
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Joulukuu 2014
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. 

■ Suomen Energiakatsastus Oy on 2013 perustettu kiinteistöjen 
energiatehokkuuden parantamisen asiantuntijayritys. Yritys on ke-
hittänyt määrätietoisesti toimintaansa ja on käänteisellä ansainta-
mallillaan kyennyt valtaamaan jalansijaa kasvavassa ja kilpaillussa 
markkinassa. Yrityksen perusti kolme viisikymppistä insinööriä ta-
voitteenaan auttaa asiakkaitaan maksimoimaan asuin-, toimitila- ja 
teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden, arvonkehityksen ja elin-
kaaren. Toiminnan kasvaessa yhtiö on palkannut kaksi ulkopuolista 
toimihenkilöä, ja on syksyn 2014 aikana palkkaamassa lisää ainakin 
kaksi toimihenkilöä. Yrityksen päätoimipiste on Ylöjärvellä. 

Yrityksen alkuaikoina toiminta keskittyi kassavirran luomiseksi 

Suomen 
Energia-
katsastus Oy 
on vuoden 2014 kummi-
yritys Pirkanmaalla

KUULE PETTERI!
OLISIKOHAN ENERGIAKATSASTUK-
SEN POJILLA JOTAIN PARANNUS-
EHDOTUKSIA TÄHÄN MEIDÄN KOTA-
KYLÄMME ENERGIANKULUTUKSEEN.
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energiatodistustoimintaan, missä asiakaskuntana on ollut Pirkan-
maan ja sen lähialueiden kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt ja kunnat. 
Alusta pitäen yrityksen tavoitteena on ollut laajentua varsinkin kiin-
teistöjen energiatehokkuusprojektointiin, mikä sisältää ensin energia-
tutkimuksen ja sen perusteella tehtävät lämmitysjärjestelmäsaneera-
ukset. Joitakin päänavauksia ja merkittäviä toimituksia tällä alueella 
on toteutunut.

”Lupaamme pysyviä tuloksia, emme pikavoittoja. Projektointi- ja 
konsultointipalveluissamme ansaintamalli perustuu työmme tuloksiin 
ja on siten riskitön asiakkaalle. Asiantuntijoiden kulut ja mahdolliset 
laitehankinnat katetaan asiakkaalle kertyneistä säästöistä,” toimitus-
johtaja Reijo Seppänen kertoo.

Kummiraadin mukaan uusiutuvan energian toimittamiseen ja pa-

rantamiseen keskittynyt kummiyritys on hyvä esimerkki positiivisesta 
markkinahäirinnästä sekä rohkeasta kasvuyrittäjyydestä. Kiinnosta-
vaa voittajassa on erityisesti se, että yritys pystyy toimittamaan ha-
jautetun ja riippumattoman energiatuotannon ilman alkuinvestointeja. 
Suomen Energiakatsastus ei edusta mitään tiettyä laitetoimittajaa tai 
energiamuotoa, vaan yhdistää vapaasti eri teknologioita ja energia-
muotoja parhaan hyötysuhteen ja säästöjen aikaansaamiseksi.

Palkitun kummiyrityksen kummina on toiminut Raimo Ylivakeri.

Vuoden kummiyrityksenä palkittiin Suomen Energiakatsastus Oy. Ku-
vassa vas. Pertti Iivanainen kummiraadin phj, Arto Lehto Pirkanmaan 
Yrityskummien phj,  Raimo Ylivakeri (yrityskummi), osastopäällikkö 
Risto Kivimäki, osastopäällikkö Vesa Ketola ja toimitusjohtaja Reijo 
Seppänen

� Yrityskummien ja kummiyritysten perinteinen syystapaaminen ja se-
minaari järjestettiin ajankohtaisten katsausten merkeissä Tampereen 
Nordeassa. Tilaisuuden aluksi palkittiin kummiraadin valitsema vuoden 
kummiyritys 2014 Suomen Energiakatsastus Oy Ylöjärveltä. Palkitusta 
yrityksestä on juttu toisaalla tässä julkaisussa.

Seminaarin ensimmäinen esitys koski digitalisointia pankin ja 
yrityksen Nordeasta. ”Tulevaisuuden maksamisen taustatrendit löy-
tynevät yhtälöstä nettikauppa + kivijalka =monikanavainen shoppai-
lu. Tällöin välineinä tulee tarkastella kännykkää erillisenä palveluna 
tai kanavana vs. useiden ruutujen monikanavaista reaalimaailmaa.” 
Eräitä keskeisiä kysymyksiä on: millä maksamme tulevaisuuden ”om-
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nichannel” shoppailutodellisuudessa? Vaihtoehtoina 
ovat sirupohjaiset korttimaksut ja kännykkälompa-
kot tai verkkomaksut ja pilvipohjaiset ”älylompakot”. 
Jälkimmäinen edustaa tulevaisuuteen suuntaavaa 
teknologiaa ja mahdollistaa lyhyemmät arvoketjut ja 
joustavuuden.
Tulevaisuuden maksupalvelujen tarjoajana pankeilla 
on vahvuuksia ja heikkouksia:

maksuliikenneinfran hallinta
laaja finanssipalveluiden valikoima
luotettu brändi
yhteensopivat palvelut
asiakasmassat
tarve ja kyky tunnistaa asiakkaat
sääntelyn alainen vakiintunut toimija
legacy järjestelmän ylläpito
täytyy tarjota myös kannattamattomia palveluita
yrityskulttuurista johtuva hitaus?
sisäänpäin kääntyneisyys?
itseensä tyytyväisyys?
raskas regulaatio (+/-)

Johtaja Hanna Kivelä Googlesta kartoitti laajasti  digitalisointia yksilön-yrityksen 
ja yhteiskunnan näkökulmista

Digitaalisuus on jo kaikkialla: mobiili muuttaa kaiken
Toinen alustus koski digitalisointia yksilön-yrityksen-yhteiskunnan nä-
kökulmista esittäjänä toimialajohtaja Hanna Kivelä Google Finland- 
yhtiöstä. Kivelän mukaan ”digitaalisuus on vahvassa kasvussa. Jos 
digitaalinen talous olisi olisi valtio, se olisi 4. suurin talous vuoteen 
2016 mennessä.” 

Digitaalisuus kaikkialla ja kaikissa hetkissä
-  63% suomalaisista etsii verkosta tietoa ennen ostamista
-  80% käyttää älypuhelintaan myymälöissä

-  76% suomalaisista tekee verkko-ostoksia
-  1/3 suomalaisista osti viimeksi verkossa
-  97% on katsonut videoita verkossa, lähes joka viides etsii 
 tuotetietoa YouTubesta
Haku on maailman suurin kuluttajabarometri: 30Mhakua -  >6M Mobi-
lihakua – 15% hauista uusia.

Matka inspiraatiosta ostokseen on yhä monivaiheisempi. ”To 
stay competitive, companies must stop experimenting with digital 
and commit to transforming themselves into digital businessess.” 
(McKinsey&Co,2014). Kuluttajakäyttäytymisen muutos on jatkuvaa!!

Minna Timonen Nordeasta kertoi digitalisoinnista yrityksen 
ja pankin yhteistoiminnassa

Hanna Kivelä ja digitalisoinnin kehitysennusteet lukuina.
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Aseta tavoite 
riittävän haastavaksi
Meillä itse kullakin on tavoitteita määritellessämme 
usein mielessä mahdottomuuden pelko tai kysymys 
”voiko se olla realistista?” Uskon, että moni pk-yrittä-
jä ja yrityksensä vasta aloittanut pohtii, mille tasolle 
tavoitteensa laittaa. 

Koin aikanaan omissa työryhmissäni, että jotkin työ-
toverit halusivat korostaa varovaisuutta budjetoinnis-
sa ja suunnittelussa. ”Parempi näyttää ylityksiä kuin 
alituksia”, he perustelivat. Sinänsä loogista ja var-
maan tuttua monessa talossa. Liian vaatimattomien 
budjettitavoitteiden suhteen otin opikseni Ron Dayn 
neuvot; hän oli esimieheni, kun ryhdyin tekemään 
hommia amerikkalaisille. 

”Jos näytät liian vaatimattomia 
kasvulukuja, niin amerikkalaiset 
ajattelevat, ettet halua ottaa kas-
vun haastetta. Pahinta on, jos hou-
kuttelet heidät luulemaan, että 
markkinasi on niin heikko, ettei 

BLOGI 
Olavi 

Toivola

sinne kannata investoida.” sanoi Ron 
Day, englantilainen toimitusjohtaja.

Samoihin aikoihin sain olla laajan eurooppalaisen 
ryhmän jäsenenä tutustumassa kokonaislaatuun 
useassa Euroopan ns. Maailmanluokan (World 
Class) -yrityksessä, joista yksi oli IBM:n Valencian-
yhtiö Espanjassa. Sen toimitusjohtaja kertoi koke-
muksenaan, että tavoitteet pitää määritellä todella 
haastavalle tasolle. Hän neuvoi: ”Kahden 
prosentin kasvu otetaan tavan-
omaisuutena, mutta ilmoita halu-
avasi kasvutavoitteeksi 40 pro-
senttia. Silloin sinua kuunnellaan. 
Korkealla oleva tavoite viestittää 
henkilökunnalle muutoksen todel-
lisen tarpeen ja johdon sitoutumi-
sen. Aseta päämääräksi kustann-
userän tai hävikin puolittaminen. 
Älä hyväksy näpertelyä.” 

Kokeilin neuvoa, ja se toimi! Ensin kyllä nieleskeltiin 
ja hierottiin silmiä, mutta tuloksia tuli. Mitäpä siitä, 
että 30 prosentin muutostavoitteen saavuttamisessa 
jäätiin tasolle 22 prosenttia. Se oli oiva askel verrat-
tuna siihen, että kolmen prosentin tavoite olisi ylitetty 
tuplasti.

Sinun on pakko itsekin sitoutua, ja sinun on panos-
tettava tavoitteen saavuttamiseen. Vaadi muiltakin 
keskittymistä. Vaadi suunnitelmia ja niiden toteutta-
mista – pelkkä puhe ei riitä. Muista kuitenkin, että 
kourallinen tavoitteita kerralla riittää. Jos ponnistelu-
kohteita on liian monta, ne lyövät toisiaan korville. 
Nauti, kun näet, miten muutos alkaa syntyä.

”Tyytyminen status quo -tilantee-
seen merkitsee, ettet edisty.” totesi 
Katsuaki Watanabe, pääjohtaja, Toyota.

Olavi Toivola, Yrityskummi
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Tutkimuksen mukaan enemmistö tapaa yrityskummin 
2-5 kertaa vuodessa ja tapaamiset kestävät 1-4 tuntia. 
Palautteen mukaan toiminta on luottamuksellista ja yritys-
kummit tuntevat hyvin pk-yritysten toimintaa. Yhteenvetona 
tutkimuksesta voidaan todeta mm:

• Yritys on valinnut oikeanlaisen kummin
• Yrityskummi on tietoinen, mitä häneltä odotetaan
• Yritys on saanut apua yritystoimintaan 
 liittyvissä asioissa
• Yrityksillä on myönteinen asenne 
 kummitoimintaa kohtaan
• Yrityskummin kanssa on helppo keskustella
• Kummitoiminnasta on ollut yritykselle 
 paljon hyötyä

Kummitoiminta koettiin tarpeelliseksi sekä hyödylli-
seksi ja yritykset olivat valmiit suosittelemaan sitä muillekin 
yrityksille. Tutkimuksen vapaassa osiossa toivottiin lisää 
näkyvyyttä kummitoiminnasta. Lainaus ko. osiosta: ” Tiedot-
tamista näin huikean hyvästä palvelusta yrityksille kannattaa 
pitää yllä.”

Kiitokset kaikille tutkimukseen osallistuneille. Tämä 
tutkimus on osaltaan vaikuttamassa siihen kehitystyöhön, 
jota teemme toimintamme tehostamiseksi.

Vuosi 2015 tuo mukanaan taas uusia haasteita kummi-
toiminnallemme. Toimintamme painopisteinä ovat mm.

• Kummiyritysten aktiivinen hankinta painottaen 
 keinoja, joilla saadaan kummitoimintaan 
 kasvukykyisiä ja –haluisia yrityksiä

• Teemoitettujen Open-klinikoiden toteuttaminen 
 yhteistyökumppaneiden ja ympäristökuntien kanssa.

• Yritysten auttaminen omistajan- ja 
 sukupolvenvaihdostilanteissa
• Kummisuhteiden vaikuttavuuden parantaminen 
 entisestään

Kiitos yrityskummeille ja kummiyrityksille sekä 
yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2014. Toivotan 
hyvää ja rauhallista joulua sekä menestyksekästä uutta 
vuotta.

  Pirkanmaan Yrityskummit ry
  Harri Meller
  toiminnanjohtaja

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 2014 lähestyy loppuaan ja alkaa olla aika hiljentyä 
joulun viettoon. Samalla on hyvä tarkastella kummitoiminnan 
päättyvää kahdettakymmenettäensimmäistä toimintavuotta. 
Yhdistyksen toiminta on suuntautunut pirkanmaalaisten pk-
yritysten auttamiseen. Kuluneen vuoden aikana lähes 120 
yritystä on ollut mukana heille järjestetyissä liiketoiminnan 
kehittämisklinikoissa, joissa yrityskummit ovat käsitelleet 
yrityksen esiintuomia haasteita. Yli neljäkymmentä uutta 
pk-yritystä on vuoden aikana saanut henkilökohtaisen 
yrityskummin jatkamaan klinikalla alkanutta yhteistyötä. 
Aktiivisten yrityskummien avulla olemme auttaneet yli 220 
pirkanmaalaista pk-yritystä. Tämän ovat meille mahdollista-
neet vapaaehtoisesti ja pyyteettömästi toimivat yrityskummit 
ja yhteistyökumppanimme. 

Kuluneen vuoden aikana järjestimme kummiyrityksil-
le kaksi seminaaria. Ensimmäisessä, keväällä pidetyssä 
teemaillassa, oli aiheena raha ja sijoitustoiminta yrityksen 
ja yrittäjän tukena ja mahdollisuutena. Toinen teemailta oli 
marraskuussa ja siinä etsimme vastausta kysymykseen, 
miten digitalisointi vaikuttaa yksilön, yrityksen ja yhteiskun-
nan toimintaan.

Syksyn aikana toteutimme kummiyritysten keskuu-
dessa tyytyväisyyskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää 
kummitoiminnan vaikuttavuutta pirkanmaalaisten yritysten 
ja yrittäjien toimintaan. Vastaavanlainen tutkimus toteutettiin 
kaksi vuotta sitten.
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� Tylynoloinen lausahdus, mutta niin tosi! Miten tulkitsen lausahdus-
ta Pirkanmaan yrityskummien tai koko valtakunnallisen yrityskummi-
organisaation kannalta? Miten toimintojamme ja organisaatiotamme 
olisi mielestäni kehitettävä ja uudistettava, jotta kiinnostuksen ja in-
nostuksen liekki ei hiipuisi tai peräti sammuisi?
Valtakunnallisen yhdistyksen rooli yrityskummikentässä on nykyisel-
lään sekava. Pirkanmaan yrityskummit ry:n liittyessä yhdistyksen jä-
seneksi odotuksena oli, että yhdistys muuttaisi sääntönsä alueellisten 
yrityskummiyhdistysten katto-organisaatioksi, jonka tehtävinä olisi 
erityisesti 
- valtakunnallisen toiminnan rahoituksen varmistaminen,
- yrityskummien osaamisen ylläpitämisen mahdollistaminen,
- yrityskummien yhteisten tilaisuuksien ja kokousten järjestäminen,
- yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen ja varmistaminen,
- kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen sekä
- yhteisen portaalin ylläpitäminen ja kehittäminen.

Näissä tehtävissä Suomen Yrityskummit ry on monelta osin 
onnistunut, mutta yhdistys on edelleen organisaatioltaan henkilöiden 
yhdistys eikä alueiden näkökulmasta näin ollen hallinnoltaan tasapai-
noinen. Kun yhdistyksen piirissä lisäksi vastustetaan alueellisten yh-
distysten perustamista, on pelättävissä, että alueiden varsinaisessa 
yrityskummitoiminnassa mukana olevien ääni ei yhdistyksen johdos-
sa ja sen toiminnan kehittämisessä riittävässä määrin tule kuulluksi. 
Lisäksi valtakunnallinen yhdistys tarvitsisi tuekseen eri yhteistyötaho-
jen muodostaman valtuuskunnan tai neuvoston, jonka avulla toimin-
tamme riittävä tunnettuus ja arvostus varmistettaisiin.

Pirkanmaalla erityisenä haasteena on jäsenistömme laajenemi-
sen ja uudistumisen varmistaminen palveluidemme kysynnän kasva-

essa edelleen. Nyt toiminnassa mukana olevien eräänä velvoitteena 
on mielestäni osaltaan aktiivisesti omasta tuttavapiiristään poimia 
sopivia yrityskummiehdokkaita ja tutustuttaa heidät toimintaamme ja 
näin mahdollistaa jäsenkuntamme uudistuminen.

Huolta on pidettävä myös klinikoiden ja varsinaisen kummitoi-
minnan laadun kehittämisestä ja varmistamisesta. Onko syytä paneu-
tua entistä tiiviimmin uusien kummien valmiuksien varmistamiseen 
esimerkiksi perehdyttämisohjelman muodossa? Pitäisikö enemmän 
panostaa osaamisessa ajan tasalla pysyttäytymiseen erilaisten tee-
mailtojen muodossa? Olisiko toiminnassa mukana oleville kummiyri-
tyksille järjestettävä teemoitettuja tilaisuuksia ja näin mahdollisuus 
keskinäiseen verkostoitumiseen? Pitäisikö nykyisten klinikoiden 
lisäksi järjestää kummiyrityksille erityisiä workshoppeja, joita järjes-
tettäisiin jo jonkin aikaa toiminnassa mukana olleille yrityksille yritys-
kummina toimivan aloitteesta? Onko open-klinikoista kehitettävissä 
valtakunnan tason malli? Näihin kysymyksiin yhdistyksen hallitus ja 
kummiraati joutunevat toiminnan kehittämistä miettiessään ottamaan 
kantaa.

Jättäessäni nyt yhdistyksen puheenjohtajan tehtävän kiitän eri-
tyisesti yhdistyksen hallituksen ja kummiraadin jäseniä sekä Harria 
siitä innostavasta ja kannustavasta ilmapiiristä, joka kokouksissam-
me ja muussa yhteistyössämme on koko ajan vallinnut! 

Toivotan Marjutille menestystä ja innostusta ottaessaan vastaan 
puheenjohtajan tehtävän!

Rauhaisaa joulun odotuksen aikaa ja mitä parhainta pian 
alkavaa uutta vuotta kaikille jäsenillemme!

24.11.2014, Arto Lehto

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

� Pirkanmaan Yrityskummit ry:n vuosikokouksessa 12.11.2014 
valittiin yhdistykselle hallitus ja puheenjohtaja. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin Marjut Ontronen ja hallituksen jäseniksi 
kaudelle 2015 valittiin Jukka Isotalo, Seppo Holkko, Seppo 
Laukkanen sekä Eero Posti.

Pirkanmaan 
Yrityskummit ry:n 
vuosikokous:
UUSI HALLITUS 
VUODELLE 2015

Vuonna 2014 toiminnassa on ollut mukana 200-250 kum-
miyritystä, kummisuhteita on ollut n. 100 sekä klinikoita n. 50 kpl. 
Open-klinikoiden määrä on kasvanut ja niiden avulla yhteistyö 
oppilaitosten kanssa on tiivistynyt. Yrityskummien koulutusta 
pyritään lisäämään. Toiminta kaipaisi lisää aktiivisia kummeja.

Kuluvan kauden aikana on tehty tyytyväisyystutkimus kum-
miyritysten parissa. Positiivista oli ainakin se, että luottamuksel-
lisuuden katsottiin edenneen parempaa suuntaan. Tutkimuksen 
tuloksista lisää toisaalla  tässä julkaisussa.

Puheenjohtaja 
Arto Lehto 

avasi vuosiko-
kouksen

Vuosikokouksessa oli kummeja runsaasti paikalla

Pirkanmaan Yrityskummit ry 
kiittää aktiivisesti toimineita kummeja, 

kummiyrityksiä ja yhteistyötahoja.


