koko joukkueen. Yhteinen kilpailu on voitettava vaikka vaatimustaso 
on korkea. Päätösten tulisi olla perusteltuja ja olettamat tulisi myös 
kirjata. Kunkin hallituksen jäsenen osaaminen on hyödynnettävä ja 
puheenjohtajan tehtävä on verrattavissa orkesterin kapellimestariin. 
Hallitus on toimitusjohtajan tuki ja kannustaja.  

Aktiivinen hallitus tuo lisäarvoa  
Seminaarin päätteeksi toimitusjohtaja Jussi Aho, Fira Oy:stä piti 
kokemusperäisen puheenvuoron otsikolla ”Aktiivinen hallitus tuo 
lisäarvoa”. Yritys toimii perinteisellä rakennusalalla, jossa yritys 
pystyi kehittämään toimintaansa perinteisillä malleilla määrättyyn 
tehokkuuteen ja kasvuun saakka. Sitten huomattiin, että tarvitaan 
uudistumista, myös sellaista uudistumista, jossa kehitetään toimi-
alalle uusia toimintatapoja – siirtyminen  palveluliiketoimintamalliin. 
Tämän työn edistämiseksi ja tueksi kehitettiin myös yrityksen 
hallitusta. Tehtiin kokoonpanoon muutos, joka laajensi näkökulmaa 
ja syvensi keskustelua sekä lähdettiin etsimään sitä ”meidän juttua”. 
Lisättiin dynamiikkaa siten, että käynnistettiin hallituksen ja johto-
ryhmän yhteistyö, lisättiin hallituksen ohjelmaan asiakastapaamisia 
sekä lisättiin raportoinnin läpinäkyvyyttä hallitukseen. Tulevaisuus-
kuva Fira Oy:n hallituksesta sisältää mm. vaatimuksia, joilla jokaisen 
hallituksen jäsenen tulee tuottaa lisäarvoa ketterässä strategiatyös-
sä, mutta toisaalta kehitetään yhdessä hallituksen ydinosaamista 
palveluliiketoimintakonseptin kehittämisessä. Hallitusten jäsenten 
osaamisen tulee täydentää toisiaan ja heidän tulee olla verkottuneita 
yhteiskunnassa sekä avaavat aktiivisesti ovia ja tuntevat yrityksen 
avainhenkilöt henkilökohtaisesti.  

Lisätietoja Hyväksytty hallituksen jäsen –koulutuksesta:  
www.hhj.fi 
Juha Koski, HHJ-rehtori, apulaisjohtaja 

Mukana olleena Pentti Syrjänen, yrityskummi

Yritysten hallitusjäsenten koulutus kiinnostaa
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  MUISTA UUSI OSOITTEEMME:

n Protomo III avoin klinikka pidettiin 23.10.12 ja paikalla oli viisi 
yrityskummia ja 12 protomolaista yrittäjää, joilla on yhteensä kuusi 
jo perustettua yritystä. Aikaisempien klinikoiden tapaan osallistujia 
kiinnostivat myynti ja markkinointi, tuotteistaminen sekä kansain-
välistyminen. Etenkin asiakassuhteiden avaaminen sekä pilottiasi-
akkaiden löytäminen oli usean yrittäjän toiminnan tämänhetkisenä 
tavoitteena. Ongelmina koettiin mikroyrityksessä henkilöstöresurssit, 
kun samaan aikaan pitää kehittää tuotteita ja palveluita asiakkai-
den tarpeita vastaavaksi, samalla kun niitä pitää markkinoida ja 
tuottaa! Referenssien saaminen koettiin tärkeäksi myyntikeinoksi, 
se luo uskottavuutta että homma toimii. Klinikalla pohdittiin myyn-
titoiminnan järkevöittämistä ja skaalaamista yrityksen toimintaan 
ja tavoitteisiin. Mietittiin myös kuka on se oikea asiakas eli se, joka 
päättää esim. erilaisten sovellusten hankinnasta yritykseen. Yrittäjät 
olivat törmänneet NIH-syndroomaan eli ”not invented here,” eli 
potentiaalisten asiakkaiden ylimieliseen suhtautumiseen muiden tar-
joamia uusia menetelmiä ja tuotteita kohtaan. Myös miten teknisesti 
orientoituneet yrittäjät voisivat paremmin puhua asiakkailleen heidän 
ymmärtämällään kielellä eli viestintä ja tuote-etujen oikeanlainen ar-
gumentointi korostuvat asiakastyössä teknisten ratkaisujen ohessa. 

Uusi sukupolvi miettii yritystoimintaa jo globaalisti 
Penetroituminen globaaleille markkinoille on ”itsestäänselvyys” 
monella nuorella aloittavalla yrittäjällä. Nyt uskalletaan kurkottaa 
maamme rajojen ulkopuolelle mm. erilaisia yhteistyökumppaneita 
etsittäessä. Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat yritystoiminnan 
jakautumisen usean maan alueelle ja helpottavat mm. yrittäjän asi-
antuntijaverkoston kokoamista. Tämä tietenkin asettaa myös monia 
haasteita mikroyrittäjän toiminnalle, esim. miten hallita ja johtaa tätä 
verkostoa ja organisoida liiketoiminnan eri osa-alueita. Tällaiseen 
kaivattiin yrityskummien osaamista ja opastusta.   

EnsiAsiakas-malli Pirkanmaalla
Yritystoiminnan alkutaipaleelle kaivataan apua ei pelkästään liiketoi-
minnan pyörittämiseen, vaan myös asiakashankintaan ja rahoituk-
seen. Wanted: Ensimmäinen asiakas, lukee Tampereen kauppaka-
marin EnsiAsiakas-mallia esittelevällä webbisivulla. Pirkanmaalle 
syntyy yli sata start up -yritystä, mutta miten ne saataisiin kunnolla 
kasvukiitoon? Vauhtia ollaan antamassa täsmäaseella työnimeltä 
EnsiAsiakas. Mallissa start up -yritysten osaaminen saatetaan 
jo olemassa olevien yritysten tietoon ja toisaalta näiden yritysten 
tarpeita peilataan start upien osaamiseen. Tavoitteena on löytää 
uutta liiketoimintaa tuottava osuma. EnsiAsiakas-mallia ovat olleet 
luomassa Nokia, Accenture, Tampereen kaupunki, Tredea, Pirkan-
maan liitto ja Tampereen kauppakamari. Tavoite on päästä tositoi-
miin mahdollisimman pian hankerahoituksen selvittyä, mahdollisesti 
jo vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Lisää tietoa em. linkistä 
http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/2012/pirkanmaan_talou-
dessa_tapahtuu/tal_tap_6_12_5.php 
Teknologiateollisuuteen suunnattu SPEKTRI-hanke auttaa yritysjär-
jestelyissä. Linkki: http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/a/spektri.html

Katso myös: 
http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/trioplus.html
TRIOplus nostaa esiin yritysten mahdollisuudet Teknologiateollisuu-
den pk-yritysten aktivointihanke TRIOplus perustuu yritysten esiin 
nostamiin kehityskohteisiin, haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Hank-
keen palvelut on suunniteltu erityisesti kasvuun ja kansainvälistymi-
seen kykeneville teknologiateollisuuden pk-yrityksille sekä muuten 
terveille, mutta taantuman takia vaikeuksiin joutuneille yrityksille. 

Protomo kummiklinikka pidettiin 
kolmannen kerran

Pirkanmaan 
Yrityskummit ry kiittää 
aktiivisesti toimineita 

kummeja, kummiyrityksiä 
ja yhteistyötahoja.

Toivotamme kaikille 
Hyvää Joulua 

sekä menestyksellistä 
Uutta Vuotta 

2013!

Vuoden 2012 kummiyrityksen toimitusjohtaja Timo Sormusen  
suusta kuultua Kummitoiminnan etuja yrityksen kannalta 

l  Yrityskummi on hyvä keskustelukumppani ja sparraaja 
l   Kummi ohjaa nuorta yrittäjää oikeaan suuntaan, 

esim. liiketoiminnan keskittämisessä tuottaviin toimintoihin 
l   Yrittäjä saa näkemyksen, joka perustuu kokemukseen 
l   Vaikeiden päätösten teko on helpompaa kummin tuella 
l  Kummi mukautuu yrityksen tarpeiden tasolle 
l   Edullinen jäsenmaksu ja arvokas kummien harjoittama vapaaehtoistyö! 
” Yrittäjän tärkein tuki on kotijoukot, muista palkita myös heidät” 
” Apua saa ongelmiin, jos sitä osaa pyytää. Oma jaksaminen on tärkeää!”


