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Suomen talous oli 1990-luvun alussa romahtamassa. Vaarassa olivat kotitaloudet, mutta 
ennen kaikkea yritykset. Maa ajautui taantumaan. Ponnistelut talouden elvyttämiseksi 
kohdistettiin ennen kaikkea teknologiayritysten viennin edistämiseen – näin toimittiin 
myös Pirkanmaalla.

Tampereen Teknologiakeskus Hermian ”siipien suojassa” virisi keskusteluja, miten 
kokeneet pirkanmaalaiset talous- ja yrityselämän vaikuttajat voisivat vapaaehtoistyöllä 
auttaa ja edistää maakunnan teknologiayritysten vientiponnisteluja. 

Alettiin puhua ”teknokummeista” ja ”yrityskummeista”. Syksyllä 1993 hankkeelle 
haettiin jo projektin vetäjää. Syksyn aikana pidettiin kaksi tilaisuutta sopivien kummien ja 
kummiyritysten löytämiseksi. Näin yrityskummitoiminta lähti Pirkanmaalla liikkeelle, ja 
tälle ”alustalle” perustettiin Pirkanmaan Yrityskummit ry 6. syyskuuta 2001.

Koko toimintansa ajan yrityskummien perustehtävä on ollut sama: parantaa pienten 
ja keskisuurten pirkanmaalaisten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä.

Kummit tietävät, että kokemus auttaa. Kokemusta ja apua tarvitaan edelleen – ja 
taas. Vuonna 2019 puhjenneen koronaepidemian sekä 24. helmikuuta 2022 Venäjän 
Ukrainassa aloittamien sotatoimien vuoksi Suomen talouselämää uhkaa jälleen taantuma. 

Tämä Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 30-vuotisjuhlajulkaisu avaa vapaaehtoistyömme 
sisältöä ja kehittymistä niin kummien, kummiyritysten kuin yhteistyökumppaniemmekin 
näkökulmasta.

Kiitän kaikkia yrityskummeja, jotka ovat kuluneiden vuosien aikana antaneet 
panoksensa yrityskummitoiminnalle. Kiitos myös tähän julkaisuun haastatelluille 
yrittäjille ja yrityksille. Kiitän kunta- ja muita yhteistyökumppaneita ja – sokerina pohjalla 
– julkaisun kirjoittajia Annikaisa Knuutilaa ja Mika Setälää.•

Tampereella 20.12.2022 

Pirkanmaan Yrityskummit ry 

Tapio Somppi 

Hallituksen puheenjohtaja

Vaikuttavaa 
vapaaehtoistyötä 
pirkanmaalaisten yritysten 
hyväksi jo 30 vuotta
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1990-luvun alussa Suomi syöksyi itsenäisyyden ajan pahimpaan 

talouslamaan. Vielä 1980-luvun lopulla suomalaiset vaurastuivat 

korkeasuhdanteen ansiosta, mutta jo vuosikymmenen loppupuolella 
alkoi näkyä merkkejä taloustilanteen huononemisesta.  

yitä talouden heikkenemiseen oli useita. 

Muiden muassa rahamarkkinoiden va-

pautuminen ja sitä seurannut yritysten ja 

kotitalouksien velkaantuminen, ongel-

mat idänkaupassa sekä vahvan markan politiikka 

ajoivat Suomen talouden ahdinkoon 1990-luvun 

ensimmäisinä vuosina. Kun sitten Suomen 

markka devalvoitiin vuonna 1991, joutuivat mo-

net yritykset ulkomailta hankittujen valuuttalai-

nojen takia ylitsepääsemättömiin ongelmiin. Uh-

reja syntyi yrityselämän kaikilla aloilla. Myös 

valtio ja pankit olivat vaikeuksissa. Suomi oli vä-

hällä joutua maksukyvyttömäksi. Pankkeja jou-

duttiin tukemaan rahallisesti, ja lopulta suoma-

lainen pankkijärjestelmä oli järjesteltävä koko-

naan uudelleen.  

Kaikki tämä heijastui myös työttömyyslukui-

hin. Parissa vuodessa työttömien määrä kasvoi 

Suomessa 80 000:sta aina 400 000:een. Työttö-

myysaste kohosi vuoden 1990 kolmesta prosen-

tista pahimmillaan 16 prosenttiin vuonna 1994. 

Erityisen karu tilanne oli rakennusalalla, jossa 

työttömänä  oli 37 prosenttia rakennustyömie-

histä.  

Suomen valtiojohto ja hallitus etsivät kuumei-

sesti keinoja, kuinka lama voitaisiin taittaa ja 

Suomi singota takaisin kasvu-uralle. Valtioneu-

vosto asettikin vuonna 1991 KOP:n pääjohtajan 

Pertti Voutilaisen johdolla työskentelevän ns. 

vuorineuvostyöryhmän miettimään, kuinka ti-

lannetta voitaisiin mahdollisimman pikaisesti 

parantaa. 

Tuloksena syntyi ns. Uusteollistamisohjelma. 

Työryhmä listasi kuusi asiaa, jotka pitäisi saada 

kuntoon mahdollisimman nopeasti. Näitä olivat 

muun muassa koulutus- ja tutkimustason paran-

taminen, kilpailukykyinen energian hinta, riski-

sijoitusten tekeminen houkuttelevammiksi ja – 

erityisesti – pienten ja keskisuurten yritysten 

auttaminen. Pk-yrityksille piti työryhmän mu-

kaan luoda entistä paremmat edellytykset toi-

mia. Tämä tarkoitti työryhmän mielestä muu 

muassa ”opastusta, kannustusta ja apua toimin-

nan käynnistämisessä”. 

Samoihin aikoihin valtion tiede- ja teknolo-

gianeuvosto jätti oman raporttinsa, jossa niin 

ikään painotettiin pk-yritysten merkitystä. Ra-

portit vaativat Suomeen ohjelmaa, jonka keskiös-

sä olisivat pk-yrityk-

set. Niihin pitäisi 

pys tyä myös panos-

tamaan siten, että 

kiinnostus yrittämi-

seen, liiketoiminnan 

kehittämiseen ja me-

nestykseen säilyvät.  

Erityisesti halut-

tiin  kasvattaa pk-yritys-

ten vien tiä. Voutilaisen 

työryhmä totesi, että esi-

merkiksi Saksassa pk-yritysten 

osuus viennistä oli noin 40 prosent-

tia, kun se Suomessa oli vain noin 15 pro-

senttia. Suomeen haluttiin lisää teknologiayri-

tyksiä, jotka pystyisivät kasvamaan ja tuotta-

maan myös kansainvälisillä markkinoilla halut-

tuja innovaatioita.  

Konkreettinen seuraus työryhmien työstä oli 

Teknillistieteellisten akatemioiden (FACTE) ja 

niiden kannatusyhdistysten ajatus huipputeknii-

kan pk-yritysten neuvontaohjelmasta – eli kum-

mitoimintaprojektista. Jo vuonna 1992 FACTEn 

piirissä pohdittiin, että kokeneet liikkeenjohtajat 

voisivat vapaaehtoistyönä luotsata lupaavia tek-

nologiayrityksiä kasvuun ja kansainvälisyyteen. 

Projekti eteni nopeasti ja jo vuonna 1993 ryhdyt-

tiin systemaattisesti rakentamaan ns. kummi-

poolia, johon listattiin sellaisia kokeneita yritys-

johtajia, joilla oli halu ja kyky vapaaehtoistyönä 

auttaa yrityksiä kasvamaan.  

Ohjelmalla oli varsin kunnianhimoiset tavoit-

teet. Ajatuksena oli seuloa tarkasti, lähes käsi-

työnä, Suomesta noin 

sata kansainvälises-

ti lupaavaa pk-yritys-

tä. Nämä yritykset 

py rittiin sitten muun 

muassa kokeneiden 

kummien avulla saat-

tamaan kasvu-uralle 

niin, että niiden liike-

vaihto voisi kymmenker-

taistua vuosikymmenen ai-

kana. Potentiaalisimmille lu-

vattiin etsiä myös riskirahoitus-

lähteitä ja käyttää silloin puheenai-

heena olleen hävittäjäkaupan vastaosto-oh-

jelmaa viennin edistämiseen.   

Projektille palkattiin vetäjäksi Rolf Leppä
nen, joka paitsi etsi sopivia kummeja, kannusti 

järjestämään alueellisia tilaisuuksia, joissa pyrit-

tiin luomaan pohjaa yrityskummitoiminnan laa-

jentamiseksi valtakunnalliseksi. Leppänen aset-

tui Espoon Innopoliin. Hänen yrityskummejaan 

alettiin kutsua ”teknokummeiksi”. Teknokummit 

toimivatkin aina vuoteen 1997, jolloin Leppänen 

jäi pois toimin nasta.  

Leppäsen junailemia alueellisia tilaisuuk-

sia pidettiin vuoden 1993 loppupuolella myös 

Tampereella. Marraskuun 17. päivä järjestettiin 

alustava suunnittelukokous ja varsinainen Pir-

kanmaan Kummipäivä pidettiin 22. marraskuu-

ta. Näin ollen pirkanmaalaisen yrityskummitoi-

minnan voidaan katsoa alkaneen marraskuussa 

vuon  na 1993.•

Lamasta tekoihin

S

Marraskuun 17. päivä 1993 
järjestettiin alustava kummi
toiminnan suunnittelukokous 

ja varsinainen Pirkanmaan 
Kummipäivä pidettiin 22. 
marraskuuta. Näin ollen 

pirkanmaalaisen yrityskummi
toiminnan voidaan katsoa 

alkaneen marraskuussa 1993. 
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ermia oli perustettu Tampereen Her-

vannan kaupunginosaan lähelle Tam-

pereen teknillistä korkeakoulua. Aja-

tuksena oli tarjota tiloja teknologiayri-

tyksille ja myös rakentaa yhteistyötä korkea-

koulun kanssa. Varsinkin haluttiin helpottaa tut-

kimustulosten kaupallistamista.  

Erityisen aktiivisesti kummitoiminnan al-

kuvuosina toimi Hermian toimitusjohtaja Olli 
Niemi. 

Jo keväällä 1993 hän oli miettinyt, kuinka 

Hermiassa majaansa pitävät teknologiayrityk-

set voisivat saada apua kasvu- ja kansainvälisty-

mishankkeisiinsa. Maaliskuussa Niemi palavee-

rasi asiasta Tampellan entisen toimitusjohtajan 

Pekka Salon ja hänen konsulttiyrityksensä työn-

tekijän Raimo Stenin kanssa. Istunnon lopuksi 

syntyi ajatus perustaa 3–4 kuukauden mittainen 

viennin kehittämiskurssi noin 30:lle Hermiassa 

toimivalle yritykselle. 

– Keskustelut Pekka Salon kanssa olivat var-

sin ratkaisevia, kun aloin kiinnostua tämäntapai-

sesta ”kummikonseptista”. Pekka painotti, että 

myös pienempien yritysten on osattava luoda oi-

keanlainen strategia ja se pitää tehdä jo alkuvai-

heessa. Strateginen ajattelu oli hänen mukaansa 

kaiken keskiössä. Se mahdollistaa kasvun ja 

skaalautumisen. Strategian kirkastamisessa nuo-

ret yritykset tarvitsevat sparrausta ja apua koke-

neemmilta liikkeenjohtajilta.  

– Sytyin ajatukselle välittömästi. Ajatus siitä, 

että kokeneet liikemaailman konkarit tukisivat 

hermialaisia yrityksiä kuulosti erinomaiselta. 

Yrit täminen on yksinäistä puuhaa, se kysyy jak-

samista ja voimia. Kummilta yrittäjä saisi vertais-

tukea, kaverin, joka on mahdollisesti tehnyt sa-

moja virheitä, joita yrittäjä olisi itsekin tekemäs-

sä. Siirtämällä oikeaa tietoa voidaan estää sa-

mojen virheiden tekemistä uudestaan, Niemi 

muistelee.

Samana keväänä otettiinkin yhteyttä Teknis-

tieteellisten akatemioiden toimitusjohtajaan 

 Eino Tunkeloon. Ajatuksena oli polkaista pys-

tyyn Potkua Vientiin -projekti, jossa ajatuksena 

nimenomaan oli pienten yritysten auttaminen 

kokeneiden liikkeenjohtajien tuella. Projektin ra-

hoitus oli tarkoitus hoitaa kauppa- ja teollisuus-

ministeriöstä, mukaan lähteviltä yrityksiltä veloi-

tettaisiin 4 500 markan osallistumisraha. 

Vaikka projektia ei suunnitellussa muodossa 

koskaan toteutettukaan, sen suunnittelu oli alku-

sysäys pirkanmaalaiselle kummitoiminnalle. 

Projektin vetäjäksi tuli ensimmäisessä palaveris-

sa Hermiassa mukana ollut Raimo Sten. Hän ra-

kensi projektisuunnitelmat ja ryhtyi alustaviin 

keskusteluihin mahdollisten kohderyhmäyritys-

ten ja potentiaalisten kummien kanssa. Työn tu-

loksena haastateltiin noin 30 pirkanmaalaista 

yritystä, jotka olisivat täyttäneet kriteerit (tekno-

logiayritys, kasvuhakuisuus, vientikelpoinen tuo-

te). Kummiksi oli suostumuksen antanut noin 20 

pirkanmaalaista liikemaailman konkaria. 

Tätä Raimo Stenin hahmottelemaa projekti-

suunnitelmaa kummitoiminnan aloittamiseksi 

Pirkanmaalla käsiteltiin 17. marraskuuta 1993 pi-

detyssä suunnittelupalaverissa. Varsinainen 

Kummipäivä, jossa mukana olivat mukaan lu-

Tampereen Teknologiakeskus 
veturina

Jotta asioita saadaan eteenpäin, on jonkun tai joidenkin otettava 
vastuu tekemisestä. Tampereella tuon veturin roolin otti 

Tampereen Teknologiakeskus Oy Hermia.

H Sytyin yrityskummiajatukselle 
välittömästi. Ajatus siitä, että 
kokeneet liikemaailman konkarit 
tukisivat hermialaisia yrityksiä 
kuulosti erinomaiselta, muistelee 
pirkanmaalaisen kummitoiminnan 
alkutaipaleeseen vahvasti 
vaikuttanut Olli Niemi.

pautuneet kummit, pidettiin Hermiassa viikkoa 

myöhemmin 22. marraskuuta. 

– Tuossa palaverissa esittelimme kummitoi-

minnan periaatteita sekä Potkua Vientiin -ohjel-

maa. Kävimme läpi yritysten toiveita ja keskuste-

limme tavoista, kuinka kummit parhaiten pysty-

vät auttamaan yrityksiä, Niemi kertoo.• 
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Tuossa ensimmäisessä Alueraadin kokoukses-

sa 7. maaliskuuta olivat läsnä Olli Niemi (Tampe-

reen Teknologiakeskus Oy), Riitta Varpe (Tam-

pereen kaupunki), Annikki Hietanen (kauppa- ja 

teollisuusministeriö), Ilkka Eerola (Rauma Oy), 

Kirre Polama (Tampereen Nuorkauppakamari) 

sekä projektipäällikkö Raimo Sten. Alueraati va-

litsi puheenjohtajakseen Ilkka Eerolan, joka te-

kikin pitkän uran yrityskummina ja myös yhdis-

tyksen toiminnanjohtajana. Alueraati työskenteli 

rivakasti. Jo seuraavalla viikolla nimettiin ensim-

mäisille yrityksille yrityskummit.  

Raati toimi varsin pitkään yrityskummien 

operatiivisena työkaluna. Aluksi se valitsi yritys-

kummit ja haastatteli potentiaaliset kummiyri-

tykset sekä nimesi sopivimmat kummit yrityksil-

le. Myöhemmin rooli muuttui kummivalinnan 

ohella enemmän kummityötä kehittäväksi eli-

meksi, joka toimi toimitusjohtajan tukena. Raati 

kuitenkin pitkään edelleen siunasi kummipää-

tökset. Kummiraati lopetettiin vasta vuonna 

2017, kun vuonna 2001 perustetun Pirkanmaan 

Yrityskummit ry:n toimintoja uudistettiin.  

Organisatorisesti Pirkanmaan Alueraati toimi 

täysin itsenäisenä yksikkönä, mutta teki aluksi 

yhteistyötä Espoon Innopolissa majaansa pitä-

neiden Teknokummien kanssa. Esimerkiksi po-

tentiaalisia kummiyrityksiä saatettiin arvioida 

yhdessä ja myös kummeja vaihdettiin.

  

Samaan aikaan Asikkalassa…

Samana keväänä 1994 syntyi myös päijäthämäläi-

sessä Asikkalan kunnassa omaa yrityskummitoi-

mintaa. Kunnanjohtajalla oli tapana lähestyä ke-

säasukkaita joka kevät kirjeellä ja toivottaa hei-

dät tervetulleiksi ”piristämään kunnan kesäar-

kea”. Vuoden 1994 kirjeessä kunnanjohtaja Matti 
Rantanen kertoi myös Asikkalan työn alla olevas-

ta kehittämissuunnitelmasta ja toivoi kesäasuk-

kailta ideoita ja kehitysajatuksia suunnitelmaa 

varten.

Asia jäi muhimaan Asikkalassa kesiään viettä-

neen Kemiran johtajan Aulis Tinnilän päähän. 

Hän kirjoitti Rantaselle ja ehdotti, että Asikkalas-

sa vakituisesti lomailleet kokeneet yritysjohtajat 

voisivat toimia yrityskummeina paikallisille yrit-

täjille. Asiaa edistettiin, ja vähitellen pienimuo-

toinen yrityskummitoiminta alkoi Asikkalassa. 

Sisäasianministeriön alainen Saaristoasiain 

neuvottelukunta järjesti kaksivuotisen vapaa- 

ajan asumiskampanjan vuosina 1995–1996. Aja-

ummitoimintaa esiteltiin lehdistölle 

muun muassa Tampereen Nuorkauppa-

kamarin vientipalkinnon jakamisen yh-

teydessä helmikuussa 1994.  

Saman vuoden maaliskuussa Olli Niemi kut-

sui koolle kokouksen, jonka tarkoituksena oli pe-

rustaa Pirkanmaan kummitoiminnan alueraati. 

Alueraadin (vuodesta 1997 Kummiraadin) tehtä-

vänä oli löytää sopivia kummi-yritys-pareja sekä 

aloittaa näiden välinen yhteistyö. Lisäksi Alue-

raadille oli määritelty tehtäväksi koordinoida 

kummitoimintaa Pirkanmaalla.  

– Tapaan innostua hyviksi kokemistani hank-

keista. Kummitoiminnalla ei Pirkanmaalla ollut 

kotia, joten se sopi mielestäni hyvin Tampereen 

Teknologiakeskuksen siipien suojaan. Halusim-

me Hermiassa saada aikaan toimintaa, jossa ko-

keneet kummit auttaisivat paikallisia pk-yrityk-

siä. Meillä ei ollut kummien suhteen mitään ta-

loudellisia ambitioita. Hermian taloudellinen ti-

lanne oli niin vakaa, että pystyimme tarjoamaan 

maksutta kummeille työtilat ja antamaan muu-

takin toiminnallista ja rahallista tukea, Niemi 

kertoo. 

Vuoden 1993 lopun palaverien ja kokoontumisten 

jälkeen yrityskummitoiminta sai nopeasti 
Tampereella tuulta purjeisiinsa.

Pirkanmaa järjestäytyy

K

tuksena oli edistää vapaa-ajan asumista ja tun-

nistaa siitä tulevat hyödyt. Kampanjan yhteydes-

sä lanseerattiin myös maaseudun elävöittämisek-

si ideakilpailu, jonka Asikkalan ehdotus yritys-

kummeista voitti. 

Yrityskummiajatusta haluttiin levittää laajem-

minkin ja Saaristoasian neuvottelukunnan työn-

tekijä Hannu AlaSippola palkattiin rakenta-

maan toiminnan laajentumismahdollisuuksia. 

Vuonna 1996 projektin vetovastuu siirtyi Suomen 

Kuntaliitolle vuosiksi 1996–2000. Loppuvaiheessa 

kuitenkin vahvistui näkemys, että toiminta pitää 

saattaa järjestöpohjaiseksi. Loppuvuonna 2000 

perustettiin Yrityskummit ry, josta myöhemmin 

tuli Suomen Yrityskummit ry. Nimestään huoli-

matta Suomen Yrityskummit ei ole alueellisten 

kummijärjestöjen kattojärjestö, vaan henkilöjä-

senistä (yrityskummeista) koostuva yhdistys. 

Kahden suuren kummiyhdistyksen, Suomen 

Yrityskummien ja Pirkanmaan Yrityskummien 

välillä on ollut vuosien saatossa näkemyseroja, 

kuinka kummitoimintaa Suomessa pitäisi har-

joittaa. Kummallakin yhdistyksellä oli omat toi-

mintatapansa ja yritykset niiden harmonisoimi-

seksi eivät olleet helppoja. Nyt näissäkin asioissa 

on edistytty ja yhteistyötä on rakennettu vuodes-

ta 2022 lähtien tuloksellisesti.• 

Alustavan lupauksen 
kummiksi ryhty
misestä antaneet 
yritys johtajat kutsut
tiin 22. marraskuuta 
1993 järjestettyyn 
ensimmäiseen 
Kummipäivään. 
Ensimmäinen 
 Tampereen Alue
raadin kokous puo
lestaan pidettiin 
7. maaliskuuta 1994.
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Pertti Mäntylä ja Kojair Tech Oy olivat mukana 
pirkanmaalaisen kummitoiminnan ensimmäisessä 
aallossa: Mäntylä otti kummeihin yhteyttä kesällä 
1994.

– Elettiin 1990-luvun laman jälkeistä aikaa. 
Olin mikrobiologisia suojakaappeja valmistavan 
Kojair Techin toimitusjohtaja ja enemmistöosakas. 
Pienillä resursseilla mentiin eteenpäin. Taipale oli 
alussa. Yhtiökokouksessa, hallituksessa ja johto-
ryhmässä oli aina koolla samat ihmiset.

Mäntylä kertoo lukeneensa Kauppalehdestä ju-
tun Helsinkiin perustetuista yrityskummeista, siitä, 
miten kokeneilla yritysjohtajilla on tarkoitus auttaa 
pk-yrityksiä päivittäisissä asioissa. Kummius perus-
tuisi vapaaehtoisuuteen ja vilpittömään haluun 
auttaa. 

– Soitin Helsinkiin kysyäkseni, miten nämä yri-
tyskummit voisivat meitä tukea. Minulle kerrottiin, 
että yrityskummitoiminta oli alkamassa myös Tam-
pereella. Otin yhteyttä paikalliseen yhteisöön, ja 
sieltä luvattiin palata asiaan.

Parin päivän päästä Peter Sucksdorff soitti ja 
kertoi, että kummien Alueraati oli valinnut hänet 
Mäntylälle kummiksi. Ensimmäisen kerran miehet 
tapasivat 21. syyskuuta 1994.   

– Peterillä oli suuryritystausta, mikä ei ihan 
kohdannut meidän kriteerejämme, koska olimme 
vielä pieni, noin kahden miljoonan euron liikevaih-
don ja parinkymmenen työntekijän yritys. Mutta   ei 
se lopulta haitannut. Hän oli äärimmäisen kokenut 
ja jakoi osaamistaan, hän halusi vilpittömästi 
 auttaa. 

Miehet tapasivat kahdestaan kerran kolmessa 
kuukaudessa. Sucksdorff osallistui johtoryhmään, 

kun se halusi kuulla ulkopuolista näkemystä. 
– Hän oli hyvä kuuntelija ja hänellä oli aikaa, 

koskaan ei ollut kiireen tuntua. Keskustelimme kai-
kista liiketoiminnan alueista. Kansainvälistymistä 
vietiin eteenpäin, ja Peter tiesi, millaisia kompas-
tuskiviä matkalle voi osua.

Mäntylä huomauttaa, että toimitusjohtaja on 
organisaatiosta ja tiimeistä huolimatta yksin, ja sil-
loin on tärkeää, että on joku kokenut ulkopuolinen, 
jonka kanssa testata ajatuksiaan.

– Second opinion tarvitaan. Peter oli ensisijai-
sesti minun sparraajani. Hän toi meille myös uskot-
tavuutta rahoittajan silmissä. Rahoittaja luotti, 
 koska tiesi, että kokenut tekijä seuraa yrityksen 
kehitystä.  

Kummiaikana Kojair Tech pääsi hyvään vauhtiin 
ja kansainvälistyminen eteni. 

– Vuoden 1999 lopussa mukaan tuli pääomasi-
joittaja. Silloin yhdessä sovimme, että kummisuhde 
päättyy ja Peter lähtee hallitukseemme. Oli hienoa 
saada hallitukseen asiantuntija, joka oli valmiiksi 
perillä yrityksestä.  

Mäntylän mielestä kummius on alkaville pienil-
le yrityksille aivan olennainen apu.

– Kun yrityksessä on muutama työntekijä, se 
on kummin paikka, vaikka joskus joku haaveilee jo 
hallituksesta. Pienen yrityksen toiminta ei kuiten-
kaan ole vielä sillä tasolla, että hallituksesta läh-
dettäisiin liikkeelle.

Maaliskuussa 2011 Pertti Mäntylä yhtiö-
kumppaneineen myi 80 prosenttia osakkeista kehi-
tysyhtiölle. Silloin Kojair Techin liikevaihto oli  noin 
12 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli 60–70.• Pertti Mäntylä ei ole Pirkanmaan Yrityskummien jäsen, mutta 

sanoo harrastavansa kummina toimimista suvun kolmen 
yrittäjänuoren kanssa. – Olen esimerkkinä, jaan kokemusta. 
On hienoa, että apu kelpaa.

Sparraajalta ”second opinion” 

Kummiyritys   l   KOJAIR TECH OY
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ohjana keskustelulle oli muun muassa 

Espoon Innopolin Teknokummien pro-

jektipäällikön Rolf Leppäsen muistio, 

jossa hän oli hahmotellut, kuinka kum-

mitoiminta tulisi järjestää.  

Muistiossa kuvattiin varsin seikkaperäisesti, 

kuinka kummit ja kummiyritykset tulisi valita ja 

kuinka käytännön kummityötä tulisi tehdä. Lisä-

kirjeessään tamperelaisille Leppänen myös eh-

dotti, kuinka yhteistyö alueorganisaatioiden ja 

Teknistieteellisten akatemioiden Teknokummien 

kanssa tulisi organisoida. 

Ajatuksena oli, että yhteistyötahoina alueilla 

olisivat nimenomaan paikalliset teknologiakes-

kukset. Nämä valitsisivat sitten erityisen alue-

kummin, joka hoitaisi suhteet niin kummeihin 

kuin kummiyrityksiinkin. Teknokummit ylläpi-

täisivät valtakunnallista kummi- ja kummiyritys-

rekisteriä ja kehittäisivät yhteistyötä koko Suo-

men yrityskummien kesken.  

Kuten vuosien saatossa monessa muussakin 

asiassa, tamperelaiset valitsivat hieman toisen-

laisen lähestymistavan. Innopolista kun tuli pää-

asiassa vain neuvoja ja henkistä myötäelämistä.  

– Rolf Leppänen antoi tukea ja ohjeita, mut-

ta ei rahaa toiminnan pyörittämiseen. Siksi 

Tampereella päädyttiin hieman ”sovellettuun” 

malliin. Pekka Salon konsulttiyritys Pekka Sa-

lo’s Change Force oli ollut koko ajan mukana 

kummitoiminnan suunnittelussa Hermiassa ja 

yrityksen työntekijä Raimo Sten vahvasti aloit-

tamassa toimintaa. Kun he sitten tekivät konk-

reettisen tarjouksen maalis-kesäkuuksi Pirkan-

maalle keskittyvästä kummiprojektista, oli 

Alueraadin suhteellisen helppo tarttua tehtyyn 

tarjoukseen, muistelee Alueraadin ensimmäi-

nen puheenjohtaja Ilkka Eerola.  

Projektipäällikkö Raimo Stenin tehtäväksi 

jäi toimintasuunnitelman kirkastaminen sekä 

myös laatia tarkennettu ja päivitetty lista kym-

menestä analysoidusta yrityksestä, jotka täyt-

täisivät kriteerit ja tarvitsisivat mahdollisesti 

kummia. Lisäksi Steniltä pyydettiin toinen lista 

noin 20:sta seuraavaksi analysoitavasta yrityk-

sestä.  

Alueraati päätti omista toimintatavoistaan-

kin ilman Innopolin ohjeistusta. Kokouksessa 

päätettiin muun muassa, että Alueraati on se 

Projekti päättyi virallisesti 1. heinäkuuta, ja 

Alueraati joutuikin heti kesälomien jälkeen miet-

timään, kuinka toimintaa jatketaan – vai jatke-

taanko ollenkaan. Alueraati totesi yksimielisesti, 

että ensimmäiset puoli vuotta ovat selkeästi 

osoittaneet kummitoiminnan tarpeellisuuden. 

Sitä haluttiin jatkaa. Näin loppuvuosi mentiin al-

kuvuoden tapaan, ja Raimo Sten jatkoi projekti-

päällikkönä. Alueraati oli myös huolissaan toi-

minnan rahoituksesta. Vaikka Tampereen Tek-

nologiakeskus vastasikin pääosin kuluista, todet-

tiin, ettei toimintaa voida kasvattaa ja ylläpitää 

samanlaisena ilman ulkopuolisia rahalähteitä. 

Mahdollisina rahoittajina nähtiin Tampereen 

kaupunki, Pirkanmaan liitto ja kauppa- ja teolli-

suusministeriö.•

Projekti käyntiin

Ensimmäisessä Alueraadin kokouksessa 7. maaliskuuta 

vuonna 1994 käytiin myös pitkä keskustelu siitä, 
kuinka kummitoimintaa lähdettäisiin konkreettisesti 

viemään eteenpäin Pirkanmaalla. 

P

elin, joka etsii kummiyrityksille sopivan kum-

min ja siunaa kummisuhteen.  

– Toiminta lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Rai-

mo Sten kiersi yrityksiä ja me yritimme yhdessä 

miettiä sopivia henkilöitä yrityskummeiksi. 

Meillä kaikilla oli omat verkostomme, ja sitä 

kautta houkuttelimme uusia kummeja. Alkuvai-

heessa tosin jouduimme turvautumaan Innopo-

lin apuun kummeja nimettäessä, jos Pirkan-

maalta ei löytynyt sopivaa kummikandidaattia, 

Eerola kertoo.  

Neljän kuukauden projektin suunnitelma hy-

väksyttiin jo seuraavassa Alueraadin kokoukses-

sa 14. maaliskuuta. Tavoitteena oli löytää ja ana-

lysoida 50 potentiaalista kummiyrityskandidaat-

tia, samoin löytää ja sitouttaa 50 paikallista kum-

mia sekä muodostaa 30 toimivaa kummisuhdet-

ta. Nämä tavoitteet saavutettiinkin varsin hyvin 

kesäkuun loppuun mennessä. Analysoitu-

ja yrityksiä oli 46, kummilistalla oli 

66 poten tiaalista kumminimeä ja 

Pirkanmaalla oli 33 yritykselle 

määritelty kummit.  

Projektin aikana opit-

tiin myös korjaamaan ns. 

valuvikoja. Kesäkuussa 

Alueraati totesikin, ettei 

ole järkevää värvätä kum-

meja ”varastoon”, vaan 

pyrkiä löytämään omista 

verkostoista sopivia kum-

meja, jos omasta kummi-

poolista ei löydy oikeanlaista 

kummia. Samoin päätettiin kes-

kittyä määrän sijasta laatuun.  

Alueraati oli se elin, joka 
etsi kummiyrityksille 

sopivan kummin ja siunasi 
kummisuhteen.
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Palava halu teknologiapohjaisten yritysten kehittä-
miseen ja ylipäätään kiinnostus uusiin yrityksiin sai 
Ilkka Eerolan innostumaan yrityskummitoiminnasta 

jo vuonna 1993, jolloin kummitoimintaa vasta ra-
kennettiin Tampereella.

– Aluksihan olimme teknokummeja, eli etsimme 
kasvuhaluisia teknologiayrityksiä, joilla oli jo liike-
vaihtoa. Halusimme auttaa niitä lisäämään vien-
tiään. Juuri tuo teknologialähtöisyys kiinnosti mi-
nua. Rauma-Repolassa tehtäväni oli ollut muun 
muassa yrityksestä nousevien teknologia-alan yri-
tysitujen arvioiminen ja elinkelpoisten eteenpäin-
vieminen yrityksiksi tai myyntiin ulkomaille. Menin 
jopa yhden spin-offin, High Speed Techin hallituk-
sen jäseneksi ja myöhemmin vuonna 1996 toimi-
tusjohtajaksi.  

Kummitoiminta antoi Eerolalle paitsi harrastuk-
sen, myös työn yhdistyksen toiminnanjohtajana 
maaliskuusta 2004 helmikuun loppuun 2009. 
Vuonna 2009 silloinen puheenjohtaja Arto Lehto 

kiitti Eerolaa yhdistyksen toiminnan johdonmukai-
sesta kehittämisestä, maakunnallisten ja seutukun-
nallisten yrityskummiyhteyksien luomisesta valta-
kunnallisen toiminnan tavoitteiden läpiviemisessä.

– Harrastuksena kummius on hyväntekeväi-
syyttä. Antaa hyvän mielen, jos ja kun onnistuu 
auttamaan yrittäjää ja yritystä.

Eerola uskoo, että jos yritykset saisivat oikeassa 
vaiheessa kokemusta käyttöönsä, se auttaisi niitä 
kehittämiseen ja kasvuun. 

– Mutta ei kummitoiminta mikään ihmetemppu, 
taikasauva tai kultainen kosketus kuitenkaan ole. 
Vuosien saatossa olen ymmärtänyt, kuinka vaikeaa 

yritysten kehittäminen on. Kummit voivat antaa 
ajattelumalleja. Oikeita neuvoja ei ole olemassa, on 
vaihtoehtoja. On sanottu, että yritys voi menestyä, 
jos sillä on hyvä porukka ja riittävä joustavuus, jot-
ta se osaa suunnata toimintaa ajoissa oikeaan 
suuntaan. 

Tulevaisuudessa tärkeää Eerolan mielestä on 
pystyä pitämään kummien mielenkiinto yllä ja että 
joku organisoi toimintaa. Hän muistuttaa, että 
kummeille työ on kuitenkin vapaaehtoista, joten 
toiminnan pitää olla heille mielekästä. Aikaisemmin 
esimerkiksi Kummiraati oli paikka tavata ja keskus-
tella, ja se piti Eerolan arvion mukaan porukan hy-
vin mukana.

– Kummitoiminnassa onnistuminen on iso ilo 
kummille, mutta toiminta on myös kansantaloudel-
lisesti tehokas tapa palvella alkavia yrityksiä. Ih-
mettelen, miksi kummitoimintaa ei ole hyväksytty 
kansallisesti pysyvästi rahoitetuksi ostopalveluksi. 
Kolmannen sektorin palveluahan tämä on.•

ekä kummien että kummiyritysten mää-

rä kasvoi tasaisesti ja Pirkanmaan kum-

mitoiminta sai vuosi vuodelta itsenäi-

semmän luonteen. Alueraati kokoontui 

säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Päähuo-

mion kokouksissa saivat kummia hakevat yrityk-

set, joiden ongelmia käsiteltiin kokouksissa. Joku 

Alueraadin jäsen oli ennen kokousta käynyt tu-

tustumassa yritykseen ja kartoittanaut ongelma-

kohtia. Raadin kokouksessa sitten keskusteltiin, 

kuka olisi sopiva kummi yritykselle. Yleensä vali-

tuksi tuli henkilö, jolla oli erityisosaamista kysei-

seltä toimialalta ja/tai osaamista erityisten ongel-

makohtien ratkaisuun.   

– Tuolloin pystyimme hyvin näin tekemään, 

koska kummeja oli melko vähän ja kaikki tunsi-

vat toisensa. Eri ihmisten kokemus ja vahvuudet 

olivat kaikkien tiedossa, kertoo raadin puheen-

johtajana ollut Ilkka Eerola. 

Koko 1990-luvun kummisuhteiden määrä py-

syi kuta kuinkin vakiona, niitä oli vuosittain noin 

40. Vuosikymmenen lopulla nähtiin kuitenkin 

reipasta kasvua. Vuosituhannen vaihteessa pääs-

tiin jo noin 70 vuosittaiseen kummisuhteeseen. 

Myös kummien määrä lisääntyi: kun kummeja 

vuonna 1995 oli 26, vuonna 2001 heitä oli 85. 

– Kummien löytäminen oli koko ajan hieman 

haasteellista. Totta kai pyrimme hyödyntämään 

omia verkostojamme, mutta kaikilla ei ollut 

mahdollisuutta lähteä mukaan, vaikka toimintaa 

kehuttiinkin. Kummin rooli kirkastui paremmin 

ensimmäisten vuosien aikana. Mukaan livahti al-

kuvaiheessa myös asiakkaita etsiviä konsultteja, 

mikä tietenkään ei ollut – eikä ole – kummitoi-

minnan tarkoitus, Eerola kertoo. 

Myös kummiyritysten profiili muuttui 1990- 

lu vulla.

– Alussa haimme nimenomaan teknoyrityk-

siä, jotka täyttivät alkuperäiset FACTEn kriteerit. 

Myöhemmin alkoivat muunkinlaiset yritykset 

pyytää meiltä apua. Lähdimme Tampereella siitä 

ajatuksesta, että kyllä meidän pitää auttaa kaik-

kia pirkanmaalaisia yrityksiä, jotka kummiapua 

tarvitsevat.  

1990-luvun aikana tapahtui kummitoiminnas-

sa henkilövaihdoksia. Projektipäällikkönä aloit-

tanut Raimo Sten luovutti parin vuoden jälkeen 

tehtävät Peter Sucksdorffille, joka hoiti niitä aina 

1990-luvun loppupuoli oli hyvin pitkälti 
toiminnan vakiintumisen aikaa.

Toiminta vakiintuu

S

Ilkka Eerola
• teknologiajohtajana suuryrityksissä, 
yritysjohtaja
• yrityskummksi 1993, Vuoden Yrityskummi 2003, 
kunniajäsen 2013
• Alueraadin (myöhemmin Kummiraadin)  
puheenjohtaja 1993–1995, 
jäsen ja sihteeri 2001–2008
• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja 
maaliskuusta 2004– helmikuun loppuun 2009.

Kansantaloudellisesti 
tehokasta hyväntekeväisyyttä

Yrityskummi   l   ILKKA EEROLA

Kokemuksen arvostusta, sitä tarvitaan.  
Kyllä nuoret osaavat paljon ja ovat fiksuja, mutta… 
se ei riitä. Kummi voi olla yritykselle valtava 
 voimavara, jos häntä osataan käyttää.  
Eli voi olla ja jos, Ilkka Eerola sanoo.
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vuoden 1998 loppuun. Sen jälkeen ohjat otti Kari 
Kivimäki. Samaan aikaan aloitti myös pitkän ja 

ansiokkaan kummiuran tehnyt Seppo Karvonen 

Kummiraadin puheenjohtajana.  

Kummien ja yritysten yhteen saattamisen li-

säksi Kummiraadin asialistalla oli toistuvasti ko-

ko 1990-luvun kaksi muuta kohtaa: yleisen tie-

touden lisääminen sekä toiminnan rahoitus. Toi-

minnan markkinoinnissa tehtiin runsaasti töitä. 

Yrityskummitoiminnan ensimmäiset vuodet hei-
jastelevat hyvin sitä muutosta, mitä koko Suomi 
kävi läpi 1990-luvulla. Lama ja sitä seurannut ylei-
nen asenteiden ja toimintatapojen muutos heijas-
tui myös verovaroin toteutettavaan yrityskehitys-
palveluun ja sen myötä kummitoimintaan. Yksi 
muutosta läheltä seurannut oli Tampereen entinen 
elinkeinojohtaja Riitta Varpe, joka oli alkuvaihees-
sa Kummiraadin jäsen ja myöhemmin työskenteli 
Yrityskummien kanssa ollessaan ylijohtajana Pir-
kanmaan TE-keskuksessa ja myöhemmin ELY-kes-
kuksessa.

– Pääsin seuraamaan Pirkanmaan kummitoi-
minnan ensimmäisiä vuosia hyvinkin läheltä, mut-
ta tavallaan yläperspektiivistä. Aika toiminnan pe-
rustamiselle oli erittäin otollinen. Suomi oli lamas-
sa ja uusia keinoja yritystoiminnan vauhdittami-
seen tarvittiin. Samaan aikaan moni kokenut yri-
tysjohtaja eläköityi tai joutui jättämään muusta 
syystä työpaikkansa. Tämä loi hyvän pohjan tä-
mäntapaiselle ”mentoripoolille”. Kokemusta oli 
runsaasti jaettavana. Toiminta oli uraauurtavaa. 
Siihen aikaan ei puhuttu start-upeista, spin-offeis-
ta tai advisoreista. 

– Julkisen puolen elinkeinopolitiikka oli mur-
roksessa. Ennen elinkeinopolitiikka oli enemmän-
kin konservatiivista toimintaa, kuten teollisuusalu-

eiden kaavoitusta, yritystonttien jakamista tai 
”hallinnollisia” neuvoja yritystoiminnan aloittami-
seen. Nyt ryhdyttiin yhteistyössä ulkoisten toimi-
joiden kautta tarjoamaan täsmäapua yrityksen 
elinkaaren eri vaiheisiin. Ei virkamiehillä aina ollut 
sellaista toimialatuntemustakin edellyttävää osaa-
mista, joten private-public-yhteistyölle oli selvät 
perusteet ja tarve. 

– Oli iso muutos, kun yrityspalvelun palve-
luprosessiin tulivat mukaan yksityiset toimijat ja 
 julkisella rahalla hankittiin yritysten tarpeisiin rää-
tälöityjä asiantuntijapalveluita. Tässä Yrityskum-
mit oli tärkeä toimija muiden joukossa, Varpe 
 mui stelee.

Tämä näkyi hänen mukaansa erityisen selkeäs-
ti vuosituhannen vaihteessa, kun TE-keskuksessa 
eri toimijat nivottiin saumattomaksi kokonaisuu-
deksi. Kun esimerkiksi Ensimetri antoi apua alku-
vaiheessa, Yrityskummit pystyivät auttamaan jo 
olemassa olevia yrityksiä. Teknologiakeskuksilla oli 
oma tärkeä roolinsa teknologia- ja start-up-yritys-
ten palveluissa.

– Minä näin Yrityskummit yhtenä, erittäin tär-
keänä osana kokonaisvaltaista yrityskehityspalve-
lua, siitä tuli palveluprosessin yksi merkittävä pala-
nen, erityisesti, kun kummit vielä muuttivat 
TE-keskuksen tiloihin, Varpe sanoo.•

Kummeille ja kummiyrityksille järjestettiin sään-

nöllisesti kummipäiviä, joissa tunnettujen esitel-

möitsijöiden lisäksi ääneen pääsivät myös kum-

mit ja kummiyritykset. Tiedotusiskuja tehtiin 

tamperelaisiin medioihin ja alkuvuosina otet-

tiin varsin nopeasti yhteyttä Pirkanmaan kunti-

en elinkeinoasiamiehiin. Kuitenkin vuonna 1998 

SWOT Consultingin tekemä tutkimus kummin-

toiminnan asiakastyytyväisyydestä kertoi, että 

vaikka kummitoiminta koettiin onnistuneeksi, se 

oli jäänyt määrällisesti vaatimattomalle tasolle 

eikä sitä tunnettu hyvin. Kummien päätoimin ta 

sai kiitosta. Samassa tutkimuksessa saatiin kum-

miyrityksiltä positiivista palautetta: 88 prosent-

ia kummiyrityksistä oli tyytyväisiä kummitoi-

mintaan. 

Kummitoiminnan rahoituksesta otti koko 

1990-luvun suurimman vastuun Tampereen Tek-

nologiakeskus. Se tarjosi Hermiasta maksutta 

työskentelytilat ja osallistui muihinkin kustan-

nuksiin. Tukea saatiin vuosien saatossa myös 

Tampereen kaupungilta, kauppa- ja teollisuus-

ministeriöltä sekä Euroopan sosiaalirahastolta. 

Vuonna 1995 Kummiraati teki myös merkittävän 

päätöksen kummiyritysten laskuttamisesta: 

kummiyritys maksoi 500 silloista markkaa (nyky-

rahassa noin 120 euroa) liittymismaksuna ja 2000 

markan vuosimaksua kummin käytöstä. Vaikka 

maksujen perinnässä oli ajoittaisia vaikeuksia, 

helpotti maksu merkittävästi kummitoiminnan 

taloutta. Tämä käytäntö laskuttaa kummiyrityk-

siltä pieni liittymis- ja vuosimaksu on edelleen 

voimassa Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toimin-

nassa.•  

Tärkeäksi osaksi palvelukokonaisuutta

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
ensimmäinen toiminnanjohtaja oli 
Kari Kivimäki. Hän hoiti tehtävää 
vuosina 2001–2004. Jo vuosituhannen 
vaihteessa, Hermiaaikana, hän oli 
työskennellyt kummitoiminnan 
projektipäällikkönä. 

Minä näin Yrityskummit yhtenä, erittäin tärkeänä 
osana kokonaisvaltaista yrityskehityspalvelua, 
siitä tuli palveluprosessin yksi merkittävä 
palanen, erityisesti, kun kummit vielä muuttivat 
TEkeskuksen tiloihin, Riitta Varpe sanoo.
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aksikko kääri nopeasti hihat ja alkoi 

SWOT Consultingin selvityksen pohjalta 

ja saatujen kokemusten perusteella ra-

kentaa uutta toiminta- ja tuotteistamis-

mallia kummeille. Keväällä valmistuikin Pirkan-

maan kummitoiminnan palvelupaketti, joka si-

sälsi kuvaukset kummien toiminnasta aina yri-

tyksen yhteydenotosta kummisuhteen hoitami-

seen.  Kehitettiinpä Pirkanmaan kummitoimin-

nalle oma logokin, jossa propellipäinen olento 

tarjoaa kättään yrittäjille avunantamisen merkik-

si. Logon lisäksi Pirkanmaan kummitoimintaa 

markkinoitiin lauseella “Osaamista ja kokemusta 

Pk-yritysten käyttöön”. 

Palvelusuunnitelmaan oli myös kirjoitettu au-

ki ”Kummitoiminnan pelisäännöt”, eräänlaiset 

kummitoiminnan eettiset ohjeet. Ne olivat  

l Kummitoiminta perustuu aina täydelliseen 

 ja molemminpuoliseen luottamukseen. 

l Kummi toimii aina kummiyrityksen ehdoilla. 

l Kummi on ”sparraaja”, ei konsultti. 

l Kummisuhdetta ei solmita määräajaksi, 

 vaan toistaiseksi. 

Lisäksi suunnitelmassa muistutetaan kummi-

toiminnan perusperiaatteesta: kummin toiminta 

on aina palkatonta vapaaehtoista talkootyötä. 

Kummi on yrittäjän tukihenkilö, kuuntelija ja 

valmentaja. Nuo vuonna 1999 kirjatut teesit ovat 

edelleenkin voimassa.  

Vuosituhannen vaihde sujui myönteises-

ti. Kummien ja kummisuhteiden määrä kasvoi. 

Kummiraadin suurimmat päänsäryt olivat, ku-

ten ennenkin, lisäkummien hankinta, kummien 

yleinen tunnettuus ja toiminnan rahoitus. Kum-

mien määrään saatiin kasvupyrähdys, vuonna 

1999 kummeja oli 56, mutta 2001 jo 85. Rahoitus-

ta saatiin entisten rahoituslähteiden lisäksi Eu-

roopan komission rakennerahastoista Western 

Finland Business and Innovation Center WF-BIC 

ry:n toimintaympäristötukihankkeen kautta. 

Vuosi 2001 nosti kuitenkin synkkiä pilviä 

kum mitoiminnan taivaalle. Tampereen Tekno-

logiakeskus oli vastannut varsin runsaskätisesti 

kummitoiminnan rahoituksesta. Nyt Teknologia-

keskuksen toimintaa oltiin organisoimassa uu-

delleen. Kiinteistöliiketoiminta eriytettiin hau-

tomo- ja yrityskehitystoiminnasta. Hermia Yri-

tyskehitys Oy, jonka alle kummitoimintakin nyt 

kuului, katsoi, ettei se voinut enää tulosvastuul-

lisena yksikkönä kustantaa kummiyhdistyksen 

toimintaa ja antaa esimerkiksi toimitiloja käyt-

töön maksutta.  

– Taloudellinen ohjaus vahvistui tuolloin. Toi-

saalta kummitoimintakin oli vajaan kymmenen 

vuoden aikana muuttanut muotoaan. Aivan aluk-

sihan idea oli auttaa hermialaisia teknologiayri-

tyksiä, mutta vuosien saatossa toiminta oli laa-

jentunut koko Pirkanmaalle ja mukana oli yrityk-

siä laidasta laitaan. Näimme, että meidän aikam-

me kummitoiminnan veturina oli tullut päätök-

seen. Se oli mielestäni hyvin luonnollinen kehi-

tyskulku, muistelee Tekno logiakeskuksen silloi-

nen toimitusjohtaja Olli Niemi vuoden 2001 ta-

pahtumia. 

Kummitoiminnalle Hermian strategian muu-

tos aiheutti suuria vaikeuksia. Teknologia-

keskushan oli merkittävin rahoittaja, 

ja muun muassa pro jektipäällikkö 

Kari Kivimäen palkka oli pitkälti 

maksettu näillä rahoilla. Näin 

ollen Kivimäki jätti paikkan-

sa elokuussa 2001. Väliai-

kaisesti kummiasioita al-

koi hoitaa Teknologiakes-

kuksen kehityspäällikkö 

Antti Juva. 

Raadin puheenjohtaja 

Seppo Karvonen oli kui-

tenkin vahvasti sitä miel-

tä, että hyvin alkuun lähte-

nyt ja kiitosta saanut kum-

mitoiminta ei saanut loppua. 

Nyt piti vain keksiä, kuinka toi-

mintaa jatketaan.  

Projektitoiminnalle loppu  

Vuoden 1999 alusta kummitoimintaa Pirkanmaalla lähtivät 
luotsaamaan Kari Kivimäki projektipäällikkönä ja 
Seppo Karvonen Kummiraadin puheenjohtajana.

K

Kummiraati oli elokuun lopulla nimennyt 

työryhmän, johon kuuluivat Karvosen li säk si 

yrityskummit ja tunnetut tamperelaiset ta lo us-

v ai kuttajat  Henrik Immonen ja Sakari Haukka. 

Työryhmän tehtävänä oli miettiä, kuinka käy-

tännössä kummitoiminta voisi jatkua, joko Her-

miassa tai muualla. Lopulta päädyttiin perusta-

maan oma yhdistys ja samalla katkaisemaan si-

teet Hermiaan. 

– Eihän meillä ollut sellaista rahaa, jolla toi-

mintaa olisi sujuvasti voitu viedä Hermian eh-

doilla eteenpäin. Kummit olivat kuitenkin vah-

vasti sitä mieltä, että tätä hommaa pitää jatkaa. 

Halusimme pitää kummitoiminnan edelleen va-

paaehtoistyönä, eikä se tietenkään istunut Her-

mian uuteen, enemmän tulosvastuulliseen stra-

tegiaan. Emme me halunneet alkaa laskuttaa 

työstämme siten, että olisimme voineet mak-

saa Teknologiakeskuksen kaikis-

ta palveluista, Seppo Karvo-

nen kertoo.•

Kummiraadin puheenjohtaja 
Seppo Karvonen oli vahvasti sitä 

mieltä, että hyvin alkuun lähtenyt 
ja kiitosta saanut kummitoiminta 

ei saanut loppua. Nyt piti vain 
keksiä, kuinka toimintaa 

jatketaan.
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yksyllä sovittiin myös neuvotteluissa Her-

mia Yrityskehitys Oy:n kanssa, että kaik-

ki kummitoiminnan vastuut siirtyvät Pir-

kanmaan Yrityskummit ry:lle.  

Vaikka yhdistyksen perustaminen kuulostaa 

yksinkertaiselta, vaati Pirkanmaan Yrityskummit 

ry:n perustaminen paljon pohjatyötä. Erityises-

ti huolena oli toiminnan rahoitus. Keskusteluja 

käytiin muun muassa Pirkanmaan TE-keskuksen, 

Pirkanmaan Yrittäjien, Tampereen kauppakama-

rin sekä Tampereen kaupungin kanssa. Kaikki 

suhtautuivat yhdistyksen perustamiseen ja kum-

mityöhön erittäin myönteisesti. Esimerkiksi toi-

mitilat löytyivät Tampereen Kauppakadulta TE- 

keskuksesta. Rahoituksessa haluttiin tukeutua 

erityisesti Pirkanmaan kuntien apuun. Pohdittiin-

pa kummeilta kerättävää jäsenmaksuakin, mutta 

siitä luovuttiin. Kummiyrityksiltä ei nimellisen 

palvelumaksun lisäksi haluttu muuta veloittaa. 

Seppo Karvosesta tuli ensimmäiseksi vuodek-

si yhdistyksen puheenjohtaja. Hän johti myös 

Kummiraatia. Vuoden 2003 hallitusta alkoi joh-

taa alusta asti hallituksen jäsenenä ollut Henrik 
 Immonen. 

– Seppo oli tässä taitekohdassa erittäin ener-

ginen ja aktiivinen. Muistan kun istuimme kir-

jastotalo Metson kahvilassa useaan otteeseen 

ja pohdimme eri vaihtoehtoja. Seppo ajoi jat-

kosuunnitelmia päättäväisesti eteenpäin. Kun 

olimme aikamme pohtineet ja arvioineet eri 

vaihtoehtoja, päätös yhdistyksen perustamises-

ta syntyi loppujen lopuksi varsin kivuttomasti, 

kertoo Immonen.  

– Yhdistyksen perustaminen oli jälkeenkin 

päin ajatellen hyvä ja oikeaan osunut teko. Toi-

minnasta tuli tavallaan ryhdikkäämpää. Monet 

asiat, kuten tapa toimia, erilaiset prosessit, kir-

kastuivat yhdistyksessä, hän jatkaa.   

– Perusajatus yhdistyksessä oli toimia Her-

miassa rakennetun erinomaisen hengen mu-

kaisesti: auttaa pyyteettömästi talkoopohjal-

la pirkanmaalaisia yrityksiä. Vaikka yhdistys-

muoto toi hieman lisää byrokratiaa, pyrimme 

minimoimaan ylimääräiset tehtävät. Tietysti 

tarvittiin yhdistykseen hallitus, mutta pidim-

me alussa sen työt mahdollisimman vähäisinä. 

Nyt hallituksen nimeämä Kummiraati jatkoi toi-

mintaansa ennallaan hoitaen lähes kaiken käy-

tännön toiminnan, muistelee puolestaan Seppo 

 Karvonen. 

Kun Pirkanmaan Yrityskummit ry aloitti toi-

mintansa 1. joulukuuta 2001, oli remmissä myös 

vanha tuttu Kari Kivimäki, joka valittiin yhdis-

tyksen ensimmäiseksi toiminnanjohtajaksi. Hän 

hoitikin tehtävää aina maaliskuuhun 2004, jol-

loin jäi sairaseläkkeelle. Taloudellista liikkumati-

laa antoi Tampereen kaupungilta ja Pirkanmaan 

TE-keskukselta saatu toimintaympäristötuki.  

Varsin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita 

ovat olleet myös Tampereen Seudun Osuuspank-

ki ja paikallinen Nordea, jotka ovat tarjonneet 

tiloja kummien yhdistyskokouksille vuosikym-

menien ajan. 

Kummiraadin kokoonpanoon tehtiin muu-

toksia. Raatia laajennettiin ja mukaan tulivat 

edustajat tärkeistä sidosryhmistä, kuten Tampe-

reen kauppakamarista ja Pirkanmaan Yrittäjistä.  

Näin saatiin raatiin lisää ulkopuolisia näkemyk-

siä ja samalla myös vahvempaa sitoutumista. 

Toiminta yhdistyksenä alkoi verraten hyvin. 

Hermia Yrityskehitys Oy:n kanssa oli sovittu vas-

tuiden siirtymisestä uudelle yhdistykselle, jo-

ten myös kummisuhteet pääsääntöisesti siirtyi-

vät kummiyhdistyksen hoidettaviksi. Hävikki ei 

ollut suurta, sillä vuonna 2002 oli kummiyrityk-

siä kaikkiaan 66, kun niitä oli vuotta aiemmin 70. 

Ensimmäisenä vuonna voitiin todella puhua pir-

kanmaalaisesta yhdistyksestä, sillä 66 kummiyri-

tyksestä Tampereelta oli vain 27. Muut 39 olivat 

tasaisesti ympäri Pirkanmaata. Olipa joukossa 

kaksi yritystä Forssasta ja yksi Hämeenlinnasta.

Yhdistyksen toimintaa pidettiin ensimmäisen 

toimintavuoden aikana pääasiassa hyvänä. Asia-

kastyytyväisyyskartoituksessa yritykset antoivat 

Yhdistys perustetaan, 
Hermiasta TE-keskukseen

Pirkanmaan Yrityskummit ry perustettiin
6. syyskuuta 2001 ja se aloitti toimintansa   

saman vuoden joulukuussa.

S

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n perustamisasiakirjoja alle
kirjoittamassa 6.9.2001 Sakari Haukka (edessä vas.), yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohtaja Seppo Karvonen, Henrik Immonen, 
Olli Visakas (takana vas.), ja Jouko Kronholm, joka myös laati 
perustamisasiakirjat. Toiminta yhdistysmuodossa alkoi 1.12.2001.
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Pirkanmaan 

Yrityskummitoiminta
OSAAMISTA JA KOKEMUSTA PK-YRITYSTEN KÄYTTÖÖN

asteikolla 1–10 kummisuhteen toimivuudelle ar-

vosanan 8,3. Peräti 94 prosenttia piti kummitoi-

mintaa hyödyllisenä ja 68 prosenttia oli sitä miel-

tä, että kummitoiminta on vastannut hyvin odo-

tuksia. Kartoituksessa kävi ilmi, että yrityksiin 

oli syntynyt vuoden aikana 56 uutta työpaikkaa. 

Klinikasta päätuote 

2000-luvun alkupuolella alkoi myös ns. klinikka-

työ, josta kehittyi koko kummitoiminnan päätuo-

te. Siinä yritys tuli kertomaan kummeille toimin-

tansa haasteista ja minkälaista apua yrityskum-

meilta toivoi. Pääasiassa Kummiraati edelleen 

valitsi sopivan kummin kummiyrityksille alku-

kartoituksen jälkeen, mutta hankalimmissa ta-

pauksissa järjestettiin klinikka, parin tunnin kes-

kustelutilaisuus yrityksen ja 2–4 kummin kanssa. 

Yleensä kummi sitten valikoitui klinikalla muka-

na olleista.  

– Kummiyritysten osaamistaso heitteli lai-

dasta laitaan. Tyypillinen asiakas oli 5–10 hen-

gen yritys, jolla oli jonkinlainen liikeidea, mutta 

monesti muut asiat olivatkin retuperällä: talou-

den seuraaminen, myynti, henkilöstö, prosessit. 

Kummista tuli eräänlainen luottohenkilö, joka 

pystyi sanomaan yrittäjälle ikävätkin asiat ja si-

ten auttaa eteenpäin. Nuoret yrittäjät tuntuivat 

arvostavan tällaista kokemusta, Immonen toteaa. 

Kummit panostivat edelleen vahvasti sidos-

ryhmäyhteistyöhön, ja markkinointiin tuli uusia 

työkaluja. Pirkanmaan kuntiin pyrittiin olemaan 

säännöllisesti yhteydessä yhteistyön lujittami-

seksi. Pirkanmaan Yrityskummit julkaisi myös 

internet-sivut ja verkko-osoite www.yrityskum-

mit.net on siitä lähtien kertonut yhdistyksen toi-

minnasta. Myös logo ja ”iskulause” uudistettiin. 

Vuoden 2002 aikana sympaattinen propellipää 

vaihtui dynaamisempaan logoon ja sen yhtey-

dessä alettiin käyttää sanaparia ”Kokeneet ja luo-

tettavat”. 

Markkinointia olivat suunnittelemassa tam-

perelaiset mainosmiehet, ja myös yrityskummit 

Martti ”Masa” Huttunen ja Paavo Mäkilä. 

– Yrityskummien markkinoinnin piti seura-

ta aikaansa. Meillä oli jatkuva ongelma siitä, et-

tä meidät tunnettiin liian huonosti koko Pirkan-

maan alueella. Siksi pohdimme tapoja, joilla 

 saisimme paremmin äänemme kuuluviin, Mäki-

lä kertoo. 

– Internet-sivut olivat yksi tapa jakaa infor-

maatiota. Olimme myös aktiivisesti yhteydessä 

eri medioihin, joille tarjosimme kiinnostavia yri-

tysaiheita. 2000-luvulla saimmekin juttuja kum-

meista läpi paremmin, kun kummijoukkoomme 

liittyi tunnettuja liike-elämän vaikuttajia. Esi-

merkiksi kummityö sai valtakunnallistakin julki-

suutta, kun pitkään Keskon ylimmässä johdossa 

työskennellyt Timo Karake tuli mukaan yritys-

kummitoimintaamme. 

Internetin kautta alettiin vuonna 2004 jakaa 

myös sähköistä tiedotuslehteä Julkua. Ensimmäi-

sessä numerossa selitettiin nimen historiaa seu-

raavasti: Lehden nimi viittaa tamperelaisen kir-

jailijan Lauri Viidan tekstiin: “Meidät on reivattu 

ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kas-

tiin...” Julkuja käytettiin aikanaan rakennustyö-

mailla betonirakenteita tukemassa kunnes nämä 

saavuttivat kestävät ominaisuutensa. Yrityskum-

mienkin joukko on runsaslukuinen ja sen koke-

muspiiri rakentuu elinkeinoelämän tehtävistä 

ristiin ja rastiin. Joukkoon kätkeytyy monipuo-

lista johtotason osaamista sekä henkilökohtais-

ta yrittämistä. Myös julkisyhteisöt ovat kummien 

kastissa edustettuina. Tämä joukko tarjoaa tuke-

vaa yhteistyötä Pirkanmaan alueen aloittaville tai 

jo pitkään toimineille yrityksille. 

– Martti Huttusen kanssa teimme pohjat, mil-

tä lehti voisi näyttää. Masa oli varsin aktiivinen 

siinä työssä. Hän jopa kirjoitti paljon juttuja Jul-

kuun, vaikka itse lehden kokoaminen jäikin toi-

minnanjohtajan harteille, Mäkilä sanoo. 

Kari Kivimäen toiminnanjohtaja-aika sujui 

tasaisen työn merkeissä. Vuosi 2003 jäi hänen 

viimeiseksi kokonaiseksi toimintavuodekseen. 

Kummiyrityksiä oli vuoden lopussa 59 ja kum-

meja 85. Rahoitus oli jatkuva keskustelunaihe. 

Yhdistyksen ensimmäisinä vuosina säännöllinen 

tulorahoitus tuli lähes pelkästään Pirkanmaan 

kunnilta ja kummiyrityksiltä kerätyistä nimelli-

sistä maksuista. 

Myös toimiminen yhdistyksenä sujui ilman 

suurempia ongelmia. Pirkanmaan Yrityskummit 

ry:llä oli tavallaan kaksitasoinen rakenne: toi-

saalta yhdistyslain vaatima hallitus ja samanai-

kaisesti laajempi Kummiraati. 

– Aika nopeasti nämä kaksi elintä oppivat toi-

mimaan rinnakkain. Vastuut olivat kuitenkin hy-

vin selvät. Hallitus katsoi, että asiat hoidetaan 

lain kirjaimen mukaan, sillä oli selkeä valvonta-

funktio. Hallitus mietti lisäksi toiminnan resurs-

sointia ja rahoitusta sekä yleensäkin yrityskum-

mien strategiaa. Kummiraati puolestaan hoi-

ti käytännön operatiivisen työn, eli toteutti yh-

distyksen missiota, kertoo alkuvaiheessa yhdis-

tyksen hallituksen puheenjohtajana ja Kummi-

raadin varapuheenjohtajana toiminut Henrik 

Immonen.•

Laitoimme 
hyvän kiertämään
Tekniikan lisensiaatti Henrik Immonen liittyi yri-
tyskummeihin jo toiminnan alkuaikoina vuonna 
1995.

– Minulla oli paljon tuttuja yrityskummeissa ja 
he kysyivät minua mukaan. Ajattelin, että kun 
kerran ihmisillä kuitenkin on jonkinlaisia harras-
tuksia, niin tämä tuntuisi sopivan minulle. Meillä 
olikin yrityskummeissa hyvä henki, mitä auttoi 
yhteinen arvopohja. Olimme kaikki pirkanmaa-
laisten yritysten auttamisen asialla, Immonen 
muistelee.

Hänet tunnetaan Pirkanmaalla muun muassa 
monivuotisena Sarviksen ja TTT Hackmanin toi-
mitusjohtajana. 

– Olin saanut olla mukana monissa mielen-
kiintoisissa tehtävissä yritysmaailmassa, joten 
ajattelin, että on minun vuoroni jakaa hyvää 
eteenpäin. Hyvällä tarkoitan tässä niitä kokemuk-
sen tuomia oppeja, jotka toivottavasti auttoivat 
yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa. 

–  Todella nautin kummitoiminnasta. Vaikka 
enää en paljon mukana olekaan, aktiivivuosista 
jäi hyvät muistot. Se oli mielenkiintoista aikaa, sii-
nä oppi uusia asioita ja tutustui uusiin ihmisiin.•

Henrik Immonen

• työelämässä muun muassa Puolustuslaitoksessa, 
A. Ahlström Osakeyhtiössä, Aaltosen tehtailla, 
Sarviksessa ja Hackman TTT:ssä 
• yrityskummiksi 1995
• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n hallituksen jäsen 
2001–2002 ja puheenjohtaja 2003–2005, 
Kummiraadin jäsen 2001–2005.

Yrityskummi   l   HENRIK IMMONEN
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Pirkanmaan Yrityskummit ry:n perustajajäsentä 
Seppo Karvosta voi luonnehtia ”kummien kum-
miksi”. Hän on nähnyt pirkanmaalaisten yrityskum-
mien taipaleen alusta alkaen ja aktiivisesti vaikut-
tanut siihen aina 2010-luvun puoliväliin saakka.

Häntä voi myös luonnehtia talkootyömieheksi, 
jolla kummihommissa oli jalat maassa ja kädet 
 savessa.

– Johtoajatuksemme on aina ollut parantaa 
suomalaisten pk-yritysten menestymistä jakamalla 
omaa kokemustamme – ja siten myös säästää 
 rahaa.

Karvonen korostaa, että kummit tekevät käy-
tännön työtä, käärivät hihat, selvittävät mikä on 
yrityksen ongelma ja yrittävät ratkaista sen: ei by-
rokratiaa vaan suoraa toimintaa.

– Minulle kummityö on ollut ”heurekahom-
maa”. Työurallanikin menin aina paikkaan, joka 
vaati kehittämistä, jossa oli jokin ongelma. Kun se 
saatiin ratkaistuksi, soitin heti headhunterille, että 
olisiko jossain mulle sopivaa työtä, olisiko jossain 
jotain ongelmaa – ja sinne!

Tärkeää Karvoselle on ollut myös ajatus siitä, 
että muiden ei tarvitse tehdä samoja virheitä kuin 
hän itse teki.

– Omalla urallani olin monta kertaa ajatellut, 
että kunpa olisi ollut joku kokenut, joka olisi anta-
nut neuvoja. Olisin kaivannut itse apua, kävin niin 
kivisen polun. Näin tämän kummi-idean järkevänä 
ja tärkeänä, otin sen vakavasti. Ajattelin, että 
 siihen pitää satsata. Heittäydyin täysillä. Koko sy-
dämellä.• 

Suoraa toimintaa

Seppo Karvonen

• monipuolinen johtajakokemus eri aloilta: 
paperi- ja kartonkiteollisuus, ohutlevy- ja raskas 
konepajateollisuus, kylmäkalusteet ja 
muoviteollisuus
• yrityskummiksi 1998
• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n perustajajäsen, 
oli sen hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja 
2001–2002, ja uudestaan hallituksessa 
2012–2014, Kummiraadin puheenjohtaja 
2001–2006, jäsen 2007–2008
• Vuoden Yrityskummi 2004, 
Suomen Yrityskummien valtakunnallinen 
Vuoden kummi 2010, Kunniakummi 2013. 

Yrityskummi   l   SEPPO KARVONEN

Seppo Karvonen kertoo kaivanneensa 
omalla työurallaan monta kertaa 
kokeneempien apua. – Siksi innostuin 
kummiideasta ja otin kummiuden 
vakavasti. 

Tampereella perustettiin vuonna 2003 Hallituspart-
nerit ry. Osittain perustamisesta saadaan kiittää 
myös pirkanmaalaisten yrityskummien panosta. Ak-
tiivisesti uuden järjestön hahmottelussa oli mukana 
yrityskummi, Keskon ylimmässä johdossa pitkän 
päivätyön tehnyt Timo Karake.

– Muutin vuonna 1999 Tampereelle, kun jäin 
Keskosta eläkkeelle. Menin aika nopeasti mukaan 
yrityskummeihin, vaikka lupasin vaimolleni, etten 
ota enää aikaa vieviä hommia. Jouduin kuitenkin 
pian ystävieni pyynnöstä mukaan miettimään Pir-
kanmaan Yrityskummien tulevaisuutta Tampereen 
Teknologiakeskus Oy:n muutettua strategiaansa, 
hän muistelee.

– Kun aloitin kummityön, koin sen nopeasti mie-
lekkääksi. Esimerkiksi klinikkatoiminta oli todella 
käänteentekevää ja erinomaisen hyödyllistä.

Karake alkoi kuitenkin pohtia monen muun yri-
tyskummin ja liiketuttavan kanssa, mikä olisi seuraa-
va kehitysvaihe yhtiössä, kun kummeilta oli saatu 
”ensiapu” akuuttiin ongelmaan. 

– Vahva moottori oli Kai Miesmäki. Olimme po-
rukalla vakaasti sitä mieltä, että tähän täytyy saada 
jatkumo. Kun yritys kasvaa ja kehittyy, se tarvitsee 
myös osaavan hallituksen, joka voi luotsata yhtiötä 
eteenpäin. Esimerkiksi monessa perheyhtiössä halli-
tuksessa olivat perheenjäsenet. Kuka silloin oikeasti 
haastaa valittuja suuntia? Kuka huolehtii yhtiön jat-
kuvuudesta? 

Karakkeen mukaan oli tärkeää luoda järjestelmä, 
jossa pätevät hallitustyöhön tottuneet liikkeenjoh-
tajat pystyvät tulemaan ulkopuolisina jäseninä yri-
tysten hallituksiin tuomaan toisenlaista näkemystä, 

rakentamaan hallintojärjestelmiä, haastamaan omis-
tajien ajatuksia.

– Hahmottelimme yrityksille eräänlaisen kehi-
tyspolun. Ensimmäinen paikka yrityksille hakea 
apua oli yleensä Yrityskummit. Siellä yrityksiä pys-
tyttiin opastamaan myös siitä, kuinka ensiarvoisen 
tärkeää on saada päteviä jäseniä hallituksiin. Kun 
yritys kehittyy, Hallituspartnerit olisi seuraava askel 
saada ulkopuolista näkemystä yritykseen. Se voisi 
toteutua neuvonantajan (advisor) tai hallitusjäse-
nyyden muodossa. Tässä syntyi eräänlainen Yritys-
kummien ja Hallituspartnereiden veljesliitto, Karake 
kuvaa.

Yrityskummit olivat mukana myös, kun Hallitus-
partnereiden ja Tampereen kauppakamarin kanssa 
suunniteltiin Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kou-
lutusta, jonka tarkoituksena oli valmistaa hallitus-
työstä kiinnostuneita toimimaan yritysten halli-
tuksissa. 

Hallituspartnereiden toimintafilosofia oli alusta 
lähtien erilainen kuin Yrityskummien. Siinä missä 
Yrityskummit painotti vapaaehtoisuutta, Hallitus-
partnerit on avoimesti kertonut olevansa maksulli-
nen palvelu. Nykyään Hallituspartnerit ry on kasva-
nut koko maan kattavaksi verkostoksi, jossa on yli 
1000 hallitusosaajaa.•

Timo Karake

• Keskon monivuotinen varapääjohtaja, kauppaneuvos
• yrityskummiksi 2002, Vuoden Yrityskummi 2006
• hallituksen jäsen 2003–2005. 

Yrityskummien ja 
Hallituspartnereiden ”veljesliitto”

Yrityskummi   l   TIMO KARAKE
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Mika Uusi-Pietilällä on kahden suunnan näkymä 
yrityskummeihin: kun hän tuli Tietovalta Oy:n toi-
mitusjohtajaksi vuonna 1996, yrityksellä oli jo 
kummi. Kun hän siirtyi Minutoriin vuonna 2001, 
hän ryhtyi itse yrityskummiksi.

– Tietovallan kummisuhde syntyi ymmärtääk-
seni siksi, että IT-alan yritykset olivat pääasiassa 
isoja konglomeraatteja, eivätkä pienemmät alan 
yritykset saaneet ääntään kuuluviin. Noin kymme-
nen hengen yritykset – kuten Tietovalta silloin – 
eivät päässeet pöytiin keskustelemaan edes IT-yri-
tysten tulevaisuudesta. Meiltä ei kysytty mitään, 
vaikka näimme, että uusi IT-maailma oli kaltaisis-
samme yrityksissä. 

Tietovallan tarvitsema kummiapu liittyikin vai-
kuttamiseen ja markkinatrendien kuulemiseen, eli 
enemmän toimintaympäristöön kuin yrityksen toi-
mintaan, struktuuriin tai hallintoon. 

– Saimmekin ääntämme kuuluviin. ICT-alasta 
tuli samoihin aikoihin kiinnostava, puhuttiin uu-
desta taloudesta. Kummi avasi meille muutamia 
ovia, pääsimme uskottavasti puhumaan toiminnas-
tamme. 

Kummiksi ryhtyessään Uusi-Pietilä oli sen ai-

kaisista kummeista nuorin ja hänet asemoitiin 
IT-sektoriin ja työvoimavaltaisen asiantuntijaorga-
nisaation hallitsijaksi. 

– Kummina en ole ollut kovin aktiivinen, koska 
teen konsulttina hyvin samantapaisia asioita kuin 
kummit. Mutta on minulla ollut puolenkymmentä 
kummiyritystä. Klinikoilla käyn ja olen mukana 
kummitoiminnan kehittämisessä. 

Uusi-Pietilä pitää klinikkatoimintaa hedelmäl-
lisenä.

– Yritys ja useampi kummi pohtivat yrityksen 
asiaa ja ongelmaa hyvinkin eri näkökulmista, ja 
yrittäjä voi tehdä ajatuksista oman yhdistelmänsä. 
Aina yrittäjän on osattava perustella itselleen, mik-
si tekee tai valitsee niin kuin tekee ja valitsee, mit-
kä hänen vaikuttimensa ovat. Jos yrittäjältä kysyy: 
miksi teet näin? oikea vastaus ei ole, että koska 
kummi käski. Kummin tehtävä on tehdä kysymyk-
siä, ei antaa vastauksia. 

Uusi-Pietilä on huomannut, että kun yrittäjä 
avaa klinikalla asiaansa, innostus herää, vaikka asia 
olisi kummille vähän vieraampikin. 

– On aina hyvä, ettei jää oman kuplansa van-
giksi. Kummina saat ymmärrystä, mihin maailma 

Kysymyksiä, ei välttämättä vastauksia

Kummit tekevät Mika Uusi
Pietilän mielestä arvokasta 
työtä, ja vapaaehtoisuudella 
on toiminnassa iso merkitys. 
– Yrittäjä voi luottaa siihen, 
ettei kummi aja omaa 
asiaansa. 

Yrityskummi   l   MIKA UUSI-PIETILÄ

on menossa, millaisia lähtöjä on. Aina toisesta 
toimialasta on mahdollisuus oppia. Tärkeää 
substanssin ohella on yrittäjän oman ajattelun 
avaaminen. Kummipari on hyvä malli, siinä voi 
olla substanssiosaaja ja ajattelun avaaja, se, 
joka kysyy ”voisiko tällä toimialalla tehdä 
näin…”

Poluttajana

Kummeilla on monta roolia, ja Uusi-Pietilä li-
säisi vielä yhden: kummit voisivat olla palve-
luverkoston poluttajia.

– Jokainen tapaus on yksilöllinen, eikä 
systeemissä ole ketään, joka osaisi poluttaa 
yrittäjän tarpeet ja tapauksen yrityspalvelu-
verkostoon – kummit voisivat ottaa tämän 
tehtäväkseen. Tätä osaamista Pirkanmaan Yri-
tyskummeissa kehitetäänkin palvelumuotoi-
lun erikoisammattitutkinnossa. 

Poluttaja tuntisi, mikä on palvelutarve ja 
millaisia palveluntarjoajia on. Hän kokoaisi 
osaajaverkoston ja osaisi ohjata yritystä 
eteenpäin.

– Tehtävä ei ole valita yrityksen puolesta, 
vaan esitellä, mitä on tarjolla. Kummi ymmär-
tää myös rahoitusvaihtoehtoja.•

Mika Uusi-Pietilä
• toimitusjohtaja, Minutor Oy
• prosessiasiantuntija, konsultti, 
erityisesti asiakaspalveluprosessit 
• ensin kummiyrityksen toimitusjohtaja, 
sitten yrityskummi vuodesta 2001.

Persoonan polku Pirkanmaan Yrityskummien 

kanssa alkoi, kun joukko innokkaita opiskeli-
jayrittäjiä päätti lähteä kokeilemaan siipiään 
tosielämässä. Yritys oli perustettu opintojen 
ohessa TAMKin yrittäjyyden yksikössä Pro-
akatemiassa vuonna 2003. Kun opiskelijaryh-
män valmistuminen koitti jouluna 2005, kuusi 
persoonaa päätti jatkaa yritystä ja tehdä siitä 
unelmiensa työpaikan.

– Olin tehnyt oman opinnäytetyöni 
mentoroinnista ja mentorointiohjelman suun-
nittelusta. Uskoin, että mentoroinnilla ja spar-

Kummi saatteli 
opiskelijayrittäjät 
tosielämään
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Reetta Keränen on yrittäjyyden 
konkari: hän perusti ensimmäisen 
yrityksensä 25vuotiaana 
opiskelijana. Hän on ollut perustaja
osakkaana Sivupersoona Oy:ssä, 
Joiku of Life Oy:ssä ja Kolmas 
Persoona Oy:ssä.
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raamisella on mahdollisuus tukea sekä  yksilön 
henkistä kasvua että yrityksen kehittymistä. 
 Löysimme Yrityskummit ja kokeneen markkinoin-
tialan konkarin ja johtajan Antti Aron, Persoo  -
nan toimitusjohtajana tuolloin toiminut Reetta 
 Keränen kertoo.

Persoonalla oli alkuvaiheessa kaksi hyvin toi-
sistaan poikkeavaa bisnesaluetta. Ensimmäinen 
oli keskittynyt palveluiden markkinointiin ja pal-
velubrändeihin. Toinen puolestaan viittomakielen 
tulkkaukseen aputoiminimi Sivupersoonan alla. 
Heti ensimmäisen päätoimisen yrittäjyysvuoden 
jälkeen yrityksessä oli työntekijöitä jo reilut pari-
kymmentä.

– Antin kokemuksesta oli hyötyä erityisesti 
Persoonan markkinointibisneksessä, mutta brän-
distä tuli myös yksi Sivupersoonan vahvuuksista.

Yrityskummitoiminta sopi Reetta Keräsen 
mielestä erinomaisesti yrityksen aloitus- ja kas-
vuvaiheeseen. Kummitoiminnan kautta luotiin 

myös oiva kulttuuri myöhemmin aloitetulle aktii-
viselle hallitustyölle ja riippumattomien hallitusjä-
senten hyödyntämiselle.

– Antti oli koko yrityksen kummi. Meillä oli 
sparraustapaamisia säännöllisesti sekä kahdes-
taan että laajemmin koko tiimin kesken. Antti 
osasi evästää meitä sekä bisneksessä että mark-
kinointitoimialan lainalaisuuksissa, Reetta Kerä-
nen jatkaa.

Markkinointi- ja tulkkausliiketoiminnat kehit-
tyivät alkuun rinta rinnan, mutta vuodesta 2010 
alkaen yhtiö päätti keskittyä viittomakielen ja pu-
hevammaisten tulkkaukseen sekä myöhemmin 
myös puheterapiaan. Aputoiminimi Sivupersoo-
nasta tuli yhtiön varsinainen nimi.

Yritys on kasvanut vuosien aikana valtakun-
nallisesti merkittäväksi toimijaksi omalla alallaan. 
Terveystalo Oyj osti Sivupersoona Oy:n (ent. Per-
soona Oy) perustajaosakkailta vuonna 2021 ja 
yhtiö jatkaa tarinaansa Terveystalon alla.•

Optinetin kaari kulki Ensimetristä kummiklinikalle ja kahteen 
omaan yrityskummiin, sitten hallituksen perustamiseen. – Tämä 
polku johti meillä menestyvään yritystoimintaan, sanoo Optinetin 
entinen ja Agendiumin nykyinen toimitusjohtaja Ismo Paananen. 
Hän uskoo itsekin joskus jakavansa kokemustaan yrityskummina.

”Kannattaa kuunnella”

Ismo Paanasella on koululaisesta alkaen ollut 

yrittämisen hinku, intohimona luoda uutta. 
– Olihan minulla itsevarmuutta ja tahtoa, 

mutta yrityskummien kanssa keskustellessa 
syntyi tietty nöyryys myös sille, että kannattaa 
kuunnella muitakin. Ymmärsin, että aina on 
jossain joku, jolla on annettavaa. Mentoroinnin 

parhaimpia tuloksia? Se, etten tiennyt odottaa 
sitä, mitä lopulta sain.

Ismo Paananen perusti kolmen ystävänsä 
kanssa Optinet Oy:n vuonna 1998. Yritys ke-
hitti työkaluja kotisivujen päivittämiseen aika-
na, jolloin julkaisualustoja ei juuri ollut. Opti-
net kasvoi 2,5 miljoonan euron liikevaihtoon ja 
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Vuonna 2007 Persoona palkittiin kummien kunniakirjalla. 
Kummi Paavo Mäkilä onnittelemassa Jemiina Hautamäkeä, hän oli 
Persoonan ensimmäisiä työntekijöitä.  Keskellä yrityksen perustajajäsen 
Reetta Keränen ja oikealla kummi Martti Huttunen. 
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30 hengen työpaikaksi. Se myytiin vuonna 2019, 
ja matkan varrella idea oli kypsynyt jo uuteen 
yritykseen: Agendium Oy löysi polkunsa tieto-
turvan kehittämisestä. Taas on menossa kasvu- 
ja kiihdytysvaihe, tavoitteena vuonna 2023 rik-
koa miljoonan euron liikevaihtoraja. Seuraava 
pohdinta koskee kansainvälistymistä. Agendiu-
missa työntekijöitä on nyt seitsemän, ja haavee-
na on vahvasti verkostoitunut yritys.

– Olimme Optinetissa käyttäneet Ensimetrin 
palveluja, ja Ensimetrin kautta jatkosteppinä tar-
jottiin neuvontaan Yrityskummeja. Meille järjes-
tettiin kummiklinikka vuonna 2002. Olihan se 
jännä hetki nuorelle yrittäjälle! Olimme toimi-
neet muutaman vuoden ja meillä oli idea, mihin 
olimme menossa. Sain klinikalta hymyilevän ja 
empaattisen vastaanoton. Liikeideaa ei vähätel-
ty, ja nähtiin, että kaverilla on ainakin intoa ja 
tahtoa. Sain sparrausta siihen, mitkä voisivat  
olla kompastuskiviä suunnitelmissamme.

Kummiksi valikoitui Timo Karake. 
– Hän oli rakentanut kasvuorganisaatioita, 

joten hänellä voisi olla ajatuksia meillekin. Muis-
tan hyvin, kun alettiin puhua kasvun rahoituk-
sesta, Timo heristi sormeaan ja sanoi: sijoittajat 
pidät sitten kaukana, ne saattavat vain sotkea 
asioita. Tämä pisti miettimään. Myöhemmin 
 kuitenkin otimme sijoittajia mukaan, mutta 
 osasimme Timon ansiosta ottaa sudenkuopat 
huomioon.

Kun tarvittiin ajatuksia sähköisen liiketoi-
minnan kehittämiseen, kummiksi vaihtui Harri 
Meller. Ismo Paananen muistelee, miten Harri 
tuli Optinetiin ensimmäistä kertaa: kravatti kau-
lassa, jämäkkänä bisnesmiehenä.

– Itse olin vähän erilainen, ”villi ja vapaa”. 
Harri lähestyi yritystoimintaa numeroiden ja 
suunnitelmallisuuden kautta. Arvot olivat erilai-
set, mutta jälkeenpäin todettiin, että sehän se 
suola just oli!

Kummiaikaa kesti kaikkiaan puolenkymmen-
tä vuotta, sitten oli aika perustaa Optinetiin hal-

litus. Nyt Agendiumissa sparraajana toimii 
 Paanasen itse kokoama luottobisnesystäväryh-
mä, hallituksen perustaminen on työlistalla.

”Omassa kasvussa tärkeä vaihe”

Paananen arvioi, että yrityskummi on parhaim-
millaan apu ja aito kaveri yksinyrittäjälle ja yksi-
näiselle yrittäjälle. 

– Aluksi, kun ei ollut omia verkostoja eikä 
toimialaviisauksiakaan vielä, kummi oli tärkeä 
juttukaveri, kovalla ammattitaidolla varustettu 
bisnesystävä. Voimme jutella epävirallisistakin 
asioista. Kun haet omaa juttuasi, on lupa olla vä-
hän eksyksissä. Yrityskummilta saat eväitä, hän 
on perustamisvaiheen tuki ja turva. Ei kummilta 
odota oikeita vastauksia, vaan näkökulmia, ky-
seenalaistamista. Luottamuksellisuus on perus-
pilari. Sen ansiosta voidaan käsitellä kiperimpiä-
kin asioita. Tuo arvaamatonta arvoa kysyä kysy-
myksiä myös agendan ulkopuolelta. Kun keskus-
teluissa ei vain optimoida prosessia eli sitä mitä 
tehdään, vaan päästään itsestäänselvyyksien yli 
ja ulkopuolelle, alkaa tapahtua. 

Paananen sanoo, että nuorena johtajana  
hän sai paljon bisnesoppia sekä sparrausta joh-
tamiseen.

–  Puhuimme niin yritysasioista kuin toimi-
tusjohtajankin asioista. Se oli omassa kasvussa 
tärkeä vaihe. 

Ismo Paananen korostaa, että yrittäjän pitää 
olla intohimoinen, mutta valmis myös kyseen-
alaistamaan omaa toimintaansa ja ottamaan 
neuvoja vastaan.

– On ollut pakko oppia ja opetella kuuntele-
maan älykkäästi, herkällä korvalla, ja ymmärtää, 
että itse tekee päätökset ja kantaa niistä vas-
tuun. Kuuntelemisen halu on säilynyt edelleen. 
Toisaalta pitää myös luottaa omiin näkemyksiin-
sä oikeissa paikoissa. Kun tehdään uutta, kukaan 
ei varmasti tiedä, mitkä ratkaisut lopulta osoit-
tautuvat järkeviksi ja mitkä eivät.•

uhlallinen tilaisuus pidettiin Tampereen 

Suomalaisella Klubilla helmikuun 19. päi-

vä 2004, lähes 10 vuoden päästä siitä, kun 

Pirkanmaan ensimmäinen Alueraati oli 

kokoontunut.  

Tilaisuuden juhlapuheen piti Suomen Yrittä-

jien silloinen puheenjohtaja Eero Lehti, joka 

pohti, kuinka yrittäjyyttä voitaisiin helpottaa Pir-

kanmaalla ja koko Suomessa ja kuinka ylipää-

tään yrittäjyyttä voitaisiin lisätä. Tervehdyksen 

juhlaan toi Pirkanmaan TE-keskuksen johtaja 

Riitta Varpe, joka oli itsekin mukana tuossa his-

toriallisessa Alueraadin kokouksessa noin vuosi-

kymmen takaperin. Kummityön ensimmäisiin 

vuosiin loi katsauksen raadin ensimmäinen pu-

heenjohtaja Ilkka Eerola ja tilaisuudessa kuultiin 

lisäksi kahden kummiyrityksen kokemuksia yri-

tyskummitoiminnasta. 

Tilaisuudessa myös lanseerattiin vieläkin 

jaet tava Vuoden Yrityskummi -arvonimi. Vuoden 

2003 yrityskummiksi valittiin Ilkka Eerola, joka 

palkittiin näyttävästi juhlassa Hikipisara-pienois-

patsaalla. Juhlien jälkeen Eerolalle koittikin arki, 

sillä hänet valittiin Kivimäen seuraajaksi yhdis-

Komeasti toiselle 
vuosikymmenelle, 

Ilkka Eerola ottaa ohjat  

Ennen jäämistään sairaseläkkeelle Kari Kivimäki 
junaili vielä yhdessä hallituksen kanssa 

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 10-vuotisjuhlat.

tyksen toiminnanjohtajaksi. Hän aloitti yhdistyk-

sen johdossa maaliskuussa 2004 ja jatkoi aina 

vuoteen 2009.  

Eerolalle toiminnanjohtajan pesti ei ollut hyp-

py tuntemattomaan, olihan hän toiminut jo en-

simmäisen Alueraadin puheenjohtajana vuonna 

1994 sekä samasta vuodesta lähtien yrityskum-

mina. Eerola kirjoittikin kautensa aluksi muis-

tion, jossa hän hahmotteli Pirkanmaan Yritys-

kummien roolia, järjestön haasteita ja mahdol-

lisuuksia.  

Hän totesi, että yrityskummitoimintaa olisi 

mahdollista kehittää edelleen sekä määrällisesti 

että laadullisesti siten, että yhä useampi yritys 

voisi hyötyä siitä ja että hyödyn määrä yritystä 

kohden voisi kasvaa. Pirkanmaan Yrityskum-

mien kokemus ja olemassa oleva verkosto antoi-

vat hyvät lähtökohdat. Kehittäminen voisi tapah-

tua kahdella tasolla – edistämällä Pirkanmaan 

yrityskummitoimintaa ja monistamalla konsep-

tia muualle Suomeen.  

Haasteeksi Eerola nimesi vanhat tutut asiat, 

jotka olivat askarruttaneet raatia ja yhdistyksen 

hallitusta pitkään: toiminnan rahoituksen ja sitä 

J
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kuvatekstit
Reetta Keränen on yrittäjyyden konkari: 

hän perusti ensimmäisen yrityksensä 
25-vuotiaana opiskelijana. Hän on ollut pe-
rustajaosakkaana Sivupersoona Oy:ssä, Joiku 
of Life Oy:ssä ja Kolmas Persoona Oy:ssä.

Vuonna 2007 Persoona palkittiin Vuoden 
kummiyritys -kunniakirjalla. Kummi Paavo 
Mäkilä onnittelemassa Jemiina Hautamäkeä, 
hän oli Persoonan ensimmäisiä työntekijöitä. 
Keskellä yrityksen perustajajäsen Reetta Ke-
ränen ja oikealla kummi Martti Huttunen. 

kautta resurssien kasvattamisen sekä tunnettuu-

den heikkouden. Erityisesti Eerolaa sapetti, että 

innovaatiojärjestelmän toimijat eivät yleisesti 

noteeranneet yrityskummitoimintaa yhdeksi ak-

tiivisesti käytettävissä olevaksi järjestelmän 

osaksi. Kummitoimintaa ei huolittu edes min-

kään toimijan www-sivuille, ei edes linkiksi. 

Tilanteen parantamiseksi Eerola listasi jou-

kon asioita. Päällimmäisenä oli resurssien kas-

vattaminen. Käyttöpääomaa pitäisi saada kun-

tien ja yritysten lisäksi myös muilta toimijoilta, 

esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriöltä. 

Radikaalein ajatus oli ryhtyä laskuttamaan kum-

miyrityksiä nimellisten jäsenmaksujen lisäksi 

erityisistä, tarkasti rajatuista palveluista, eli olisi 

siirrytty tietyissä ongelmatapauksissa erään-

laisiksi yrityskonsulteiksi. Tähän ei kuitenkaan 

lähdetty.  

Myös tiedotukseen ja viestintään piti panos-

taa entistä enemmän. Erityisesti oli parannettava 

yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta ne voi-

sivat viestiä omille asiakkailleen yrityskummien 

palveluista. 

– Rahoituksen kanssa emme aivan onnistu-

neet. Minun aikanani rahoitus tuli edelleen kun-

nilta ja yrityksiltä, osittain saimme myös satun-

naisia avustuksia esimerkiksi Pirkanmaan liitol-

ta. Minulla oli ajatuksia levittää kummimalliam-

me muualle Suomeen, ja kävinkin esittelemässä 

työtämme maakuntamme ulkopuolella eri toimi-

joille. Yritin tätä kautta saada Pirkanmaan Yritys-

kummeille valtakunnallista rahoitusta, mutta se 

ei onnistunut. Ihmettelen edelleen, miksi valtio 

ei voinut lähteä aktiivisemmin mukaan ja antaa 

avustuksia esimerkiksi veikkausvoittovaroista, 

Eerola kertoo. 

Henkistä tukea tosin tuli valtakunnankin ta-

solta. Vuonna 2005 pidetyssä Pirkanmaan Yritys-

kummien tilaisuudessa Sitran yliasiamies, enti-

nen pääministeri Esko Aho puhui vahvasti koke-

neiden mentoreiden ja yritysten yhteistyön puo-

lesta. Ahon mukaan hyvinvointiyhteiskunta ei 

voi toimia ilman hyvinvoivaa ja kannattavaa 

pk-yrityskenttää. Sen eteen on hänen mukaansa 

tehtävä töitä, ja yksi loistava tapa on valjastaa yri-

tyskummeja pk-yritysten avuksi. 

Myös kummiyritykset olivat suhteellisen tyy-

tyväisiä kummien toimintaan. Vuonna 2005 ky-

syttiin 78 kummiyritykseltä niiden näkemystä 

kummitoiminnasta. Yritykset arvioivat kummi-

suhteen toimivuutta arvosanalla 8,7 (asteikolla 

4–10) ja hyötyä arvosanalla 8,4. 

Viestinnässä uudistettiin verkkosivuja, ja Jul-

ku-lehti ilmestyi toiminnanjohtajan kokoamana 

säännöllisesti. 

– Kävin kertomassa lukuisissa tilaisuuk sissa 

toiminnastamme. Taisin esiintyä varsin tiu  haan 

myös eri lehtien palstoilla edistämässä asiaam-

me. 

Eerolan aikana ryhdyttiin valitsemaan myös 

Vuoden kummiyritystä. Ajatuksena oli saada li-

sää julkisuutta kummitoiminnalle, mutta myös 

viestiä yrityksille mahdollisuudesta kehittyä 

kummin avulla. Kummiyritykseksi etsittiin yri-

tystä, joka oli pystynyt petraamaan toimintaansa 

ja jossa yrityskummi oli yrityksen mielestä tuo-

nut selkeää lisäarvoa. Ensimmäinen Vuoden 

kummiyritys nimettiin vuonna 2007, ja perinne 

on jatkunut siitä asti.  

Itse käytännön toiminta Eerolan toiminnan-

johtajakaudella sujui juohevasti. Hän hoiti juok-

sevat asiat, otti vastaan yritysten kummitoivei-

ta ja rekrytoi uusia kum meja. Hänen toiveensa 

lisäresurs seistakin osin täyttyi. Vuonna 2008 hän 

sai loppu ajakseen avuk seen varatoiminnanjoh-

tajaksi  vuonna 2007 yrityskummina aloittaneen 

Gölnar Hairedinin.  

– Minun oli kokemukseni takia suhteellisen 

helppo toimia. Voi sanoa, että tunsin henkilö-

kohtaisesti jokaisen kummin ja tiesin heidän 

taustansa. Kun olin selvittänyt kummia haluavan 

yrityksen ongelmat, pystyin välittömästi löytä-

mään heille oikean kummin, joka oli juuri sen 

ongelma-alueen expertti. Sitten soitin kummieh-

dokkaalle ja kerroin, että nyt olisi tällainen ja täl-

lainen yritys, joka tarvitsee sinunlaistasi kum-

mia.  Jos ongelma oli hieman monisyisempi, pi-

dettiin klinikka, johon sitten soittamalla 

kutsuin 2–4 kummia, joidenka tie-

sin pystyvän auttamaan yri-

tystä, Eerola kertoo. 

– Tämä työmetodini 

oli myös erinomainen 

tapa pitää yhteyttä 

kummeihin ja kes-

kustella muutenkin 

kummitoiminnasta.  

Työ myös tuotti 

tulosta. Eerolan vii-

meisenä kokonaise-

na toiminnanjohta-

javuotena 2008 autet-

tiin kaikkiaan 166 yri-

tystä. Kummien määrä-

kin oli kasvanut 150:een. 

Yrityskummit olivat myös le-

vittäytyneet kattavasti koko Pir-

kanmaan alueelle. Lisäksi hyväksi ha-

vaitut kummien omat teemaillat jatkuivat sään-

nöllisesti kooten kummit ja toisinaan myös kum-

miyritykset yhteen keskustelemaan vapaamuo-

toisesti kummitoiminnasta.  

– Vaikka kauteni alussa suunniteltiin Pirkan-

maan mallin levittämistä muualle Suomeen, lop-

puaikana minulle kirkastui ajatus pitää painopis-

te Pirkanmaalla. Yhteistyö muiden kummialuei-

den kanssa ei ottanut tulta, enkä ollut järin in-

nostunut kansainvälisistä hankkeista, joiden pe-

rään hallituksessa tunnettiin vetoa.  

Ilkka Eerola ilmoitti vuoden 2009 alussa jää-

vänsä eläkkeelle 66-vuotiaana tehtyään pitkän ja 

ansiokkaan uran Pirkanmaan Yrityskummien 

johtotehtävissä. Kokonaan Eerola ei kummitoi-

mintaa jättänyt, vaan jatkoi vielä yrityskum-

mina ja Kummiraadin jäsenenä.•

Ilkka Eerolan aikana 
ryhdyttiin valitsemaan Vuoden 
kummiyritystä. Ensimmäinen 

nimettiin vuonna 2007, ja perinne 
on jatkunut siitä asti. 
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Pirkanmaan Yrityskummit ry juhli 19.2.2004 ensimmäisen kymmenvuotiskauden täyttymistä arvokkaassa 
ympäristössä. Tampereen Suomalaiselle Klubille oli kokoontunut liki 80 henkilöä: kummeja ja asiakasyritysten 
sekä sidosryhmien edustajia. 

Herrat valmiina juhliin: Martti Huttunen, 
Paavo Mäkilä ja Pentti Elo. 

Historian ensimmäinen Vuoden 
Yrityskummi on Ilkka Eerola (oik.), 
hän sai kymmenvuotisjuhlissa 
Vuoden 2003 yrityskummi 
-palkinnon. Häntä haastattelivat 
Henrik Immonen (vas.) ja 
Seppo Karvonen.

Tervehdyssanat lausui Tampereen TE-keskuksen 
johtaja Riitta Varpe. Hän totesi läheisen yhteis-
toiminnan vallitsevan edustamansa yhteisön ja 
kummien välillä. Tehtävää riittää molemmille ja 
kummitoiminta TE-keskuksen tiloissa mahdollistaa 
kiinteän yhteyden jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Kymmenvuotisjuhlien juhla puheen 
piti Suomen Yrittäjien puheen-
johtaja Eero Lehti (oik.). Häntä 
kiittivät kummien toiminnan -
johtaja Kari Kivimäki (vas.) ja 
hallituksen puheenjohtaja 
Henrik Immonen.

Kymmenvuotisjuhlatunnelmia   l
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Vuoden 2005 yrityskummi 
Matti Kilpinen.

Kummiklinikka on yksi kummien toimintamuodoista, ns. strateginen isku. 
Klinikkatyön äärellä kesäkuussa 2005 Awec Group Oy:stä Arto Askonen 
(seisomassa) ja Pasi Hyytinen. Kummien edustajina hallituksen 
puheen johtaja Henrik Immonen (oik.), Antti Aro, Aarno Lindström, 
Seppo Karvonen ja pöydän toisella puolella toiminnanjohtaja
Ilkka Eerola.

Kummitoimintailtapäivässä 
toukokuussa 2006 
ajatustenvaihdossa Tekesin 
Tapani Nummelin (vas.) ja 
kummi Jaakko Mattila. 

Kummien koulutus tilaisuudessa 
helmikuussa 2006 hiljaisen 
tiedon merkityksestä puhui 
Tampereen aikuiskoulutus
keskuksen koulutussuunnittelija 
Auli NerkkiSaarinen.

Yrityskummien teemailta
päivässä helmikuussa 
2005 Suomalaisella 
 Klubilla  Sitran yliasiamies 
Esko Aho puhui aiheesta 
Seniorien hyödyntäminen 
pk-yrityksen kehittämi
sessä. Hän piti tärkeänä, 
että erityisesti elinkeino
elämästä saatua seniorien 
kokemusta pyritään 
laajasti hyödyntämään 
kansakunnan kilpailu
kyvyn kehittämisessä. 

Toimintaa   l   tapahtumia 

Teemailtapäivässä 
lokakuussa 2007 palkittiin 
historian ensimmäinen 
Vuoden kummiyritys. 
Palkinnon sai saunojakin 
valmistava Puusepän
Werstas JP Sirkka Ky. 
Lauteilla yrittäjä 
Jussi-Pekka Sirkka (vas.) 
ja kummi Vesa Vilanen.

Lokakuun 2007 teemailta
päivässä eduskunnan 
tulevaisuusvaliokunnan 
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Marja Tiura kertoi valiokunnan 
keskeisistä teemoista. 
Päivä kokosi 60 osallistujaa, 
mukana muun muassa kummit 
Pentti Pietilä (vas.), Seppo Tiitola, 
Simo Lignell ja Seppo Karvonen.
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Teemailtapäivässä lokakuussa 
2008 palkittiin Vuoden kummi-
yritys Liuskemestarit Oy. 
Yrityksellä oli kaksi kummia, ja 
toimitusjohtaja Tuomo Jokinen 
piti sitä Liuske mestareille 
sopivana. Kummi toimintaa hän 
suositteli ”hyvänä käyttövoimana”. 
Vasemmalta Liuskemestarien 
Arttu Jokinen ja Pekka Jokinen. 
Keskellä kummit Paavo Mäkilä 
ja Matti Kyntäjä, oikealla 
Tuomo Jokinen ja Sini Jokinen.

Eva Hänninen-Salmelin on kouluttanut mentorointia yrityskummeille sisäisesti teemapäivillä 
– kuten tässä vuonna 2007 – ja viime vuosina Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnossa.

Asianajaja Markku Lehtola Krogerukselta puhui 
kummikokouksessa marraskuussa 2007 aiheesta 
Yrityssaneeraus ja sen muutokset. 

Helmikuussa 2008 Kari Neilimo esitelmöi 
kummeille Aamulehden auditoriossa 
strategian ja hallitustyön merkityksestä… 
ja esitti tärkeitä kysymyksiä. 

Vuoden 2007 yrityskummina palkittiin Antti Aro.

Kevätkokouksessa 
2008 kudos
teknologiakeskus 
Regean johtaja 
Riitta Suuronen 
kertoi kudos
teknologian 
kehityksestä.
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Resilienssistä eli kyvykkyydestä kestää, joustaa ja 
nähdä selviytymisvaihtoehtoja on viime vuosina pu-
huttu paljon. Eva Hänninen-Salmelin, mentoroinnin 

asiantuntija, kummien kouluttaja ja yksi Pirkanmaan 
ensimmäisistä naisyrityskummeista arvioi, että juuri 
yrittäjän ja yrityksen resilienssin vahvistaminen on 
kummien työtä. 

– Emme me kuokkaan tartu, mutta tuemme kes-
kustelun avulla työn kehittymistä sen tiedon perus-
teella, jonka yrittäjä meille ensin kertoo. Voin välit-
tää oman kokemukseni ja tietoni eteenpäin yrittä-
jälle. Käytettiinpä tietojani tai ei, ne ovat joka ta-
pauksessa yhtenä osana päätöksentekoa. Uskon, 
että tiedolla ja fiksuudella kummit – ja suomalaiset 
ylipäätään – luovat yrityksiin ratkaisukykyä – ja 
myös kykyä resilienssin kasvattamiseen.

Kummin tehtävänä on auttaa tarkistamaan se, 
että yrityksen perusta on kunnossa, kivijalka on ra-
kennettu vahvaksi. Kummi tietää, mitä siihen tarvi-
taan. Yrittäjä itse tekee työn ja päätökset. 

Kun nykyään kaikki muuttuu entistä nopeam-
min, kummitkin joutuvat miettimään, onko heillä 
uudessa maailmassa annettavaa, onko heidän koke-
muksellaan käyttöarvoa. Totta kai on, sanoo Hänni-
nen-Salmelin.

– Kokemus on sitä, että tunnistaa käyttäytymis-
malleja. Kun koulutan yrityskummeja, sanon, että 
älkää hurmaantuko yrittäjän ensimmäisestä ehdo-
tuksesta, pyytäkää toinen ja sen jälkeen vielä kol-
mas. Tärkeää on, ettei yrittäjä päädy ensimmäisenä 
tai edes toisena mieleen tulleeseen ratkaisuun, 

vaan pohtii vaihtoehtoisia malleja. Näin riskejä tulee 
arvioiduksi laajemmin. Se on eräänlaista skenaario-
työskentelyä. 

Kokemus on myös toistuvuuksien havainnointia.
– Yrityskummi osaa kokemuksensa perusteella 

lukea sanoittamattomia asioita, sitä, mitä yrittäjä ei 
uskalla puhua ääneen. Nämä asiat yleensä liittyvät 
elämän kokonaisuuteen. 

Kokemusta on myös pitää huolta, että seura-
taan, mitä tehdään ja että edetään tavoitteen suun-
nassa. Ellei edetä, mitä muutetaan, miten vaihde-
taan suuntaa.  

– Jos ei ymmärrä kenttää kokonaan, ei näe kriit-
tisiä kohtia. Yrityskummin tehtävä on juuri nähdä ne 
kriittiset kohdat. 

Hänninen-Salmelin harmittelee, että nykyajan 
24/7-yhteiskunnassa ei riitä aikaa ajatusten kypsyt-
telyyn. 

–  Kun aikaa ei ole, loppuu fyysinen seikkailu 

ideoiden keskellä – se, että pistää omat ajatuksensa 
ristituleen, uskaltaa testata omien ideoiden kelpoi-
suutta erilaisissa kuvioissa. Kummien pitäisi entistä 
enemmän rohkaista ja itsekin rohkaistua tähän. 
Rohkaista kokeilemaan.

Naisia kaivataan 

Eva Hänninen-Salmelin oli aikanaan perustamas sa 
Kansainvälistä naisjohtajainstituuttia, joten kysy-
täänpä: miksi naiskummeja on edelleen melko 
 vähän?

Perhesyyt, hoivavastuut, työelämän segregaatio 
ja kulttuuri osin vaikuttavat vähyyteen. 

– Mutta on naisilla omaa osaamistaan koskeva 
suhteellistamisen puute. He eivät näe, mitä oma 
osaaminen on ja mitä se on suhteessa muiden tai 
alan ammattilaisten osaamiseen.

– Ryhtyminen kummiksi edellyttää, että uskaltaa 
kokeilla. Nyt vielä vähän vanhemman sukupolven 
naisten ”ongelma” on, että ei uskalleta kokeilla eikä 
mokata. Ei osata itse erotella sitä, että ”kyllä minä 
osaan tämän”, vaan jonkun pitää se sanoa: ”olet hy-
vä tässä”. Mutta eihän naisten älyä ja osaamista ole 
koskaan kehuttu, ulkonäköä kyllä. Malleja alkaa kui-
tenkin olla jo siitä, että tyttöjäkin kehutaan. Se 
muuttaa tilanteen, se on ajan kysymys.

Eva Hänninen-Salmelin on tyytyväinen kummi-
uraansa.

–  Olen ollut kummina kolmen toiminnanjohtajan 
eli Ilkka Eerolan, Harri Mellerin ja Tapani Kaskelan 

aikana. He ovat kaikki vieneet hyvin eteenpäin toi-
mintaa kummiyhteisössä ja myös kummiyhteisöä. 
Aina tulee uusia kysymyksiä, tilanteet muuttuvat, ja 
yrityskummitoimintaa on kehitetty niiden mukaan. 
On ollut mielenkiintoista seurata Pirkanmaan kehit-
tymistä – ja on viety kummi-ideaa Namibiaankin 
Harrin aikana yhtäaikaisesti Tampereen seudun yrit-
täjänaisten projektin kanssa.

Etenkin klinikkatyöskentely saa kiitosta, koska 

klinikan prosessi on läpinäkyvä: klinikka on turvalli-
nen tapa ja paikka tulla puhumaan yrityksen ideois-
ta. Siinä missä teollisuuskonkarit tuntevat prosessit 
ja vientikuviot, Eva sanoo kyselevänsä ”pehmeitä”: 
miten yrittäjä jaksaa, mitä mahtuu 24 tuntiin, min-
kälaisia juridisia kysymyksiä on tullut – tai voi tulla 
– vastaan.

– Kummiyrityksissä taas kahden kummin eli 
kummiparin työskentely on minusta hyvä. Kummit 
täydentävät toisiaan, voi olla eri ajattelu- ja lähesty-
mistapa, vastakkainenkin, mutta näin he tuovat yrit-
täjän asiaan uusia näkökulmia. 

Eva Hänninen-Salmelin on mentoroinnin asian-
tuntija, ja tässä ominaisuudessa myös kouluttanut 
kummeja. 

– Mentorointi tuo institutionaalisen siirtymän 
yhteiskunnan kehitykseen, edistää ajatusten siirty-
mistä, ajattelun aktiivisuuden siirtymistä. Myös yri-
tyskummit sitouttavat eri sukupolvia toisiinsa, tuo-
vat niitä lähemmäs toisiaan ja pitävät huolta yhteis-
kunnan kehittymisestä – ovat osa kehityksen ratas-
ta. Näin rakennetaan yhteiskunnan osaamista laa-
jemminkin. Kummien työssä korostuvat ylisukupol-
visuuden ja pitkäjännitteisyyden merkitykset, Pir-
kanmaalla myös muutoksen logiikka ja sen ymmär-
täminen. Meillä on vahva teollinen perinne ja toi-
saalta monialainen innovatiivinen ote. Täällä on aina 
tilaa muutokselle. Yrityskummit välittävät paitsi pe-
rinnettä myös muutoksen logiikkaa. Sitä ei voi ostaa 
hyllyltä tai konsulteilta, vaan se syntyy ihmisten, or-
ganisaatioiden ja instituutioiden yhteistyöstä. 

Kummityö on Evan mukaan kuuntelua, kysymis-
tä, kummin tiedon jakamista, verkottumista, amma-
tillisuutta. Entä miten hän näkee yrityskummitoi-
minnan tulevaisuuden?

– Keskustelulla on aina merkitystä. Se ei häviä 
mihinkään.•

Eva Hänninen-Salmelin
• asiantuntijayrittäjä vuodesta 1994, liikkeenjohdon 
ja osaamisen kehittämisen koulutusta ja konsultointia, 
mentoroinnin kehittäjä, tutkija; Kansainvälisen 
Naisjohtajainstituutin ja WoM World of Management 
Oy:n perustajia
• yrityskummiksi 2007, ensimmäisiä naiskummeja
klinikkatyöskentelyssä aktiivi, kummiraadissa 2012 
• kouluttanut kummeja sisäisesti teemapäivillä ja 
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnossa teemasta 
yrityskummit mentoreina.

Eva HänninenSalmelin sanoo, 
että yrityskummit tekevät  
”huippu modernia talkootyötä”: 
jakavat tietojaan, osaamistaan ja 
kokemustaan vapaaehtoisesti, 
maksutta. – Toisaalta kummius 
on tietynlainen ammatti: et tee 
päätöksiä, mutta rohkaiset, tuet, 
avaat näkökulmia ja esität 
kriittisiäkin kysymyksiä. 

Yrityskummi   l   EVA HÄNNINEN-SALMELIN

Kummi kasvattaa yrittäjän resilienssiä
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Tommi Rasila on ollut tekemisissä yritysten ke-
hittämistarpeiden ja kehittämisen kanssa niin 
sarjayrittäjänä, hallitusammattilaisena kuin aika-
naan Tampereen kauppakamarin toimitusjohta-
janakin. Kasvuyritystoimintaan ja sen kehittämi-
seen liittyvässä väitöskirjassaan hän käsitteli 
myös mentorointia ja sen merkitystä. 

Rasila totesi, että koska kehityksen kierre 
kiihtyy, uusilla yrittäjillä ei ole aikaa learning-by-
doing-polkuun eikä varaa ilmeisiin virheisiin. 
”Vain muutamilla uusilla yrityksillä on varaa kon-
sultteihin, eikä hyvilläkään konsulteilla välttä-
mättä ole yhtä laajaa kokemusta kuin kokeneilla 
bisnesmentoreilla. Tässä mielessä parhaat 
mentorit ovat muut yrittäjät ja kokeneet liiketoi-
mintajohtajat.”

– Minulla on ollut vahva halu auttaa mento-
roinnissa, koska se on ehdottoman hyvä ja järke-
vä tapa tuoda osaamisresurssia yritykselle. 

Rasila kertoo, että kun kauppakamari ja Hal-
lituspartnerit ry kehittivät HHJ-koulutusta 

ria sijoituksia? Joukkorahoitus on tullut myöhem-
min tähän avuksi. Knowledge: alkava yrittäjä voi 
olla tosi hyvä omassa asiassaan, mutta ei ymmär-
rä bisneksenteosta juuri mitään. Mistä yritys saisi 
näitä bisneksenteon osaajia? 

Hallituspartnereissa ja Yrityskummeissa on ja 
oli samoja jäseniä HHJ:n kehittämisen aikaan.  

– Yrityskummit olivat myötävaikuttamassa 
HHJ:n syntyyn. Kummirekisterissä on parisataa 
kummia, sieltä löytyy kyllä osaamista ja asiantun-
tijuutta joka asiaan. Ja edelleen kummitoiminnas-
ta myös kerrotaan HHJ-kurssilla yhtenä vaihto-
ehtona ennen hallitustyöskentelyä tai sen ohella, 
ja HHJ-kursseilla on myös kummeja mukana. 

Nöyrä vai voittamaton?

Kummin rooli voi Rasilan mielestä olla neuvomis-
ta, osaamisen hyvien käytäntöjen jakamista, 
kuuntelua ja läsnäoloa. 

– Yrittäjät ovat usein niin pahuksen yksin. 
Kummi on lähellä ja läsnä, hän haluaa auttaa ja 
valjastaa apuun kontaktinsa ja verkostonsakin – 
eikä maksa mitään. Mutta yrittäjän täytyy haluta 
apua, olla sillä tavoin nöyrä ja vapaaehtoisesti au-
tettavana. Kuulin kerran ajatuksen, että voitta-
mattomuuden tunne on ensimmäinen askel tiellä, 
jolta ei ole paluuta. Jos yrittäjä ajattelee, että 
osaa itse kaiken, silloin ei tarvita yrityskummia-
kaan. Sen verran pitää kuitenkin olla nöyrä, että 
tietää, ettei tiedä kaikkea. Kummisuhteessa yri-
tyksenkin pitää olla aktiivinen. Mentorista on 
hyötyä vain, jos sitä käyttää.

Rasila pitää kummeja yhtenä yrityspalvelu-
kentän tarpeellisena toimijana. Toiminnassa tär-
keitä ovat vapaaehtoisuus ja ilmaisuus.

– Ilmaisuus takaa sen, ettei kummilla ole ke-
tunhäntää kainalossa. Kummin ainoa agenda on 
yrittäjän ja yrityksen auttaminen. Hän on eri kuin 
konsultti, jonka agendana on tehdä toimeksian-

toja ja lähettää niistä lasku. Julkisen vallan edus-
tajan intressissä taas on tehdä suorite, joka on 
hänen tontillaan ja jolla on jokin mittari. Onko 
suorite palaverinpito, asiakkaan menestys vai tä-
män saaminen pois palvelujonosta?

Rasila arvioi, että tulevaisuudessakin yritys-
kummeilla on ehdottomasti paikkansa maailmas-
sa. Resursseja olisi kuitenkin vahvistettava.

– Toiminta pitäisi saada taloudellisesti vakaal-
le pohjalle, kuitenkin niin, että riippumattomuus 
säilyy. Kummius on tehokas tapa saada resurssia 
yritykseen, mutta kummityötunnin ”hinta” on 
naurettavan pieni. Työtä tehdään kengännauha-
budjetilla. Vakaa rahoitus toisi vakautta myös toi-
mintaan, tiedettäisiin, mitä seuraavina vuosina 
voidaan tehdä – ja kummityötä voitaisiin myös 
markkinoida entistä vahvemmin.•

Tommi Rasila

• tekniikan tohtori, sarjayrittäjä, 
hallitusammattilainen 
• Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja 
2004–2012  
• väitöskirja Venture-to-Capital – A New 
Framework for Growth Venturing and Professional 
Ownership (2004)
• yrityskummiksi 2005, Kummiraadin jäsen 
2005–2008.

Tommi Rasila toivoo, että 
mentoroinnin malleja käytettäisiin 
nykyistä laajemminkin, 
esimerkiksi julkisella sektorilla. 
– Mentorointi ja yrityskummius 
eivät myöskään ole mitään 
eläkeläis harrastuksia. Voisi jopa 
ajatella reversementorointia: 
nuoret mentoroivat vanhempia. 
Sosiaalinen media olisi heti 
kärkeen hyvä teema. 

Läsnä ja lähellä

Yrityskummi   l   TOMMI RASILA

2000-luvun alussa, ymmärrettiin, että yrityksillä on 
edessään kolme kuilua: matching, capital ja know-
ledge. 

– Matching: Miten yritykset ja esimerkiksi bisnes-
enkelit löytävät toisensa? Capital: Miten saada rahoi-
tusta, kun pääomasijoittajat tavoittelivat lähinnä suu-
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Pertti Iivanaista luonnehditaan luottokummiksi. 
Kummiyrityksiä on vuonna 2007 alkaneella kum-
miuralla ollut parikymmentä, tehtäviä yhdistyksen 
organisaatiossa myös. Luottokummi itse sanoo, 
että kyllä: hän on kummiyrittäjän käytettävissä ai-
na kun tarve vaatii. Oli arki tai pyhä.

– Kummius antaa hyvän mielen ja positiivista 
energiaa. Tulee seurattua kunkin kummiyrityksen 
alan toimintaa. Minulle tärkeää on, että kun pala-
verin päätteeksi sovitaan, mitä pitää seuraavaan 
palaveriin mennessä tapahtua, se suunnilleen ta-
pahtuukin. Totta kai yrittäjä itse määrittelee, mitä 
pitää tehdä. Mutta sanon myös, että ellet tee sitä, 
mistä sovittiin, minusta ei ole sinulle hyötyä. Seu-
rustelen mielelläni, mutta toimintaa pitää olla ja 
tuloksia tulla, sillä yrittäjän rahathan siinä ovat 
pelissä.

Iivanaisella on ollut eri kokoisia kummiyrityk-
siä eri aloilta. 

– Vaikka jokainen tapaus on erilainen, perus-
logiikka on minun kokemukseni mukaan sama: 
kaikki lähtee asiakkaasta, taloudesta – ennen 
kaikkea kassasta – asiakastarpeen täyttämisestä 

ja henkilöstön osaamisen hyödyntämisestä.
Iivanainen arvioi kummiuransa huippuhetkek-

si esimerkiksi TSO RAKENNESUUNNITTELUN 

tarinan. Muitakin on.

Asiakas, henkilökohtaisesti

Asiakastyöskentely on Iivanaisen työkokemuksen 

kautta syntynyt osaamisvahvuus, ja sillä on 
15-vuotisen kummiuran aikana ollut kysyntää.

– Kummiyrityksissä olen törmännyt kahteen 
isoon kehityskohteeseen: yhteistyöhön asiakkai-
den kanssa ja tuloksen tekemiseen. Kaikkihan 
osaavat laskea, mutta harva pystyy muuttamaan 
laskelmat rahavirraksi. Ja asiakastyöskentely… 
Edelleen yrittäjä usein ajattelee, että ”minun tuot-
teeni ja palveluni”, vaikka pitäisi ajatella, että 
”asiak kaan tuote ja palvelu”. 

Asiakastyön tärkeydestä on puhuttu vuosi-
kausia, ja Iivanainen kuulee usein, että ”joo joo, 
tiedetään”. Tiedetään – mutta tehdäänkö mitään?  

Iivanainen pitää kummina huolta, että teh-
dään: kummiyritys ottaa selvää, missä sen asiak-

kaat ovat, miten se heidät tuntee ja miten se hei-
dät hoitaa. Vaaditaan systemaattisuutta ja itse-
kuria, että kalenterista varataan aika asiakas-
käynneille. Ja sitten voikin käydä kuten Timo 
 Sormuselle: lopettamisaatoksissa ollut yrittäjä myi 
kumminsa opeilla neljän viikon aikana puolen 
vuoden kapasiteettinsa loppuun. TSO:n kehitys 
on jatkunut: kesällä 2022 yrityksen liikevaihto on 
yli miljoona euroa ja työntekijöitä on 17.

Arki kuntoon rivakasti

Uuden kummiyrityksen polku Iivanaisen hoivissa 
on tavoitteellinen.

– Klinikalle teen peruskartoituksen, klinikan 
jälkeen sovitaan työskentelytavat ja tapaamisker-
rat. Sitten käymme läpi isoimmat kipukohdat, kes-
kustelemme, mietimme vaihtoehtoja, työstämme 
tärkeimpiä asiakkaita. Näin saamme perustoimin-
not päivitettyä. Strategia pitää olla, mutta tärkein-
tä pk-yrittäjälle alussa on, miten firman arki sujuu, 
ei strategia. Vuosi on suunnittelujakso. Budjetti, 
tavoitteet ja toimet laitetaan numeroiksi. Ja sitten 
tekemään. Ellei mene suunnitellusti, muutetaan. 

Hyvä kummi pystyy Iivanaisen mielestä aset-
tumaan kummiyrityksen tilanteeseen, eikä aloita 
omista, vaan yrittäjän lähtökohdista. Jokainen 
kummiyritys ja asiakas on erilainen, ja kummin pi-
tää pystyä liikkumaan organisaation eri tasoilla ja 
saada keskustellen vuorovaikutusta aikaiseksi. 
Totta kai tarvitaan ammatillinen kompetenssi ja 
aikaa.

Iivanainen vakavoituu, kun hän pohtii kum-
mien merkitystä yleisesti.

– Kummien merkitys on aivan ratkaiseva Suo-
men talouselämälle. Esimerkiksi TSO:n tapaisia  
kasvutarinoita pitäisi olla enemmän. Pk-yritys tar-
vitsee sparraajaa, eikä sillä ole varaa palkata kon-
sulttia. Tämä on loistava systeemi, josta toiset 
saavat enemmän, toiset vähemmän. Sanon kum-
miyritykselle aina, että käyttäkää minua häikäile-
mättömästi hyväksenne, haluan, että minusta on 
teille hyötyä. Joskus yrittäjää pitää rohkaista us-
komaan, että olen kummina häntä varten. Itse 
Tamglassin toimitusjohtajanakin olisin kaivannut 
organisaation ulkopuolista pallottelukaveria, jolta 

olisi voinut kysyä, että ”miltä susta kuulostaa täl-
lainen…?” 

Iivanainen on sitä mieltä, että yrityskummi-
järjestelmä pitäisi saada muotoiltua työ- ja elin-
keino  ministeriön alaisuuteen ja yhteiskunnan ra-
hoituksen piiriin, jotta toiminta kaikissa kummipii-
reissä Suomessa saataisiin vakiinnutettua ja pal-
kattua täysipäiväinen toiminnanjohtaja. 

– Tämän pitäisi olla ennen kaikkea valtakun-
nallisen kattojärjestön Suomen Yrityskummit ry:n 
agendalla. Siellä voisi olla myös suhteiden solmi-
minen muiden maiden kummijärjestöihin. On hy-
vä tietää, mitä muissa maissa tehdään, ja verkosto 
voisi olla väylä auttaa omia yrityksiä kansainvä-
listymään.

Juna raiteelta lähtee…  

Pertti Iivanainen oli jäämässä eläkkeelle, kun sil-
loinen kummien puheenjohtaja Seppo Karvonen 

alkoi houkutella häntä kummiksi.
– Ajattelin, etten sitoudu mihinkään, olin työ-

rupeamasta aika puhki. Sitten tuli mieleen, että 
mitä minulle eläkkeellä tapahtuu. Olin kuin Pen-
dolino: täydessä vauhdissa pysäkille, ja sinne py-
säkillekö Iivanainen sitten jää? Huomasin tarvitse-
vani toimintaa, mutta ajattelin, että itse täytän al-
lakkani. Sitten tuli ensimmäinen kummiyritys, toi-
nen, kolmas. Nyt olen vain Timo Sormusen ja 
TSO:n kummina.

Vapaaehtoisuus on tärkeää, ja Iivanainen l i-
sää, ettei hän palkollisena olisi kummiksi ryhty-
nytkään.

– Vapaaehtoisuus tarkoittaa, että voi itse päät-
tää, mitä ja miten paljon tekee. Palkinnon saa, kun 
yrittäjä kiittää: ”hyvä kun pelastit meidät”.•

 

Pertti Iivanainen
• muun muassa Nokian Paperin myyntijohtaja, 
Tamglassin toimitusjohtaja
• yrityskummiksi 2007
• Kummiraadissa ja sen puheenjohtajana yhteensä 
kahdeksan vuotta, hallituksessa 2017–2019.

– Aina joku on se, joka lähtee 
umpihankeen latua tekemään, 
Pertti Iivanainen sanoo ja kiittää 
Pirkanmaan Yrityskummien latua 
osaamisellaan avanneita Seppo 
Karvosta ja Ilkka Eerolaa, Arto 
Lehtoa ja Harri Melleriä. – Harri sai 
toiminnanjohtajana dynamiikkaa ja 
rahoitusta kokonaisuuteen niin, 
että nyt meillä on täysipäiväinen 
toiminnanjohtaja.   

Sovitaan, mitä tehdään, 
ja tehdään, mitä on sovittu

Yrityskummi   l   PERTTI IIVANAINEN
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Kuinka onnistua äitiyspakkauksen tavarantoimit-
tajana? Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi juupa-
jokelainen, kankaita, kestotuotteita ja tarvikkeita 
sekä vaatteita valmistava Myllymuksut kääntyi 
Pirkanmaan Yrityskummien puoleen.

Myllymuksut perustettiin vuonna 2004, ja 
muun muassa kestovaippojen ansiosta kasvu lähti 
nousuun vuonna 2006. Yritys purjehti verkkokau-
pan aallon harjalla.

– Aloimme 2006–2007 miettiä pyrkimistä äi-
tiyspakkauksen tavarantoimittajaksi. Se on iso ja 
monivaiheinen prosessi, jossa tarjoajaksi hyväksy-
tyn pitää itse etupainotteisesti rahoittaa tuotan-
toa. Kela vaatii erilaisia vakuuksia. Hain apua kas-
savirtalaskelmiin, ja aluksi sain taloussuunnitte-
luun tukea ELY-keskuksen konsultilta, muistelee 
yrittäjä Johanna Putkonen. 

Jo tarjousvaiheessa sitoumuksia ja sopimuksia 
oli paljon, ja Johanna Putkonen koki olevansa liian 
yksin ajatustensa kanssa.

– Silloin otin yhteyttä kummeihin. Harri Mel-
lerin kanssa tehtiin tarjoukseen liittyvää työtä, ja 
kummiklinikkavaiheen jälkeen ykkösvaihtoehto 
kummikseni oli Gölnar Hairedin. Hänellä oli vank-
kaa kokemusta tekstiiliteollisuudesta ja alihankin-
tasopimuksista. Sain leveämmät hartiat ja var-
muutta – uskalsin tehdä päätöksiä. Toimitimme 
tuotteita äitiyspakkauksiin kaksi hankintakautta, 
vuodet 2010–2013.

 

Älä jää yksin!

Johanna Putkonen huokaa, että yrittäjä on aina 
yksin, mutta kun on henkilökuntaa, alihankkijoita 

ja tavarantoimittajia, yksin ei pysty kaikkeen.
– Auttaa, kun saa puhua ulkopuolisen kanssa. 

Itse hain näkemystä ja kokemusta. Kummi oli suu-
ri henkinen tuki. Hyvä myös, että joku kyseen-
alaistaa ajatuksesi ja oikealla tavalla jarruttaa: pis-
tää hetkellisesti pysähtymään asian ääreen, ettet 
vain tukka putkella paina eteenpäin. 

Kummi myös antaa perspektiiviä, näkee vaih-
toehtoja.

– Mutta yrittäjän on oltava valmis vastaanot-
tamaan ajatuksia ja mielipiteitä, avoimin mielin 
kuunnella, mitä kummilla on sanottavaa. Ei kummi 
ratko sinun ongelmiasi, itse päätät, miten toimit, 
mutta perusyrittämisen asioissa hänellä on paljon 
annettavaa. Emme mekään puhuneet verkkokau-
pan kehittämisestä, vaan taloudesta, johtamisesta 
ja henkilöstöhallinnosta. Esimerkiksi henkilöstöön 
liittyvät päätökset ovat yrittäjälle tosi raskaita, 
niistä ei organisaatiossa pysty puhumaan kenen-
kään kanssa. Virherekrytointi voi kaataa yrityk-
sen. Keskustelumme olivat minulle todella merki-
tyksellisiä. Kummisuhde kesti viitisen vuotta.

Johanna Putkonen arvostaa kummitoimintaa 
ja toivoo, että mahdollisimman moni yrittäjä käyt-
täisi kummien apua.

– Kun oma kummisuhde alkoi, olisin halunnut 
julistaa kaikille tuoreille yrittäjille: ottakaa yritys-
kummi! Kyllä yrittäjän kannattaa hakea ja ottaa 
apua. Ei pidä jäädä yksin. Jos yrittäjä selkeästi ha-
luaa kasvattaa yritystään, silloin kannattaa ottaa 
rinnalle henkilö, jonka kanssa käydä asioita läpi.

 Myllymuksuilla on nyt vauhti päällä. Liike-
vaihto on kahtena viime vuotena kasvanut  
30 prosenttia vuodessa ja on nyt noin miljoona 

Kummiyritys   l   MYLLYMUKSUT OY

Myllymuksuilla on myymälä 
ompelimon yhteydessä Juupajoella, 
mutta varsinainen kauppa 
tehdään verkossa. Varsinkin 
vienti markkinoita on tavoite 
laajentaa. Verkossa kieliversioita 
on neljä. – Nykyään verkko
kaupasta jo 70 prosenttia menee 
Suomen rajojen ulkopuolelle, 
kertoo toimitus johtaja Johanna 
Putkonen. Moniosaaja Emma 
Rajala piipahti ompelimosta 
vaaterekkiä järjestelemään. 

euroa. Kun yrityskummi tuli kaveriksi, liikevaihtoa oli 
noin 200 000 euroa.

Kasvua Johanna Putkonen odottaa jatkossakin, 
joskin pula ompelijoista on kova, materiaaleista myös. 
Myllymuksujen ompelimossa on kaksi virolaista, kol-
me ukrainalaista ja kaksi suomalaista työntekijää. Toi-
mistossa on kaksi henkeä, pakkaamossa 1,5.

– Pystyttäisiin kasvamaan enemmänkin, mutta se 
vaatii työvoimaa. Ukrainasta tulevat ompelijat ovat 
lahja Suomen tekstiiliteollisuudelle.•

Henkinen tuki ja sopiva jarru
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aikka laitettiin auki ja hakemuksensa sil-

loiselle puheenjohtajalle Arto Lehdolle 
lähetti myös ”eläköitynyt” yrittäjä Harri 
Meller.  

Hän oli myynyt vuonna 2006 yrityksensä 

HM-Officen liiketoiminnan ja liittynyt liiketutta-

vansa kehotuksesta yrityskummeihin jo seuraa-

vana vuonna.  

– Mietin jonkin aikaa, sopisiko toiminnanjoh-

tajuus minulle. Siinä kiehtoi se, että saisin har-

rastuksesta työn. Hain, pääsin hakuprosessissa 

kummiraadin haastatteluun ja pian tuon tapaa-

misen jälkeen ilmoitettiin, että paikka on minun, 

Meller muistelee. 

Tutustuttuaan toiminnanjohtajana yhdistyk-

sen tilanteeseen Meller ryhtyi ensimmäiseksi 

korjaamaan Pirkanmaan Yrityskummien ikui-

suusongelmaa: rahoitusta. 

– Pääasiassa rahat olivat tulleet Pirkanmaan 

kunnilta ja kummiyrityksiltä. Koska kasvava toi-

minta vaati lisää resursseja, piti miettiä, mistä 

muualta rahaa saadaan. Näin putosinkin keskel-

le hankemaailmaa. Valtiolla ja kunnilla kun oli 

olemassa erilaisia hankkeita, joihin mukaan me-

Harri Meller tarttuu ruoriin

nemällä Yrityskummit sai rahallista korvausta. 

Ensimmäinen tällainen projekti oli yhdessä Ensi-

metrin ja Finnveran kanssa tehty 2-vuotinen Mo-

ney Talks. Siinä haettiin keinoja löytää rahoitusta 

pirkanmaalaisille yrityksille.  

Money Talks -projektin jälkeen erilaiset hank-

keet ovat muodostaneetkin merkittävän osan Pir-

kanmaan Yrityskummien tulonmuodostuksesta. 

Hankkeita on mietitty yhdessä pirkanmaalaisten 

sidosryhmien, kuten yrittäjien, kauppakamarin 

ja kuntien kanssa. Hankkeisiin on aina liittynyt 

vahvasti kummien mentorointi ja pk-yritysten 

kasvumahdollisuuksien tukeminen ja sitä kautta 

myös työpaikkojen lisääminen.  

– Jo alusta lähtien panostin paljon sidosryh-

mäyhteistyöhön. Teimme kartoituksia, minkälai-

sessa ympäristössä toimimme, keneltä voi saada 

apua ja mihin asiaan, mitkä ovat ne alueet, joissa 

kannattaa tehdä yhteistyötä. Verkostoitumalla 

saimme aikaan uusia avauksia ja kasvua koko 

toiminnalle, Meller kertoo. 

Melleriä alkoi askarruttaa myös yhdistyksen 

eri elinten rooli. Hankkeet lisääntyivät, kum-

mien ja apua tarvitsevien yritysten määrä kasvoi, 

joten oli aika miettiä myös kummien organisaa-

tiota. Erityisesti Kummiraadin roolia ryhdyttiin 

vakavasti arvioimaan.   

– Kun tulin toiminnanjohtajaksi, oli hallituk-

sen puheenjohtajana entinen Osuuspankkimies 

Arto Lehto. Häntä ja hieman minuakin ihmetyt-

ti, että hallitus ei käytännössä tehnyt muuta kuin 

tilinpäätöksen. Artolla oli selkeä näkemys, että 

yhdistyksen hallitus on ylin päättävä elin Pirkan-

maan Yrityskummit ry:ssä, Meller kertoo. 

Raadin puheenjohtajaksi valittiin vuonna 

2010 Nokia Paperin entinen toimitusjohtaja, 

kum   mina muutaman vuoden ollut Olavi Toivola. 

Hänet tunnettiin asiallisena herrasmiehenä ja 

hyvänä neuvottelijana, jolle oli helppo antaa teh-

täväksi miettiä Kummiraadin toimenkuvaa. 

– Ongelmahan oli, että Kummiraati ei ollut 

mikään juridinen elin. Kun yhdistys perustettiin, 

ei Kummiraadin tehtäviä määritelty mitenkään. 

Siitä oli kehittynyt itseohjautuva elin, joka itse 

määritteli tehtävänsä. Nyt piti miettiä, miten raa-

din työtä pitää uudistaa, kuitenkin niin, että pi-

detään vanhat hyvät asiat, mutta kehitetään 

myös uutta, Toivola muistelee.  

Toivola teki nopean analyysin, jonka mukaan 

suurimmat syyt raadin uudistamiselle olivat 

muutokset koko toimintaympäristössä.  

– Yksi raadin päätehtävistä oli kummin ja yri-

tyksen yhteen saattaminen. Kun klinikoiden ja 

kummiyritysten määrä kasvoi ja kun yritykset 

vaativat entistä nopeampaa toimintaa, ei kerran 

kuukaudessa kokoontunut raati ollut enää opti-

maalinen elin hoitamaan kaikkia asioita. Siitä oli 

tullut liian jäykkä, Toivola sanoo. 

Hän teki raatilaisten keskuudessa useita kyse-

lyjä ja itsearviointeja. Yhdessä samana vuon na 

hallituksen puheenjohtajaksi tulleen Raimo Yli
vakerin kanssa he tekivät useitakin esityksiä raa-

din rooliksi. Lopulta marraskuussa 2010 yhdis-

tyksen hallitus hyväksyi Kummiraadille uuden 

ohjesäännön.  

Sen mukaan raati muuttui enemmänkin neu-

voa antavaksi elimeksi. Se seuraa kummien ja 

klinikoiden toimintaa ja tekee niihin kehitys- ja 

parannusehdotuksia. Se antaa apua vaikeiden 

kummitapausten selvittelyssä ja hyväksyy uudet 

kummit. Lisäksi se osallistuu yhdistyksen strate-

gian laadintaan. Kummiraadille sälytettiin edel-

leen Vuoden Kummiyrityksen ja Vuoden Kum-

min valinnat.  

– Eihän tuo muutos ollut helppo. Keskustelua 

käytiin pitkään. Monet halusivat, että raadin en-

tinen ydintehtävä, yritysten ja kummien paritta-

minen olisi jatkunut. Erityisesti pitempään toi-

mineet kummit eivät uudistusta aivan purematta 

nielleet, Toivola muistelee. 

Harri Meller oli kuitenkin rakentanut jo 

sen ajan vaatimuksia paremmin vastaavan ta-

van kummin ja yrityksen yhteen saattamiseksi. 

Kun Ilkka Eerola oli henkilökohtaisesti soitta-

nut kummeille tunnistettuaan yrityksen ongel-

makohdat, Meller kutsui aina yritykset klinikal-

le. Lisäksi jokainen kummi sai sähköpostivies-

tin, jossa kuvattiin klinikalle tuleva yritys ja sen 

haasteet ja toiveet. Sähköpostin perusteella ta-

pauksesta kiinnostuneet kummit ilmoittautuivat 

klinikalle.  

Uusi tapa synnytti myös kritiikkiä. Pelättiin, 

että klinikalle ei aina löydy paras asiantuntemus 

tai että vanhemmat kummit eivät ole tottuneet 

jatkuvaan sähköpostin seuraamiseen. 

– Ymmärsin arvostelun täysin. Tosiasia kui-

tenkin oli, että toiminnan kasvaessa oli prio-

risoitava omaa ajankäyttöä. Kehitänkö sidosryh-

mäsuhteita, yritänkö saada yhdistystä mukaan 

merkittäviin hankkeisiin, neuvottelenko lisära-

hoituksesta vai teenkö jotain muuta. Ennen, kun 

kummien määrä oli pienempi ja lähes kaikki 

tun sivat toisensa, puhelinsysteemi oli hyvä, mut-

ta uudessa tilanteessa oli mahdotonta käyttää 

aikaa soittelemalla kummeja läpi ja kutsumalla 

heitä klinikoille. 

– Näin saatiin myös tasavertainen mahdolli-

suus kaikille kummeille osallistua kiinnostaville 

klinikoille. Ja mikä mielestäni tärkeintä, klinikan 

jälkeen kummiyritys sai itse päättää, kenet se ha-

luaa kummiksi, Meller sanoo. 

Vuonna 2011 kokeiltiin ensimmäistä kertaa 

myös uudenlaista klinikkakonseptia, Open Kli-

nikkaa. Siinä muutama asiantuntijakummi kes-

Kun Ilkka Eerola ilmoitti eläkkeelle jäämisestään, 
hallitus ryhtyi etsimään uutta toiminnanjohtajaa. 

P
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kustelee ennalta sovitusta aiheesta avoimella 

kutsulla kutsuttujen yritysten kanssa. Ensimmäi-

nen Open Klinikka järjestettiin yhteistyössä Tam-

pereen yrityskehittämö Protomon kanssa. Tee-

mana oli Uudet yritysideat ja niiden jalostami-

nen. Open Klinikat jäivät pysyvästi kummien oh-

jelmistoon. Käsiteltäviä aiheita ovat vuosien saa-

tossa olleet muun muassa markkinointi, talous-

hallinto ja asiakashankinta. 

Kummiraadin roolin pohtiminen ei kuiten-

kaan päättynyt vuoden 2010 ohjesääntöön. Olavi 

Toivola teki koko ajan töitä kummitoiminnan ke-

hittämiseksi ja raadin toimenkuvan muokkaami-

seksi paremmin ajan henkeen sopivaksi. Pirkan-

maan Yrityskummeissa vahvistui näkökanta, että 

hallituksen pitää ottaa aikaisempaa isompi rooli 

yhdistyksen asioista.  

– Kun ajattelee sidosryhmäyhteistyötä, johon 

panostin, oli selvää, että hallituksen täytyi olla se 

virallinen, juridinen elin, joka siunaa yhteistyö-

kuviot, Meller toteaa. 

Lisäksi vuonna 2010 tehostettiin toimintaa 

perustamalla toimikuntia, joille delegoitiin teh-

täviä. Ensimmäiseksi syntyivät tiedotus-, hanke-, 

sääntö- ja ohjelmatoimikunnat. Ennenkin oli yh-

distyksessä ollut lyhyihin tehtäviin erikoistuneita 

työryhmiä, mutta nyt toiminta systematisoitui.  

Koska toimikunnat tekivät suuren osan ope-

ratiivisesta valmistelutyöstä, kutistui Kummiraa-

din toimintakenttä entisestään. Vuonna 2015 hal-

litus muokkasi raadin ohjesääntöä, joka viralli-

sestikin riisui raadilta merkittävät päätöksente-

kovaltuudet. Raadista tuli hallitusta ja toimin-

nanjohtajaa tukeva elin, joka antaa lähinnä ehdo-

tuksia toiminnan parantamiseksi. Vuoden Kum-

miyrityksen valinta säilytettiin raadin aktivi-

teettina.  

Raadin pois kuihtuminen oli kuitenkin vain 

ajan kysymys. Vuonna 2017 yhdistys päättikin lo-

pettaa Kummiraadin toiminnan. Hallitus, toi-

minnanjohtaja ja pysyvät toimikunnat alkoivat 

hoitaa yhdistyksen asioita.  

– Kummiraati on arvokas ja ansiokas osa pir-

kanmaalaista yrityskummihistoriaa. Se hoiti su-

vereenisesti lähes kaikkea operatiivista toimin-

taa aina 2010-luvulle asti. Kipuilimme koko 

2010-luvun sen oikean tehtäväkuvauksen kanssa, 

mutta lopulta aika vain ajoi kummiraadin ohi. 

Sille ei löytynyt enää mielekästä tekemistä ja 

paikkaa organisaatiossa, Olavi Toivola muotoilee. 

Kummiraadin toiminnan päättyessä toimi-

kunnille tuli entistä enemmän valtaa ja vastuu-

ta. Jokainen hallituksen jäsen oli oman toimi-

kuntansa puheenjohtaja, joka myös nimesi toi-

mikunnan jäsenet hallituksen hyväksyttäväksi. 

Toimikunnat myös varsin itsenäisesti kehittivät 

omia työskentelytapojaan. 

– Tämä järjestelmä toi lisää tehokkuutta toi-

mintaan. Jokainen hallituksen jäsen vastasi 

omasta tontistaan joukkueensa kanssa ja pystyi 

aina kokouksissa antamaan ajan tasalla olevan 

raportin kunkin toimikunnan työstä, Meller 

 kertoo. 

2010-luvun alku oli vauhdikasta kehityksen ai-

kaa. Vuosittaisten klinikoilla autettujen yritysten 

määrä nousi toiselle sadalle ja kummien määräs-

sä lähestyttiin kahdensadan rajapyykkiä. Myös 

tiedotusta ja viestintää tehostettiin. Julku-lehti il-

mestyi säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ja-

kaen tietoa kummiyhteisölle ja sidosryhmille. 

Myös yhdistyksen internet-sivut saivat uuden il-

meen vuonna 2011. Lähtökohtana uudistukselle 

oli asiakaslähtöisyys. Sivuilta piti saada välittö-

mästi vastaus kysymykseen, kuinka yrityskummi 

voi auttaa yritystä. Myös logo uudistettiin, neliös-

sä olleet pallot siirtyivät vinoneliöön. Tämä logo 

on käytössä edelleen. Myös osoite vaihtui. Toi-

misto muutti ELY-keskuksen kanssa maaliskuus-

sa 2011 Kauppakadulta Pellavatehtaankadulle. 

Vuonna 2011 päivitettiin Pirkanmaan Yritys-

kummit ry:n strategia. Missioksi määriteltiin 

auttaa pirkanmaalaisia pk-yrityksiä omaa koke-

musta jakaen. Arvot ovat: pyyteettömyys, riippu-

mattomuus, luottamuksellisuus ja vastuullisuus. 

Visiona oli olla aktiivinen, tunnettu ja arvostettu 

yhteisö, joka auttaa pk-yrityksiä menestymään. 

Lisäksi yhdistys on kansallisella tasolla alan 

uranuurtaja ja tuloksia aikaansaava toimija sekä 

innostava yhteisö kummeille.  

Vuonna 2012 tehtiin laaja tutkimus kummiyri-

tysten mietteistä kummitoiminnasta. Yrityksiä 

pyydettiin arvioimaan asteikolla 0–4 erilaisia 

väittämiä, kuten kummitoiminnan hyödyllisyyt-

tä ja kummin toimintaa. Pääsääntöisesti toimin-

taan oltiin edelleen tyytyväisiä. Parhaimmat ar-

vosanat saivat väittämät ”yrityksen ja kummin 

välillä vallitsee luottamuksellinen suhde” ja “yri-

tyksellemme on kummitoiminnasta ollut paljon 

hyötyä”. Arvioiden keskiarvot olivat 3,89 ja 3,59. 

Parantamisen varaa yritykset näkivät siinä, kuin-

ka kummit tukevat pitkän tähtäimen tavoitteel-

lista toimintaa ja kuinka ajantasainen käsitys 

kummeilla on tämän hetken haasteista pk-yritys-

kentällä. Molemmissa keskiarvo oli alle 2.  

Vuonna 2013 oli jälleen juhlan aika. Oli kulu-

nut 20 vuotta kummitoiminnan perustamisesta 

Pirkanmaalla. Juhlava tilaisuus pidettiin 27. syys-

kuuta Grand Hotel Tammerissa. Juhlapuhujana 

oli kummitoimintaa alusta asti viereltä seuran-

nut entinen kaupungin elinkeinojohtaja ja ELY- 

keskuksen ylijohtaja Riitta Varpe. Kaupungin 

tervehdyksen toi pormestari AnnaKaisa Ikonen. 

Tilaisuudessa julkistettiin myös Pirkanmaan Yri-

tyskummien kaksi ensimmäistä kunniajäsentä. 

He olivat pitkän päivätyön kummitoiminnan hy-

väksi tehneet Seppo Karvonen ja Ilkka Eerola.•

Ideana on aina ollut kummi
toiminnan kehittäminen 
entistä tehokkaammaksi ja 
vaikuttavammaksi. Mutta niin 
kauan kuin ei ole pysyvää 
rahoitusta, kyse on ideoista, 
sanoo Harri Meller.
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– Kun tapasin kummiehdokkaat kummiklinikalla, 
jo siellä tuntui, että kummeilta voi saada jotain 
ainutlaatuista. Kummin kanssa tulikin sitten käy-
dyksi erityyppisiä keskusteluja ja käsitellyksi eri-
laisia kysymyksiä kuin muiden kanssa. Sen koin 
suurimpana rikkautena, sanoo teknologiayhtiö 
Vincitin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja 
Mikko Kuitunen.

Kun Kuitunen oli perustamassa Vincitiä 
vuonna 2007, hän kysyi Googlelta, mitä yritys-
palveluja olisi tarjolla. Löytyi Ensimetri ja sen 
kautta Yrityskummit. Kummikokonaisuus vaikutti 
kiinnostavalta, ja yrityskummiksi valikoitui Harri 
Meller vuonna 2008.  

– Kun yritystä laittaa pystyyn, on paljon käy-
tännön tekemistä. Toimitusjohtajana huomaa 
nopeasti, että luonnollisen sparrauskumppanin 
löytäminen paitsi omasta organisaatiosta myös 
ulkopuolelta olisi tärkeää. Alussa ei ollut verkos-
tojakaan.  

Kuitunen arvioi, että yrityskummiyhteistyö 
on yrityksen kehityskulussa luontainen vaihe. 
Vincitissä se kesti vuodet 2008–2009. Kun yri-
tys kasvaa, tulevat advisor board ja aktiivinen 
hallitus.

– Kummin kanssa käsiteltiin yrityksen perus-
juttuja: myyntiä, strategiaa, organisaatiota. Välil-
lä minulla oli jokin teema, joskus puhuttiin yleisiä 
asioita. Meillä oli muun muassa ajatus esimiehet-
tömästä organisaatiosta. Sain Harrilta hyvää 
sparrausta ja pallotteluseinää miettiessäni, oliko 
ideamme ihan lapsellinen utopia.  

Mikko Kuitunen sanoo, että oma ajattelu jä-
sentyy, kun kertoo toiselle pohdintansa. 

– Keskustelussa pääsee analysoimaan, onko 
ajatteluni fiksua ja onko kohtia, joita en ole 
 ottanut huomioon. On tärkeää, että joku kysyy 
oikeita kysymyksiä, ei niinkään, että antaa oikei-
ta vastauksia. Kummisuhteessa ei tarvitse pitää 
roolihattuja päässä, kuten advisor boardissa ja 
hallituksessa. Hallituksessa on odotus vahvasta 
arvontuotosta, kummin kanssa voidaan keskus-
tella ilman ennakkoasetelmia kokonaisuuksista, 

jotka sillä hetkellä ovat tärkeitä. Se on ainut-
laatuista.

Mikko Kuitunen muistelee, että Vincitiä pe-
rustettaessa ICT-ala näytti houkuttavan hyvältä, 
alan yrityksiä syntyi ennätysmäärä, kilpailijoita 
oli paljon, markkina kuuma ja Nokia alan kärki-
toimija. Vincit päätti tehdä työtä muille kuin No-
kialle, ja ”sattuman kauppaa” pääasiakkaaksi tuli 
amerikkalaisfirma.

– Finanssikriisi löi näpeille ensin USAssa. 
Koimme sen jo alkuvuonna 2008, kun pääasia-
kas lopetti kaiken yhteistyön. Se oli valtava haas-
te, mutta myös pelastus: teimme kevään ja alku-
syksyn raivokasta myyntityötä, ennen kuin taan-
tuma iski Suomeen. Siksi finanssikriisi 2008–
2009 ei vaikuttanutkaan kasvuumme. Kummi oli 
tänäkin aikana tärkeä ventilaatiokanava. 

Kuitunen sanoo, että ulkoisista iskuista huoli-
matta Vincit on pärjännyt yllättävän hyvin: kas-
vanut ja tehnyt tulosta alusta saakka. Ensimmäi-
senä tilikautena liikevaihto oli 0,5 miljoonaa eu-
roa, vuonna 2009 miljoona euroa.  Vuonna 2010 
liikevaihto oli kaksi miljoonaa ja henkilöstöä 20. 
Nykyään liikevaihto on 100 miljoonan euron ta-
solla vuodessa ja vincitiläisiä on 850.• 

Kummiyritys   l   VINCIT OYJ

Ainutlaatuista apua

Yrittäjyys ei 15 vuotta sitten ollut mikään popjuttu, 
päinvastoin. Siinä ilmapiirissä kummien yrittäjämyönteisyys 
oli kultaakin kalliimpaa, sanoo Vincitin hallituksen 
puheenjohtaja Mikko Kuitunen. 
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Syyskokouksessa marraskuussa 2008 
Seppo Karvonen (vas.), Olavi Lehtola ja Simo Lignell.

Vuoden 2008 yrityskummi 
Paavo Mäkilä.

Yrityskummit pohtivat Saarioisten auditoriossa 
syksyllä 2009 aihetta ”Muutoksen hallinnasta 
muutoksen tekemiseen”. Paneelissa istuivat 
toiminnanjohtaja Harri Meller (vas.), 
ministeri Antti Tanskanen, Saarioisten 
toimitusjohtaja Ilkka Mäkelä ja Optinetin 
toimitusjohtaja Ismo Paananen.

Puheenjohtajan vahdinvaihto
Arto Lehdolta Raimo Ylivakerille syys
kokouksessa marraskuussa 2009.

Syyskokouksessa 2009 
Finnveran aluejohtajalla 
Juha Ketolalla oli 
painavaa talousasiaa.

Vuoden 2009 yrityskummia Juhani Markolaa (vas.) 
onnittelemassa Olavi Toivola ja Harri Meller.

Yrityskummi hakee motivaationsa 
innostavasta toimintaympäristöstä 
ja hyvistä kavereista. Yrityskummi 
ei kalastele kiitosta. Hyvänolon 
tunne syntyy siitä, kun kummi
yritys menestyy ja kummitapaa
misten seurauksena yrittäjän 
tekemät päätökset johtavat yrityk
sen onnistumisiin. Kummitoimin
ta houkuttelee kummia oman 
osaamisen ylläpitämiseen ja antaa 
virikkeitä kehittyä ja kasvaa 
ihmisenä.”

Juhani Markola 
kummien Julkutiedotuslehdessä 

toukokuussa 2010

Vuoden 2010 yrityskummia Gölnar Hairedinia 
palkitsemassa Raimo Ylivakeri (vas.), 
Olavi Toivola ja Harri Meller.

Toimintaa   l   tapahtumia 
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Yrityskummitilaisuudessa toukokuussa 2012 Vallila Interior 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja Anne Berner 
puhui kummeille yrittäjyydestä ja perheyrittäjyydestä erityisesti.

Vuoden 2012 yrityskummi 
Marja Malmstedt. 

Vuoden 2013 kummiyritykseksi valittiin Luotain Consulting Oy. Kummit Harri Meller, 
Pertti Iivanainen ja Marja Malmstedt onnittelevat toimitusjohtaja Pia Vilasta ja hallituksen 
puheenjohtajaa Petri Väyrystä. 

Pirkanmaan Yrityskummien 20-vuotisjuhlia vietettiin 27.9.2013 Grand Hotel Tammerissa.

Onnitteluvuorossa 
Tampereen 
kauppakamarin 
toimitusjohtaja 
Antti Eskelinen.

Tervehdyssanat lausui pormestari 
AnnaKaisa Ikonen.  

Kunniakummeiksi kutsutut Seppo Karvonen ja Ilkka Eerola saivat 
taululahjat Harri Melleriltä ja onnittelupuheen Arto Lehdolta.



60 61

välitettiin Mellerille, joka järjesti tarvittaessa ta-

paamisen yrittäjän ja kahden erityisesti tukipal-

veluun koulutetun yrityskummin kanssa. Yrittä-

jän niin halutessa toinen kutsutuista kummeista 

jatkoi ongelmien ratkomista yrittäjän kanssa. 

– Yrityskummi ei ratko ongelmia yksin, vaan 

valjastimme mukaan lähes kaikki tahot, joita tar-

vitaan ongelmien ratkaisussa. Mukaan lähtivät 

pankit, verottaja, Finnvera, seurakunnat, kau-

pungin velkaneuvonta, mielenterveysseura ja 

monet muut. Jokaisessa paikassa oli meille ni-

metty yhteyshenkilö, joka tiesi asiamme. Tämä 

joudutti asioiden eteenpäin viemistä. Saimme 

varsin nopeasti Pirkanmaan liitolta rahoitusta 

kaksivuotiseen projektiin.  

Tukipalvelun tavoite oli mahdollisimman no-

peasti auttaa pulaan joutuneita yrityksiä. Palve-

lun avulla saatiin monissa tapauksissa yritys pe-

lastettua konkurssilta tai onnistuttiin auttamaan 

yrittäjää kulkemaan henkilökohtaisen kriisin lä-

pi. Toki oli myös tapauksia, jossa tilanne oli niin 

toivoton, että tehtäväksi jäi neuvoa, kuinka 

 yritystoiminta päättyy mahdollisimman vähin 

vaurioin.  

– Tukipalvelu sai huomiota korkeiltakin ta-

hoilta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä kävi tu-

tustumassa hankkeeseen ja innostui. Hänen mu-

kaansa tämä pitää levittää koko maata kattavaksi 

toiminnaksi. Ongelmaksi tuli taas rahoitus, mi-

nisteriö kun ei voinut tukea paikallisyhdistystä. 

Onneksi pirkanmaalainen kansanedustaja Arto 
Pirttilahti on ottanut kummiasian omakseen ja 

puskenut eduskunnassa rahoitusta hankkeille.  

Pirkanmaan Yrityskummien tuoteportfoliossa 

ovat edelleen tukipalveluklinikat, joissa erikseen 

näihin asioihin koulutetut kummit auttavat yrit-

täjiä. Palvelu on ollut ja on erittäin tarpeellinen. 

Vuodesta 2016 lähtien satoja yrittäjiä on saanut 

apua tukipalvelusta. Se on yksi Pirkanmaan Yri-

tyskummit ry:n kruununjalokivistä. 

Nykyään on rakennettu koko valtakuntaa kat-

tava yrittäjien tukipalvelu, ensikäden puhelin-

neuvontaa hoitavat työ- ja elinkeinoministeriö 

sekä yrittäjäjärjestö Yrittäjän talousapu -ohjel-

massa. Sen kautta paikalliset yrityskummit saa-

vat tietoa pirkanmaalaisista pulassa olevista yri-

tyksistä ja pystyvät järjestämään tukiklinikoita 

kasvotusten.   

Osaamista päivitetään  

Tukipalveluun tarvittiin erityisesti vakaviin on-

gelmiin perehtyneitä yrityskummeja, joten heitä 

koulutettiin tähän tehtävään erityisellä koulutus-

paketilla. Pirkanmaan Yrityskummien koulutus 

sai myös kokonaan uuden vaihteen, kun Tampe-

reen Aikuiskoulutuskeskuksessa starttasi syksyl-

lä 2017 yrityskummeille räätälöity Yritysneuvo-

jan erikoisammattitutkinto YNEAT.

– Olimme pitkään pohtineet, kuinka yritys-

kummit voisivat pitää omaa ammattitaitoaan yllä 

ja erityisesti päivittää sitä. Maailma muuttui ko-

vaa vauhtia ja meidän oli pysyttävä kehityksessä 

mukana. Raision Seudun Koulutusyhtymä Rase-

ko oli kehittänyt oman Yritysneuvojan erikoisam-

mattitutkinnon, jossa kävin parin muun kum-

mimme kanssa. Totesimme paluumatkalla jo Tu-

run moottoritiellä, että tämä ei juurikaan vastan-

nut odotuksia, meidän pitää varmaan lähteä ke-

hittämään omaa, Meller kertoo. 

– Olin yhteydessä Tampereen Aikuiskoulu-

tuskeskukseen ja koulutussuunnittelija Tuija 
PohjansaariKirmoon. Hän innostui ajatuksesta. 

Ryhdyimme rakentamaan koulutuskokonaisuut-

ta, joka olisi sopiva erityisesti pirkanmaalaisille 

yrityskummeille. Paketin piti vastata kummien 

tarpeita, mutta myös soveltua TAKK:n ja opetus-

ministeriön virallisiin erikoisammattitutkinnon 

tutkintovaatimuksiin.  

Koulutuspaketista tuli kattava. Lähes yhdek-

sän kuukauden pituiseen tutkintoon sisältyi  niin 

luok kaopetusta kuin harjoituksiakin. Lisäksi 

kurs sin läpäisemiseen sisältyi pienryhmissä teh-

ty lopputyö. Luokkaopetuksessa käsiteltiin muun 

muassa kummin roolia mentorina, tilinpäätök-

sen ja taseen ymmärtämistä, digiajan markki-

änen toimintakautensa oli siihen otol-

linen, sillä pirkanmaalaisessa elinkei-

noelämässä, kuten koko Suomessa, 

elettiin ajoittain epävakaita aikoja. 

2000-luvun loppupuolen finanssikriisin laineet 

löivät vielä 2010-luvulla, ja Tampereella esimer-

kiksi suuren työllistäjän Nokian matkapuhelin-

puolen vaikeudet aiheuttivat irtisanomisia, mut-

ta synnyttivät myös uutta yritystoimintaa.  

– Syntyi eräänlainen lumipalloilmiö. Kun kä-

vin puhumassa toiminnastamme eri tilaisuuksis-

sa, sana kiersi ja sain uusia esiintymispyyntöjä. 

Yritysjärjestöt, Pirkanmaan liitto, yliopisto, am-

mattikorkeakoulu, Pirkanmaan eri kunnat. Koko 

ajan verkostoja rakentaessani mietin, mihin yri-

tyskummeja voisi ujuttaa. Sain hieman kritiik-

kiäkin jatkuvasta esilläolosta. Ajattelin kuiten-

kin, että meidän on pakko tehdä itseämme tun-

netuksi niin paljon kuin mahdollista, Meller 

 kertoo. 

Yhteydenpito keskeisiin yhteistyöjärjestöihin 

helpottui kesällä 2016, kun Pirkanmaan Yritys-

kummit muuttivat upouusiin ja nykyäänkin käy-

tössä oleviin Technopoliksen tiloihin Kalevan tie 

Yrittäjän tukea, 
kummien koulutusta ja 

kansainvälisiä tuulia

Harri Meller panosti edeltäjänsä  
Ilkka Eerolan tavoin sidosryhmäyhteistyöhön. 

2:een. Samassa rakennuksessa toimivat muun 

muassa Tampereen kauppakamari, Finnvera ja 

Ensimetri.

  

Tukipalvelu tehtiin tarpeeseen 

Yksi sidosryhmäpalaveri oli erityisen onnistu-

nut ja tuloksekas. Vuonna 2016 Meller istui kes-

kustelemassa Pirkanmaan Yrittäjien silloisen toi-

mitusjohtajan Pasi Mäkisen kanssa. He pohtivat 

minkälaista apua ja tukea yrittäjät todella tarvit-

sevat perinteisen yritysneuvonnan lisäksi. Syntyi 

idea yrittäjän tukipalvelusta. 

– Meillä oli toimivia tahoja auttamassa yrityk-

sen perustamista, kuten Ensimetri, ja myös lop-

pupäähän on olemassa neuvontaa esimerkiksi 

sukupolvenvaihdokseen. Tähän väliin jää kuiten-

kin iso tyhjiö. Entäpä jos yritys kriisiytyy matkan 

varrella, kuka auttaa, Meller kysyy. 

Idea oli paperilla varsin yksinkertainen. Jos 

yrittäjällä on vaikeuksia, liittyivät ne sitten talou-

teen, jaksamiseen, henkilökohtaisiin ongelmiin 

tai näihin kaikkiin, riitti puhelinsoitto Pirkan-

maan Yrittäjien palvelunumeroon. Sieltä tiedot 

H
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nointia, kansainvälistymistä, omistajavaihdoksia 

ja liiketoiminnan kehityspolkuja. Luennoitsijoi-

na oli eri alojen asiantuntijoita ja joitain asioita 

käytiin läpi yrityscase-metodilla, jossa yrittä jä 

kertoi itse esimerkiksi kansainvälistymishank-

keistaan. 

– Tutkinnon tavoitteena oli ja on edelleen pi-

tää kummien osaamistaso korkeana ja tällä taval-

la ”sertifioida” se. Lisäksi halusimme kummior-

ganisaationa saada lopputöistä ideoita kummi-

toiminnan kehittämiseen Pirkanmaalla. Eikä pi-

dä unohtaa myöskään sosiaalista puolta. Vajaan 

vuoden mittainen kurssi on erinomainen tapa 

oppia tuntemaan kummikollegoja, Meller sanoo. 

Tutkinnosta tuli erittäin suosittu. Vuonna 

2023 on vuorossa jo viides kurssi. 

Pirkanmaan Yrityskummit ovat lisäksi pitä-

neet vuosia ns. iltakouluja, joissa on pureuduttu 

aina yhteen tärkeään koulutusteemaan, kuten 

esimerkiksi pienyrittäjiä koskeviin lakimuutok-

siin tai tilitoimiston ja yrittäjän yhteistyöhön. 

Yrityskummit olivat myös Hallituspartnereiden 

ja Tampereen kauppakamarin kanssa kehittä-

mässä Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kou-

lutusta, jonka moni yrityskummikin on käynyt. 

Yhteistyötä Euroopassa  

Mellerin aikana otettiin askeleita kansainväli-

seen suuntaan. Hallituksen puheenjohtajana 

vuosina 2006–2009 ja 2013–2014 toiminut Arto 
Lehto oli vahvasti sitä mieltä, että kannattaa aina 

katsoa oman elinpiirin ulkopuolelle.  

– Arton kanssa tutkimme paljonkin kummi-

toimintaa eri maissa ja yritimme ottaa sieltä par-

haita oppeja sovellettavaksi Suomeen, Meller 

kertoo. 

Ensimmäinen kansainvälinen projekti, johon 

Pirkanmaan Yrityskummit toden teolla osallistui, 

oli EU:n tukema Early Warning -hanke. Siinä py-

rittiin auttamaan pulaan joutuneita yrityksiä sil-

loin, kun ongelmiin pystyttiin vielä löytämään 

ratkaisuja. 

– Meillä oli silloin Pirkanmaan Yrittä jien 

kanssa kehitetty Tukipalvelu-ohjelma, josta Tans-

  kan Early Warning -vetäjä ja Euroopan- koor di-

naattori Morten Möller oli kuullut. Hän halusi 

suomalaiset mukaan Euroopan-laajuiseen toi-

mintaan. Olin mukana eri työryhmissä, joissa ra-

kennettiin toimintamallia Suomeen. 

Toinen suurempi kansainvälinen yhteis työ-

han  ke oli EU:n 2017–2019 rahoittama Cities 

Grow, jossa pyrittiin helpottamaan maahan-

muuttajayrittäjien tilannetta. Tampere sai Cities 

Grow -yhteistyökaupungiksi Hollannin Rotterda-

min. Pirkanmaalaisten puolelta yhteistyötä koor-

dinoi Eero Posti.  
Harri Mellerin kausi muistetaan toiminnan 

selvästä tehostumisesta. Klinikoiden vuosittai-

nen määrä läheni 200:ta, samoin kummien mää-

rä. Myöskään rahoitus ei tuottanut aivan yhtä 

suurta päänsärkyä kuin aiempina vuosina. 

– Opimme vuosien varrella kehittämään 

hank  keita ja sitä kautta saamaan käyttörahaa. 

Perinteisten yritysten ja kuntien maksujen lisäk-

si sidostyhmät, kuten esimerkiksi Tampereen 

kauppakamari, tukivat toimintaamme. Kassan 

kanssa ei juurikaan ollut kaudellani ongelmia.•  

Harri Meller

• yrittäjä, HM-Office Oy:n omistaja vuoteen 2006
• yrityskummiksi 2007, 
hallituksen puheenjohtaja 2019–2020
• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminnanjohtaja 
maaliskuusta 2009–kesään 2018.

Vuoden 2014 kummiyritystä Suomen Energiakatsastus 
Oy:tä palkitsemisjuhlassa edustivat osastopäällikkö 
Risto Kivimäki (vas.), osastopäällikkö Vesa Ketola ja 
toimitusjohtaja Reijo Seppänen.

Vuoden 2014 yrityskummiksi valitun 
Arto Lehdon kolme teesiä olivat 
uudistuminen, yhteisöllisyys ja 
vaikuttaminen. ”Yrittäjä pärjää aina, kun 
hän ajattelee asiakasta – ainakin kerran 
päivässä”, hän totesi. 

Pitkän linjan pankkimies Arto Lehto 
(1941–2020) aloitti yritys kummina 
vuonna 2002, sittemmin hän toimi 
paitsi monien yritysten kummina, myös 
Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
hallituksen puheenjohtajana kuusi 
vuotta ja oli aktiivisesti mukana 
kummitoiminnan – muun muassa 
klinikkojen – kehittämisessä. Hän oli 
myös mukana viemässä Tampereen 
kummimallia valtakunnalliselle tasolle.

Syyskokouksessa 2014 seuraavan 
kauden puheenjohtajaksi valittiin 
Marjut Ontronen.

Vuoden 2015 kummiyrityksen 
Ideascout Oy:n edustajia 
Pekka Ketolaa ja Petri Pitkästä 
onnittelemassa Pertti Iivanainen (vas.), 
Marjut Ontronen ja Harri Meller.

Toimintaa   l   tapahtumia 
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Rotterdamissa aloitettu ja testattu 
kolmiomalli, jossa toimijaosapuolina 
ovat yrittäjä, opiskelija ja yrityskummi, 
rantautui Tampereelle vuoden 2018 
alussa. Cities Grow -projektissa 
autettiin erityisesti aloittavia 
maahanmuuttaja yrittäjiä. Projektin 
ydinryhmässä olivat Suomessa 
Talent Tampere, Business Tampere, 
Pirkanmaan Yrityskummit ja TAMK. 
Rotterdamilaiset kävivät vierailulla 
Tampereella huhtikuussa 2018. 

Kansanedustaja Arto Pirttilahti toi 
kummien iltakouluun syyskuussa 2019 
terveiset Arkadianmäeltä. Pirttilahti oli 
myös aikaisemmin vaikuttamassa 
yrittäjien tukipalvelun saamaan 
rahoitukseen, ja kertoi asiaa 
koskeneessa tiedotteessa olevansa 
todella tyytyväinen siitä, että tämä 
Pirkanmaan Yrityskummeissa kehitetty 
uuden tyyppinen palvelu sai 
rahoitusta ja samalla mahdollisuuden 
levittää hyvää toimintatapaansa. 
”Näkisin tämän mielelläni 
valtakunnallisena palveluna tukea 
yrittäjiä ja yrityksiä”, Pirttilahti totesi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vieraili keväällä 2018 Tampereella 
ja Harri Meller kertoi hänelle Pirkanmaan Yrityskummit ry:n 
tukipalvelusta. Lintilä piti kummien kehittämää tapaa auttaa 
yrityksiä onnistuneena. Vierailu johtikin siihen, että eduskunnan 
valtiovarainvaliokunta myönsi vuoden 2019 valtion budjetin 
lisäresursseista 100 000 euroa tukikummitoiminnan edelleen 
kehittämiseen: kummien kouluttamiseen ja osaamisen 
syventämiseen sekä verkostojen laajentamiseen. 

Vuoden 2018 yrityskummi 
Tero Lindell.

Vuoden 2017 yrityskummiksi valittiin Tapio Somppi. 
Onnittelujoukkueessa kansanedustaja Harri Jaskari, joka piti 
kummeille elinkeinoelämää koskevan tilannekatsauksen (vas.), 
puheenjohtaja Seppo Holkko ja toiminnanjohtaja Harri Meller.

Kummi Olavi Toivola (vas.) 
ja Ari Koski, Vuoden 2016 
kummiyrityksen Linjateräs 
Oy:n toimitusjohtaja.
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”Kun Seppo Karvonen kysyi minua kummik-
si, en ensin innostunut – olimme juuri muut-
taneet, toimin vastarakennetun taloyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana, jäin juuri pois 
muistakin yhdistysaktiviteeteista ja olin 
aloittanut kirjalliset projektini. Mutta idea ja 
ajatus viehättivät kuitenkin… ja kun tuttuni 
Pertti Iivanainen suhtautui myönteisesti, in-
nostuin: mennään sitten!

Kummien toiminta-ajatus on suurenmoi-
nen, jaetaan hiljaista tietoa. Motivoi, kun voi 
auttaa yrittäjiä ja saada yrityselämää eteen-
päin, vaikka apu olisi pienikin. Ja kun klini-
kalla yritystä auttamassa on 3–4 kokenutta 
kummia eri aloilta, koko ajan oppii uusia 
asioita myös itse.

Tärkeä on kummien oma verkosto, kum-
milla on ympärillään kymmeniä spesialisteja. 
Lisätietoa saa helposti oman osaamisalueen-
sa ulkopuolelta. Motivoivaa on sekin, että on 
päässyt vaikuttamaan kummitoiminnan kehi-
tykseen.”•

Olavi Toivola 

• muun muassa Georgia-Pacific Nordic Oy 
– Nokian Paperi Oy:n toimitusjohtaja
• yrityskummiksi 2007, 
Vuoden Yrityskummi 2015
• Kummiraadin jäsen 2009, 
raadin puheenjohtaja 2010–2012.

Jukka Isotalo rakensi työurallaan suomalaisyri-
tyksille vientikanavia, etsi yhteistyökumppaneita 
maailmalta ja teki markkinaselvityksiä. Hän sa-
noo kuitenkin olevansa kriittinen vientimies.

– Jonkin verran kummityössä on tullut vien-
tiin liittyviä asioita vastaan. Jaan mielelläni osaa-
mista, mutta olen kriittinen. En minä vientiin yl-
lytä. Resurssien pitää olla kunnossa, mutta suu-
rimmalla osalla pieniä yrityksiä ei ole rahkeita 
lähteä maailmalle.

Isotalo kertoo aina kysyvänsä yrittäjältä, mi-
kä on tämän suunnitteleman viennin ROI (return 
on invest). 

– Käydään messuilla, mainostetaan, yrityk-
sen ihmiset ovat edustamassa ulkomailla, poissa 
työstä ja tekemisestä kotimaassa, poissa johta-
misesta. Vienti mitataan rahalla. Mitä siitä jää 
käteen? Kannattaako se? Se on olennainen ky-
symys.

Kaikki kunnossa?

Kaiken kaikkiaan kummin tehtävä on katsoa ko-
konaisuutta, Isotalo korostaa.

– Yrittäjällä voi olla jokin kärki-idea, jota ha-
luaa puskea eteenpäin. Mutta on katsottava sen 
kärjen ympärille: ovatko siellä kaikki muutkin 
palat kunnossa? Kokemusta on tietää, mitä siellä 
pitää olla kunnossa. Myynti on yksi juttu, ellei si-
tä ole, ei ole mitään muutakaan. Tukitoimia ja 
muita tarvitaan myynnin onnistumiseksi, sillä jos 
ei tule kauppaa, ei tule mitään.

Ja myös: yrittäjän on tärkeää selvittää, mitä 
hän oikeasti myy. 

– Yrittäjä voi kertoa myyvänsä vaikka jota-
kin tuotetta. Mutta mikä on asiakkaan tilanne 
ja millaista lopputulosta asiakas haluaa? Esi-
merkiksi auton osto. Myynnissä on monenlai-
sia autoja. Mitkä ovat asiakkaan motiivit ostaa 

auto? Ostaako hän sen perheelle, harrastuksiin, 
kilpa-ajoon… Täytyy jaksaa kuunnella asiakasta ja 
koukkia kuulemastaan oikeat tiedot. Useinhan vie-
lä pääomatuotteen myyntiargumentit ovat erilaisia 
eri tasoille – johtajalle myydään investointia, teh-
taan työntekijöille helppoa käytettävyyttä ja huol-
lettavuutta, jotta he saavuttavat johdon asettamat 
tavoitteet. 

Jukka Isotalo on aktiivinen klinikoilla ja myös 
kummiedustajana erilaisissa hankkeissa. Eksootti-
simmasta päästä oli kummi-idean esittely- ja kum-
mien koulutusmatkat Namibiaan vuonna 2012 yh-
dessä Namibia-yhteyksiä ylläpitäneen kunniakon-
sulin Timo Palanderin ja Ensimetrin Kaj Heiniön 

kanssa.
Hedelmällistä yhteistyötä hänen mielestään 

tehtiin muun muassa Cities Grow -hankkeessa, 
jossa yrityskummi oli vanhempana mentorina ja 
TAMKin opiskelija juniorimentorina yksinyrittäjän 
apuna.

– Yksinyrittäjiähän on koko ajan enemmän. Sen 
olen huomannut, että he turhaankin pelkäävät kil-
pailua. Yksinyrittäjät voisivat tehdä yhteistyötä 
keskenään, täydentää ja yhdistää toistensa palve-
luja niin, että asiakas tulisi entistä monipuolisem-
min palvelluksi. Turhaa kilpailun pelkoa! 

Isotalo huomauttaa, että kummityö ei ole vain 
liiketoiminnan kiemuroiden ratkaisemista. 

– Ei yrittäminen aina ole herkkua, joskus tun-
tuu, että tulee seinä vastaan. Meillä on valmius 
auttaa yrittäjiä myös henkisissä asioissa. Esimer-
kiksi tukipalvelussa on mukana seurakunnan ja 
psykologien verkosto.

Isotalo arvioi, että kummitoiminta ansaitsee tu-
levaisuudessakin paikkansa. Naisia hän toivoo ryh-
tyvän kummeiksi nykyistä enemmän.

– Heille on selvä kysyntä yrityksissä.•

Jukka Isotalo

• pitkä ura suomalaisen teollisuuden vientimyynnissä, 
oli perustamassa Chileen Valmetin myyntiyhtiötä 
sekä johti Vientikeskusta Etelä-Amerikassa; 
työskentelee konsulttina Encore Partners Oy:ssä
• yrityskummiksi 2009, Vuoden Yrityskummi 2011
• hallituksessa 2013–2015
• aloitti OpenKlinikka -yhteistyön yrityshautomo 
Protomon kanssa 2011 (Protomo OpenKlinikka) – 
startup-yrittämiseen ja -yrityksiin liittyvää toimintaa 
jatketaan nyt Platform6:ssa; oli mukana Pirkanmaan 
alueellisten toimijoiden Talent Tampere -yhteistyössä 
ja Tampereen yliopiston Hidden Gemsissä sekä Cities 
Grow -hankkeessa.

Yrityskummi   l   OLAVI TOIVOLA

Kummien tavoitteet 
motivoivat

Kriittinen resurssi

Yrityskummi   l   JUKKA ISOTALO

Olen kokenut kummityön 
mielekkääksi. Saan mieli
hyvää, jos pystyn auttamaan 
yrittäjää. Isossa kuvassa  
me varmistelemme sitä, 
että Pirkanmaalla riittää 
hyviä veronmaksajia, 
Jukka Isotalo sanoo.
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– Kummit ovat hyvin lojaaleja, Eero Posti sanoo 

miettiessään, mikä on yrityskummina toimimisen 
ydintä hyvää. 

Lojaaleja? 
– Niin. Esimerkiksi klinikalla yrittäjän ongel-

maa ratkaisee yleensä kolme kummia. Keskuste-
lussa annetaan muille mahdollisuus, arvostetaan 
toisen osaamista, taustaa ja panosta. Työelämän 
arjessa voi olla paljon kilpailua. Sitä ei kummeilla 
ole, tietoa ja ideoita ei omita itselle vaan jaetaan 
kaikille, yrittäjän parhaaksi. Silloin saa itsekin 
eniten. Sama toimii myös klinikan ulkopuolella. 
Kummiverkosto on oikea yhteisö. 

Hyvä kummi on Postin mielestä rohkea ja vil-
pitön, uskaltaa tuoda asioita esille, eikä hänellä 
ole omia intressejä pelissä. Hän on empaattinen 
ja hänellä on vahva tausta liiketoiminnan eri 
osa-alueilta. Oma verkosto on tärkeä. 

– Annamme aikaa ja työpanosta ilman kor-
vausta. Pystymme myös sanomaan ”en tiedä” ja 
kertomaan, mistä lisää tietoa on saatavissa. 

Meillä ei ole sidonnaisuuksia. Tätä on myös vaa-
littava, ja varsinkin kummeja rekrytoitaessa ko-
rostettava. Konsulteilla laskutuskello tikittää, 
mutta kummeilla on aikaa keskustella, kuunnella 
ja kommentoida ja auttaa yrittäjää jäsentämään 
tilannetta.

Yritykset ovat paljon muuttuneet, nyt on pal-
jon 1–3 hengen yrityksiä, monilta eri aloilta. Kui-
tenkin liiketoiminta sinänsä on samanlaista, bis-
nes koostuu tietyistä asioista ja niiden pitää olla 
kunnossa. 

– Vaikka yritystoiminta ei olisikaan muuttu-
nut, toimintaympäristö on muuttunut. Me pe-
räänkuulutamme liiketoimintasuunnitelmaa ja 
riskianalyysin tekemistä. Pitää olla varasuun-
nitelma. 

Kehittämiseen jää koukkuun 

Posti sanoo, että kummius aktivoi hänet pitä-
mään itsensä ajan tasalla.

Yhteisön voima kasvaa 
keskinäisestä arvostuksesta

– Töissäni koneenrakennusteollisuudessa olin 
kehittämässä uutta – liiketoimintaa, hallintoa, tuo-
tantoa, asiakaskuntaa. Uuden kehittäminen on 
kuin huumetta. Siihen tulee riippuvuus. Nyt kum-
mina on hieno tunne, kun onnistuu auttamaan yrit-
täjää ja kehitystä tapahtuu eri vaiheissa. Työrupea-
ma Tekesissä taas oli minulle ”esikoulu” kummiu-
teen, siihen, miten yrittäjää ja yrityksen toimintaa 

käsitellään. Sain työkalut toimia mentorina.
Uuden äärellä Posti on ollut myös Pirkanmaan 

Yrityskummien kansainvälisissä projekteissa, muun 
muassa EU-rahoitteisissa Cities Grow - ja Early 
Warning -hankkeissa. 

Cities Grow’n toimintamallissa yrittäjä saa ensi-
avukseen juniorimentorin eli opiskelijan, joka te-
kee yrittäjälle osana opetussuunnitelmaa jonkin 
konkreettisen työn, esimerkiksi markkinointi- tai 
liiketoimintasuunnitelman. Yrityskummi eli seniori-
mentori puolestaan ohjaa ja valvoo, että opiskeli-
jan tekemä työ on asianmukaista ja tukee yrittäjän 
toimintaa.

– Tampere sai kansainväliseksi kumppanikseen 
Rotterdamin, jossa hanke oli aloitettu jo vuonna 
2013 ja siitä oli saatu hyviä tuloksia. Hollantilais-
ten sloganikin oli ”Young and old is gold”. Tampe-
reella aloitettiin vuonna 2018. Yrityskummit toimi-
vat yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun kanssa. Rotterdamissa oli 
keskitytty maahanmuuttajayrittäjiin, ja mekin otim-
me tätä kulmaa. Moni sai apua. Toimintamalli on 
edelleen olemassa, mutta ei tällä hetkellä käytössä. 
Kummit tekivät tässä kyllä paljon töitä.

Tanskalaisvetoisessa, Tampereella vuonna 2020 

alkaneessa Early Warning -hankkeessa tavoite on 
riittävän ajoissa nähdä ensimmäiset huonot signaa-
lit yrityksen toiminnassa.

– Suomessa on hyvä yrittäjän tukipalvelumalli, 
ja koitimme kaupata sitä hankkeelle. Tärkeintä on, 
että yrittäjä hakeutuisi ajoissa tuen piiriin. Pitäisi 

tunnistaa varoitusmerkit ajoissa. Varoituksen voisi 
antaa verottaja tai kirjanpitäjä, heillä on osaamista 
tunnistaa kriittiset indikaatiot. Hankkeessa ei ole 
vielä kehitetty konkreettisia työkaluja. 

Posti pitää kummien kansainvälistä toimintaa 
tärkeänä. 

– Euroopan sisäistä kanssakäymistä ja ajatus-
ten vaihtoa pitäisi lisätä, koska mentoroinnin kehit-
tämisessä kansainväliset kuviot ovat aina hyviä. 
Toinen syy on yritysten mahdollinen kansainvälis-
tyminen: miten siinä voidaan käyttää kansainvälis-
tä kummiverkostoa hyväksi. Mahdollisuuksia on 
paljon enempään kuin mitä nyt tehdään.•

Eero Posti
• työura lentokoneteollisuuden palveluksessa;
 jaksot myös VTT:llä ja Tekesissä
• yrityskummiksi 2013, Vuoden Yrityskummi 2020
• kummina mukana muun muassa Tampereen 
kaupungin yritysmentorointihankkeessa, 
Cities Grow -hankkeessa (EU) sekä Early Warning 
-hankkeessa (EU)
• Pirkanmaan Yrityskummien hallituksessa 
2015–2018.

Kummit peräänkuuluttavat 
liiketoimintasuunnitelmaa 
ja siihen liittyvää riski
analyysiä. Vaikka yritys
toiminta ei olisikaan 
muuttunut, toiminta
ympäristö on muuttunut, 
sanoo Eero Posti.

Yrityskummi   l   EERO POSTI
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Oli vuosi 1988. Pääkaupunkiseudulla toimi 
joukko ähtäriläistaustaisia johtajia, jotka tarjosi-
vat Ähtärin kunnanjohtajalle ideaa: he voisivat 
toimia ähtäriläisyrityksille sparraajina. Siitä alkoi 
Jorma Kuoppalan kummiura, joka Ähtärissä jat-
kuu yhä, poikkesi välillä pääkaupunkiseudulla ja 
on nyt asettunut Pirkanmaalle.  

– Tein työurani pk-yrittäjien ja yritysrahoi-
tuksen parissa ja näin, miten yksin yrittäjä on. 
Yksinäisyyden vastavoimaksi tarvitaan spar-
rauskumppaneita, mielellään ainakin niin bis-
neksen, juridiikan, tilintarkastuksen, yhteiskun-
tasuhteiden kuin taloudenkin osaajia. Kummi 
on juuri tällainen ensimmäisen asteen sparraus-
kumppani, jolla on käytettävissään koko kum-
miverkoston spesiaaliosaajat. 

Pirkanmaan Yrityskummien mallia Kuoppala 

pitää ylivoimaisen hyvänä.
– Klinikasta aloitetaan, ja niin sen pitää olla-

kin: laajemman keskustelun kautta yrittäjä saa 
tarvitsemansa tiedon ja vakuuttuu, tarvitseeko 
kummin vai ei. Olen osallistunut noin 30 klinik-
kaan vuodessa, lisäksi on muutamia täsmätoi-
meksiantoja, kun yrittäjä tarvitsee nopeaa 
 tukea.

Kuoppalalla on syksyllä 2022 kolme varsi-
naista kummiyritystä, neljä yritystä tukipalvelun 
kautta ja kaksi Kasvun eväät -hankkeesta.

– Tukipalvelussa saadaan fokusoitua ongel-
ma ja ongelmavyyhti ja etsitään ratkaisutapoja. 
Joskus peruskeskustelu jo auttaa, ja erityiskysy-

Ensimmäisen asteen 
sparrauskumppani

Yrityskummi   l   JORMA KUOPPALA

Kummius pitää kiinni 
elävässä elämässä. Tietoa 
jaetaan, uutta oppii aina. 
Vapaaehtoisuus on 
kummiuden suola. Tässä 
verkostossa tuntee, että 
on jotain annettavaa. 
Uusia kummeja tarvitaan 
koko ajan – mutta 
kummiuteen pitää sitten 
innostua kanssa, Jorma 
Kuoppala sanoo.

myksiin etsitään vastaus tai avataan ovia, jotta 
vastaaja löytyy. Joskus ollaan jo niin syvällä, että 
edessä on konkurssihakemuksen tekeminen. Sil-
loin kerrotaan, miten siinä edetään ja annetaan 
henkistä tukea. Pitää muistaa, ettei yrityskummi 
ihmeitä voi tehdä.  

Kasvun eväät -palvelulla yritetään lisätä erityi-
sesti yksinyrittäjien toiminta- ja kasvumahdolli-
suuksia.  

– Kasvun eväät -yrittäjillä on yleensä yrittämi-
sen perusedellytykset hyvissä kantimissa: on kir-
kas liikeidea, jolla rahaa tehdään, ja on substanssi-
osaamista, jonka varaan kasvun voi rakentaa. On 
käsitys tuloslaskelmasta ja ymmärrys, mitä sen ri-
vit merkitsevät. On myös apureita, kuten hyvä tili-
toimisto. Yleensä edessä on markkinoiden vahvis-
taminen tai investointi. Konkreettisimmillaan yrit-
täjän kanssa tehdään investointi- ja rahoitussuun-
nitelmia.

Kuoppalan Kasvun eväät -kummiyritykset 
ovat edenneet steppi kerrallaan. On vahvistettu 
rahoitusta, markkinointia ja asiakasajattelua. 

– Pitää sisäistää, että asiakkaat maksavat yri-
tyksen menestyksen. Asiakkaan hallinta ja palvelu 
ovat ykkösasioita, mutta toisaalta:   
ei auta olla liian asiakasystävällinen hinnoittelus-
sa, laskutuksessa ja saatavien perinnässä. Hyvä 
yrittäjä huolehtii, että laskutustilanne on aina 
kunnossa.

Kuoppala lisää, että hyvä yrittäjä huoleh tii 
myös, että yrityksen nettisivut ovat aina kun-
nossa. 

– En minä kotisivuja osaa tehdä, mutta osaan 
lukea. Sivut ovat yrityksen käyntikortti ja niiden 
pitää olla ajan tasalla.

Kummien merkityksestä Kuoppala sanoo, että 
vaikka klinikoille ohjautuu parisataa yritystä eli 
pieni osa kaikista yrityksistä, se on juuri se osa, 
joka ei muualta löytäisi keskustelukumppania ja 
apua.•

Jorma Kuoppala

• Ähtärin kunnan ensimmäinen elinkeinoasiamies 
1972–1974, pitkä ura pankkimaailmassa 
SKOPissa ja Arsenalissa, johtotehtävissä myös 
Lemminkäinen Talonrakennus Oy:ssä; 
osapäiväinen tilintarkastaja 1997–2016.
• yrityskummina Ähtärissä 1996–, 
pääkaupunkiseudun yrityskummeissa 2007–2012, 
Pirkanmaan Yrityskummien jäseneksi 2015, 
Vuoden Yrityskummi 2016. 

Kasvun eväät palvelulla yritetään 
lisätä erityisesti yksinyrittäjien 
toiminta ja kasvumahdollisuuksia. 
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Alussa olivat veljekset Toni ja Timi Rantanen 

sekä nollan euron liikevaihto. Nyt on viisikym-
mentä työntekijää ja lähiajan tähtäimessä 10 
miljoonan euron liikevaihto.

Aika varhain mukaan tuli myös yrityskummi.
ICT-asiantuntijapalveluita tarjoavan Triuva-

ren tarina alkaa vuonna 2005 Tonin ja hänen 
veljensä Timin yritteliäisyydestä ja halusta rat-
kaista asiakasyritysten tietotekniikkaongelmia. 
Ensin toimittiin alihankkijoina avoimen yhtiön 
kautta ja vuodesta 2009 alkaen osakeyhtiöksi 
muutetussa yrityksessä omine tuotteineen.

– Jotta pääsisimme eteenpäin, hyödynsimme 
monia julkisia tukikanavia. Kun osallistuimme 
Pirkanmaan Buusti -hankkeeseen, meillä oli ni-
mi, logo ja nettisivut, muttei tuotetta. Piti ryhtyä 
tuotteistamaan. Konsultiksemme saimme Heikki 
Lindevallin, ja projektin tuloksena syntyi Huole-
ton-tuotteen ensimmäinen versio. Tuote on lip-
pulaivamme edelleen, toki alkuperäisestä paljon 
kehittyneenä. Ideana meillä oli ja on, ettemme 
myy teknisiä ominaisuuksia vaan huolettomuut-
ta, ratkaisua asiakkaan tarpeeseen. 

Kun piti alkaa miettiä myyntiä, juuri Lindevall 
vinkkasi yrityskummitoiminnasta.

– Olimme jo huomanneet, mitä apua ulko-
puolisen sparrauksesta on. Vuonna 2010 olim-
me itse yhteydessä kummeihin, ja kävimme sit-
ten klinikalla läpi tarpeitamme. Eero Ottilalla oli 

pitkä kokemus IT-toimialalta. Meillä oli ymmär-
rys IT:stä, muttei laajemmin toimialasta. Eero 
sparrasi toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Ta-
pasimme epäsäännöllisen säännöllisesti ja va-

paamuotoisesti – aluksi kotonani, koska meillä 
ei ollut toimitilojakaan.

Muutaman vuoden jumppaamisen jälkeen 
Triuvare lähti kasvuun. Yritys kehittyi niin, että 
mukaan tarvittiin toinenkin kummi, talouspuo-
len osaaja Marjut Ontronen. 

– Nälkä kasvoi syödessä, vahvistimme re-
sursseja. Sitten aloimme tarvita syvempää, 
proaktiivisempaa apua. Kun kerroin, mitä haluan 
lisää, Eero kuunteli ja totesi, että haluat nyt sitä, 
mitä yrityksen hallitus tekee. Itse en nähnyt hal-
litusta tarpeelliseksi, tyrmäsin ajatuksen. Eihän 
meillä olisi siihen varaakaan. Eero houkutteli mi-
nut kuitenkin Hyväksytty hallituksen jäsen 
HHJ-kurssille vuonna 2014, ja siellä aloin ym-
märtää, mitä ja mikä hallitus oikein on. Mieleni 
muuttui, alkoi hallituksen rakentamisen aika ja 
yrityskummisuhde päättyi. Polku seuraavalle ta-
solle tuntui luontevalta.

Arvokasta viisautta 

Toni Rantanen pitää yrityskummitoimintaa ar-
vokkaana. Triuvaren yrittäjät hyötyivät koke-
neiden yritysjohtajien osaamisesta ja perspek-
tiivistä. 

– Tunnistettiin, ettemme ole valmiita. Kaikki 
piti opetella, ja kummit ohjasivat meitä oikeaan 
suuntaan ja välttämään virheitä, joita muuten 
olisimme saattaneet tehdä. Jos olisin nyt vastaa-
vassa tilanteessa aloittamassa yritystä, ottaisin 
kummin. 

Rantanen sanoo, että käytännössä yrityksille 

on paljon neuvonantajia, mutta hänestä tuntuu, 
että kynnys ottaa apua vastaan on korkea. Yrit-
täjät arkailevat ja toisaalta ajattelevat, että ”kyl-
lä tässä itte pärjätään”. 

– Mutta on viisauden merkki ymmärtää, et-
tei tiedä kaikkea. Mitä enemmän oppii, sitä pa-
remmin tietää, mitä ei tiedä.

Rantasen mielestä kummin yksi lisäarvo on 
sekin, että tämä tunnistaa yrityksen tarpeet.

– Oikeat tarpeethan voivat olla toisia kuin 
ne, jotka yrittäjä itse mieltää tarpeikseen. Ulko-
puolinen kokemuksen ääni säästää myös näin 
aikaa. Yrityskummilla on jonkinlainen yleiskäsi-
tys tarjolla olevista palveluistakin ja hän osaa 
ohjata yritystä oikealle luukulle. ELY-keskukses-
sa osataan kertoa palvelujen ominaisuuksista, 
mutta ei ratkaisuja, joita yrittäjä kaipaa. Siksikin 
kummitoiminta sopii hyvin yrityspalvelujen tar-
jottimelle.

 

Kasvujohtoisesti

Triuvarea kuten yrityskummejakin motivoivat 
kehittyminen ja kasvu. 

Triuvare Oy aloitti kahden miehen ja nollan 
euron liikevaihdolla. Yrityskummiaikana kasvet-
tiin miljoonan euron liikevaihtoon. 2011 palkat-
tiin ensimmäinen työntekijä ja hankittiin toimiti-
lat. Yritys on kasvanut tasaisesti niin, että kesäl-
lä 2022 henkilöstöä on 50 ja liikevaihtoa arviol-
ta 8,3 miljoonaa euroa. Toimipisteet ovat Tam-
pereella, Vantaalla, Espoossa, Vaasassa ja Ou-
lussa. 

Lokakuussa 2022 Triuvare liittyi osaksi Fren-
dy Oy:tä, ja yhteinen liikevaihto kohoaa 350 
miljoonaan euroon.

– Yhdistyminen oli hyvin luonteva askel ke-
hityspolullamme. Pystymme jatkossa Frendynä 
palvelemaan asiakkaitamme maantieteellisesti 
ja teknisesti entistä laajemmin ja tarjoamaan 
henkilöstöllemme kehitysmahdollisuuksia, sa-
noo Toni Rantanen.•

Triuvaren kasvun ensimmäisillä 
portailla yrityskummilla oli 
tärkeä rooli. – Iso kiitos ihmisille, 
jotka haluavat toimia kummeina. 
Se on valtavan arvokasta työtä 
yritysten menestymisen kautta 
koko suomalaiselle yhteis
kunnalle, toimitusjohtaja Toni 
Rantanen arvioi.

Kummiyritys   l   TRIUVARE OY

Oppia siitä, mitä kasvaminen vaatii
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”Mene asiakkaan luokse, kysy, mitä mieltä tämä 
on toiminnastanne ja miten voisitte palvella häntä 
paremmin.”

Yrityskummi Pertti Iivanaisen neuvo yrittäjä 
Timo Sormuselle muutti Sormusen yrityksen 
suunnan. Sormunen oli jo alkanut harkita yrityk-
sen lopettamista. Kesällä 2022 työntekijöitä on 
17, liikevaihto reilun miljoonan ja suunta edelleen 
selkeään mutta maltilliseen kasvuun.

– Aloitin toiminimellä, koska eihän minulla ol-
lut rahaa kuin juuri ja juuri puhelimeen. Sitten kun 
sain enemmän asiakkaita, oli vastuukysymysten 
vuoksi perustettava osakeyhtiö, TSO RAKENNE-
SUUNNITTELU Oy vuonna 2009. Kolme vuotta 
kamppailin pienellä palkalla ja yritystuilla, sitten 

tuntui, että koska käteen ei jää mitään, lopetan 
yritystoiminnan, toimitusjohtaja Timo Sormunen 
kertoo.

Mutta sisu ei antanut periksi. Sormunen päätti 
kokeilla vielä ja alkoi selata nettiä.  

– Osuin yrityskummien sivuille. Siitä se lähti. 
Otin yhteyttä toiminnanjohtaja Harri Melleriin, ja 
minulle järjestettiin kummiklinikka. Etsin myynti-
puolen osaajaa, koska myynti meillä ontui. Pertin 
kanssa natsasi heti, ja sain käyttööni myynnin ja 
asiakastyöskentelyn huippuammattilaisen. Hän 
näki missä ongelma oli ja että se voidaan ratkaista. 
Ja se ratkaistiin. Ajattelin kyllä alkuun, että mitä-
hän tästä tulee, koska Pertin tausta on isoista yri-
tyksistä ja nyt hänen pitäisi auttaa yhden miehen 

firmaa. Mutta ei mitään ongelmaa, Pertti oli heti 
meidän tarpeidemme tasolla ja yhdessä lähdettiin 
rakentamaan tulevaisuutta. Koko ajan yrittäjän 
 ehdoilla.

… mutta rohkeneeko?
 

Kun tavoitteet oli asetettu, toiminnat ja palvelut 
mietitty, Pertti Iivanainen pisti Sormusen kysymään 
asiak kailta, miten yritys voisi toimia asiakkaan 

asioissa entistä paremmin. Ketkä ovat kilpailijoita, 
mikä on niiden hintataso. 

– Ajattelin ensin – ja varmasti monet muutkin 
yrittäjät ajattelevat – ettei sellaisia voi kysyä. Mutta 
ei se niin paha homma ollutkaan. Yrityskummi pisti 
painetta, jotta asiakaskäynnit aikataulutettiin ja to-
teutettiin, niistä tuli jatkuva prosessi.

Timo Sormunen on huomannut asiakkaan halu-
avan, että tältä kysytään. Asiakkaat vastaavat ja 
kertovat kyllä, antavat vinkkejä. He tekevät yrityk-
sen kanssa yhteistä tuotekehitystyötä.   

– Meillä on aina sama kysymyspatteristo,  kaksi 
A4-arkkia. Yksi asiakkaamme juuri kertoi, että 
olemme ainoa insinööritoimisto, joka todella ky-
selee asiak kaalta. Voi olla yllättävänkin pieni asia, 
 jonka tekemällä toisin asiakas on entistä tyytyväi-
sempi.

Timo Sormunen arvelee, että yrittäjät eivät ehkä 
ymmärrä, miten tärkeä juttu asiakastyö on: miten 
toimia, että asiakas ostaisi. Enemmänkin ajatellaan, 
että kun vain tekee laatua ja palvelee eri lailla kuin 
muut, se riittää. 

– Voi riittääkin, mutta se on kovin hidas tie.
 

Osumia täsmäiskuista

TSO:lle ja Sormuselle kummin apu on ollut ”sanoin 
kuvaamattoman korvaamaton”. Vaikka yritys on jo 
vakiinnuttanut toimintansa, rento yhteys toimii 
edelleen ja ideat lentelevät kuukausittain. Yrityksel-
lä on nykyään johtoryhmä, ja hallitus perustettiin 
kesällä 2021. Se on Sormusen mukaan tuonut ryh-
tiä toimintaan.

– Vaikka kun Pertti ehdotti hallituksen perusta-
mista, sanoin, etten oikein tiedä, kyllä minä itte… 
Mutta pitää ymmärtää, ettei hallitus vie liiketoimin-
nasta mitään pois, vaan tulee auttamaan. Jos haluaa 

yritystoimintaa kasvattaa, yksin ei pysty eikä ehdi, 
on otettava organisaation johtamiseen apuja.

Sormunen ei halua luopua nykyisestä kummista, 
eikä oikeastaan halua lisääkään kummeja. 

– Mutta voisivatkohan kummit kehittää kaveri-
kummi- tai vierailijakummiperiaatetta, eli tarjoaisi-
vat aktiivisesti lisäkummia lisäavuksi yritykselle? 
Voi olla muuten vaikea ottaa puheeksi, ettei astu 
kenenkään varpaille. Tarkoitus ei ole kyseenalaistaa 
oman kummin osaamista, vaan maksimoida huippu-
ammattilaisten apu yrityksen eri tilanteissa.

TSO teki kummien osaamisapajaan myös täs-
mäiskun.

– Yritimme itse laatia yritykseemme bonusjär-
jestelmää, mutta se osoittautui tosi vaikeaksi. Meil-
le tuli sitten kolme kummia iltapäiväksi, mukana oli 
bonusjärjestelmiä itse rakentaneita. Saimme hienot 
kommentit, jotka veivät meitä eteenpäin. Täsmäis-
kusta koitui konkreettinen hyöty heti.• 

 

Kummiyritys   l   TSO RAKENNESUUNNITTELU OY

Ratkaiseva neuvo: kysy asiakkaalta

Timo Sormunen antaa kummeille julkisen kiitoksen: 
yritys kertoo nettisivullaan tekevänsä yhteistyötä Pirkanmaan 
Yrityskummien kanssa, koska haluaa kehittää toimintaansa 
ja palvella asiakkaitaan entistä paremmin.

Toimitusjohtaja Timo Sormunen 
(keskellä) korosti Vuoden kummi
yritys palkitsemisjuhlassa vuonna 
2012: ”Muista, melkein kaikkiin 
ongelmiin saa apua, kun vain sitä 
osaa pyytää.” Juhlimassa myös 
yrityskummi Pertti Iivanainen ja 
TSO:n ensimmäinen palkattu 
työntekijä Eveliina Haukkajärvi.
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– Meillä on yrittäjinä aina ollut joustava ajatus sii-
tä, että muilla on meille annettavaa ja että on fik-
suutta ja rikkautta kysyä ja ottaa apua vastaan. Yri-
tyskummeissa me otimme kaiken irti valmiista 
osaamisesta, sanoo PIHKA collectionin toimitus-
johtaja Sofia Salmi.

Vuonna 2013 perustettu, nahasta laukkuja val-
mistava ja kursseja laukkujen ja kenkien valmista-
miseksi tarjoava PIHKA collection on historiansa 
ajan käyttänyt hyödyksi erilaisia yrityspalveluita, 
myös kummeja jo melko alkuvaiheessa.

 – Kummi oli tarpeen, kun itselle kaikki oli uut-
ta ja piti ottaa asioista selvää. Tärkeää, että kave-
riksi tuli ihminen, jolla on kokemusta, joka tukee 
päätöstilanteissa ja auttaa pohtimaan, miten yri-
tystä halutaan viedä eteenpäin. Kummi on reflek-
toija, keskustelija, kokemuksen ääni, joka antaa ti-
laa yrittäjän itse ratkaista ja päättää. Olemme aina 
halunneet tehdä päätöksiä pohjautuen perustel-
tuun näkemykseen ja pohtia perusteet selviksi it-
selle ja muille. Kummi Lelle Niemelä oli tässä meil-
le hyvä apu. Hyvää oli sekin, ettei kummiyhteistyö 
vaatinut taloudellisia satsauksia, sillä eihän niihin 
olisi ollut varaa.

Sofia Salmi sanoo, että kummi oli merkittävä 
tuki monessa murroksen käänteessä ja tasapainot-
tava, rohkea ja viisas kanssakulkija. 

– Halusimme kasvaa ja kehittyä, ja ajankohtai-
seksi tuli muutto Tampereelta Helsinkiin. Halusim-
me entistä näkyvämmin esiin ja ottaa konkreetti-
sen askeleen kohti kansainvälistymistä. Muut-
tosuunnitelmaa käsiteltiin yhdessä kummin kanssa. 
Startti Helsingissä oli kyllä jännittävä, koska juuri 
kun saimme ovet auki, ne piti koronan vuoksi sul-
kea. Mutta nyt voin sanoa, että muutto oli hyvä 
päätös.

PIHKA collection aloitti kolmen yrittäjän voi-
min, nyt yrittäjiä on kaksi ja henkilöstöä kaksi. Yri-
tys on kasvanut joka vuosi. Liikevaihto vuonna 
2021 oli 320 000 euroa, ja syksyllä vuosi 2022 
näyttää 20 prosentin kasvua. 

Kummiyhteys päättyi muutaman vuoden jäl-
keen Helsinkiin-muuttoon ja osin koronaankin.

– Kun oma ajattelu kypsyy, tulee uusi vaihe. 
Viime syksynä perustimme laaja-alaisen, kuuden 
hengen advisory boardin. Nyt teemme brändi-
uudistusta ja satsaamme kansainvälistymisstra-
tegiaan.• 

  

Kummiyritys   l   PIHKA COLLECTION OY

PIHKA collectionin Sofia Salmi (vas.) ja Roosa Mattsson 
suosittelevat oman kokemuksensa perusteella 
yrityskummin ottoa. – Kun suht kylmiltään lähti 
yrittäjäksi, kaikella ulkopuolisen antamalla kokemuksella 
ja osaamisella oli merkitystä. Avun ansiosta sai itse 
näkemystä ja varmuutta, yrittäjät sanovat.

Vuoden 2018 kummi yrityksenä 
palkittiin nahkaalan design yritys 
PIHKA collection. Yritystä 
edustivat Roosa Mattsson (vas.), 
Maisa Salonen ja Sofia Salmi (oik.). 
Mukana juhlassa myös kummi 
Lelle Niemelä.

Kaikki irti valmiista osaamisesta
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ellerin jälkeen toiminnanjohtajaksi 

tuli Tapani Kaskela. Aivan tunte-

mattomuudesta hän ei tehtävään 

tullut, sillä hän oli 2000-luvulla 

työskennellyt Pirkanmaan Yrittäjien viestinvaih-

topalvelussa, joka pyrki yhdistämään yrityksien 

myyjät ja ostajat, ja sen jälkeen Ensimetrissä. 

Näiden kautta kummitoiminta oli tullut tutuksi.  

– Aloitin elokuussa 2018 ja vaikka elokuu on 

normaalisti rauhallisempaa aikaa, tohina alkoi 

heti. Se oli todella lentävä lähtö, menin oitis niin 

sanotusti ”syvään päähän”, Kaskela kertoo. 

Yksi ensimmäisistä töistä oli kummien kotisi-

vujen uudistaminen. Samana syksynä lisättiin 

kummien ohjelmaan Omistajanvaihdosklinikka, 

joka tarjosi räätälöityä apua omistajanvaihdosta 

suunnitteleville yrityksille. Taustalla oli laskel-

ma, jonka mukaan suurten ikäluokkien eläkkeel-

le siirtymisen myötä Suomessa noin 7000 yritystä 

vaihtaisi omistustaan, joko sukupolven vaihdos-

ten tai yrityskauppojen takia. Pirkanmaan osuus 

tästä oli noin 10 prosenttia. Omistajavaih-

dos-konseptin takana olivat Tukipalvelunkin 

tuotteistaneet Pirkanmaan Yrittäjien toimitus-

Kummityötä 
koronankin varjossa 

Tapani Kaskelan johdolla

johtaja Pasi Mäkinen ja Harri Meller. Toiminta-

tapa oli pitkälti samanlainen.  

 Klinikoiden määrä oli muutenkin Kaskelan 

aloitusvuonna 2018 suuri: läpi vietiin kaikkiaan 

176 klinikkaa. Kun vuodessa on 240 työpäivää, oli 

selvää, että kummien toimiston neuvotteluhuo-

neen ovi kävi tiuhaan.  

Myös vuosi 2019 sujui myönteisesti. Klinikoi-

ta pidettiin yli 150, strategiaa ja markkinointia 

hiottiin ajan vaatimuksien mukaiseksi. Tukipal-

velu- ja Omistajavaihdosklinikoiden lisäksi oh-

jelmaan otettiin Kansainvälistymisklinikka Suo-

men ulkopuolelle tähtäävien yritysten avuksi. Se-

kin suunniteltiin yhteistyössä Pirkanmaan Yrittä-

jien kanssa. 

Toiminta muuttui kuitenkin rajusti, kun ke-

väällä 2020 Covid-19-pandemia rantautui Suo-

meen.  

– Luonnollisesti koronalla oli suuri vaikutus 

toimintaamme. Klinikat olivat työmme ydin, nii-

den kautta yritysten kummitoiminta aina lähti 

liikkeelle. Nyt kasvokkain kohtaamiset oli pakko 

lopettaa. Siirsimme klinikat verkkoon, mutta pa-

laute ei ollut kovin positiivista. Ymmärsin sen hy-

vin. Klinikka on tavallaan intiimi tilaisuus, jossa 

pyritään löytämään hyvä työpari, jonka kemiat 

kohtaavat. Verkon yli ei tuollaista yhteyttä synny, 

Kaskela sanoo. 

– Syksyllä 2020 päätimme kuitenkin jatkaa 

normaaleja klinikoita suuremmassa neuvottelu-

huoneessamme, kasvomaskien kanssa ja turva-

välein. Joissain tapauksissa klinikka oli hybridi-

mallinen, kun joku kummeista oli videoyhteyden 

päässä. Aika nopeasti pääsimme kuitenkin takai-

sin normaaliin.  

– Kaiken kaikkiaan selvisimme suhteellisen 

hyvin korona-ajasta, mutta kieltämättä se teki 

meille myös hallaa. Klinikoiden määrä putosi ra-

justi, ja mikä ehkä vielä ikävämpää, moni kummi 

jäi pois toiminnasta. Oli tietysti itsestään selvää, 

että iäkkäämmät kummit eivät halunneet olla ak-

tiivisessa toiminnassa koronan aikana terveys-

turvallisuussyistä, mutta monien muiden yhdis-

tysten tapaan katokin on käynyt, Kaskela sanoo. 

Korona muutti myös klinikkaprofiilia. Niin 

sanottujen perusklinikoiden määrä väheni, kun 

taas Tukipalvelun tarve kasvoi huomattavasti. 

Myös koulutuksen ydintuote, TAKK:n Yritysneu-

vojan erikoisammattitutkinto joutui muokkaa-

maan toimintatapojaan. Vuosikurssit 2 ja 3 jou-

tuivat osittain etäopetukseen, joka kummien ver-

kottumisen ja pienryhmätyöskentelyn kannalta 

M Toiminnanjohtaja Tapani Kaskela olisi tyytyväinen, jos vuodessa pidetään 
klinikoita 150–175. Myös kummiyrityksiä pitää olla jatkossakin riittävästi, 
samoin aktiivisia kummeja. Lisäksi yksi tavoite on saada rahoitus pysyväksi.
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ei ollut optimaalista. Kummatkin kurssit kuiten-

kin vedettiin kunnialla läpi.  

Vuonna 2020 tehty asiakaskysely osoitti, että 

kum miyritykset arvostavat kummien työtä. Vas-

tanneista peräti 100 prosenttia eli kaikki vastaa-

jat suosittelevat yrityskummia muille yrittäjille. 

95,7 prosenttia katsoi, että kummitoiminta oli 

 ollut hyödyllistä yrityksen toiminnan kehittämi-

sessä.  

Vaikka vuotta 2021 elettiin rokotteista huoli-

matta edelleen koronan varjossa, Pirkanmaan 

Yrityskummit nosti toimintansa koronaa edeltä-

välle tasolle: 30 uutta kummiyritystä, 175 klinik-

kaa ja uutena projektina koko Pirkanmaan kat-

tava Yksinyrittäjän kasvun ja työllistämisen eväät 

-ohjelma. Se oli työ- ja elinkeinoministeriön tu-

kema kaksivuotinen projekti, jossa Pirkanmaal ta 

haetaan kasvuun tähtääviä yrityksiä ja myös uu-

sia työllistämisen tapoja, kuten esimerkiksi 

useamman yksinyrittäjän palkkaama yhteinen 

työntekijä. Mukaan lähtevät yritykset saivat halu-

tessaan yrityskummin sparraamaan ja rakenta-

maan kasvupolkua. 

– Kasvun eväät -projektin kautta 

on asiakkaiksemme tullut run-

saasti yksinyrittäjiä. Oikeas-

taan kauteni ajan trendi 

on muutenkin ollut koh-

ti pienempiä yksiköitä. 

1–3 henkilön yritysten 

määrä kasvaa koko ajan 

ja on luonnollista, että 

tämä heijastuu toimin-

taamme. Kummeillam-

me pitää näin ollen ol-

la osaamista myös yksin-

yrittäjien tukemiseen.  

Samana vuonna päättyi 

myös työ- ja elin kei no mi nis te-

riön rahoittama Yrittäjän tukipal-

veluhanke. Sen aikana rakennettiin 

Tampereella pilotoitu malli monistettavaksi 

muualle ja konkreettisena tuotteena  Harri Melle-

rin tekemä Yrittäjän Tu kipalvelu -käsikirja. 

Vuonna 2021 aloitettiin myös alkavan yrittä-

jän neuvonta palvelu. Kerran kuukaudessa järjes-

tettiin aamiaistilaisuuksia nuo rille aloitteleville 

yrittäjille, erityisesti start- up-yrittäjille. Mukana 

oltiin myös koro nan jälkeen uudella innolla  ELY- 

keskuksen Yrittäjäbuusti- hank keessa. Siinä yri-

tyskummit ovat yksi asiantuntijaorganisaatio toi-

mintaansa kehittäville yrityksille.  

Vaikka koronan jälkeinen aika onkin ollut toi-

minnan kannalta vilkasta, on nykyisellä toimin-

nanjohtajalla myös huolen aiheita. 

– Jos saisi lausua kolme toivomusta, niin ne 

olisivat: lisää kummeja, pysyvä rahoitusratkaisu 

sekä kummien oman position kirkastaminen. 

Kaikille pirkanmaalaisille yrittäjille olisi tehtävä 

selväksi keitä yrityskummit ovat ja kuinka juuri 

he pystyvät pitkän business-kokemuksensa pe-

rusteella auttamaan yrittäjiä. 

– Kaikkien näiden toivomusten eteen tehdään 

joka päivä työtä. Olen varma, että ne vielä jonain 

päivänä toteutuvat, Kaskela uskoo.•

Koronaaikana myös 
kummien kansainvälisiä 
tapaamisia toteutettiin 
verkossa.

Koronapandemian kokoontumis rajoitusten vuoksi Pirkanmaan Yritys
kummitkin siirtyi verkkoon. Kummihistorian ensimmäinen verkkoiltakoulu 
pidettiin huhtikuussa 2021 kummiyritys Blue Screen 404:n studiolla. 
Tilaisuuden panelisteina Tapio Somppi (vas.), Tapani Kaskela, Leena Meller 
ja Eero Posti. Keskustelun moderoi Markku Saarinen.

Vuonna 2020 tehty asiakaskysely 
kertoo kummiyritysten 

arvostavan kummien työtä. 
Vastanneista peräti 

100 prosenttia eli kaikki 
vastaajat suosittelevat 
yrityskummia muille 

yrittäjille.
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Pitkän uran tilitoimistoyrittäjänä tehnyt Riitta 
 Repola tuntee yrityskummitoiminnassa omakseen 

erityisesti yrittäjiä vaikeuksissa auttavat tukipalve-
luklinikat. Hänen kuvataankin olevan oikea ”tuki-
kummi”.

– Tukipalveluklinikka on todella tarpeellinen. 
Kunpa yrittäjät vain tulisivat klinikalle ja palveluun 
ajoissa, viimeistään, kun posti tuo ensimmäiset 
karhukirjeet! Kun on ajoissa, asioihin voidaan 
usein vielä vaikuttaa. 

Repola oli työurallaan paitsi kymmenen hen-
keä työllistävä yrittäjä, myös tekemisissä nimen-
omaan pk-yritysten kanssa, näki syvältä erilaisten 
yrittäjien arjen ja puurtamisen. Häntä on myös ai-
na kiinnostanut ihmisen mieli.

– Uskon, että tämä kokemus on kummityössä 
rikkaus. Ja siksi tukipalveluklinikat tuntuivat heti 
omimmilta. Haluan myös perehtyä asioihin etukä-
teen. Ei klinikallekaan mennä vain kuuntelemaan. 
Tutkin kaupparekisteriotteet, yhtiöjärjestyksen, ti-
linpäätöksen, ja valmistelen kysymyksiä yrittäjälle. 

Tukipalvelussa käsitellään vaikeita ja ahdista-
viakin asioita, mutta Riitta Repola sanoo, etteivät 
ne hänen yöuniaan vie. 

– Lähestyin työssäkin yrittäjän asioita niin, et-
tä nyt kuule katsotaan ja lasketaan yhdessä, missä 
mennään. Kummina on kiinnostavaa yrittää rat-
koa, miten yrittäjä pääsee eteenpäin. On hienoa, 
kun yrittäjä tulee autetuksi – ja moni tulee jo yh-
dellä klinikkakerralla. Yrittäjähän on usein pyörinyt 

yksin yhtä ja samaa kehää. Klinikalta hän saa uut-
taa näkökulmaa. Moni yrittäjä jännittää ihan hir-
veästi klinikalle tuloa, mutta emme me kummit ole 
siellä arvostelemassa ja moittimassa, vaan autta-
massa.

Riitta Repolaa harmittaakin, että tukipalveluun 
tullaan usein liian myöhään. Eikö palvelusta tiede-
tä – sitä ei juuri puskaradiossa tai suusta suuhun 
markkinoida. Vai eivätkö yrittäjät rohkene tulla, 
koska epäonnistuminen nolottaa tai hävettää? 

– Varsinkin miesten on vaikea puhua, edes 
puolisolle. Klinikoilla näkee, kuinka kovaa yrittämi-
nen voi olla ja kuinka kova paikka on myöntää 
epäonnistuneensa. Joskushan asiat ovat jo niin 
pahasti solmussa, että pitää kysyä yrittäjältä, mitä 
konkurssi aiheuttaisi – saisiko hän sen tehtyään 
nukuttua yönsä paremmin.  

Riitta Repola muistuttaa myös hyvän kirjanpi-
täjän ja tilitoimiston merkityksestä yrittäjälle.

– Hyvä kirjanpitäjä katsoo yrityksen ja lukujen 
perään, hän on rohkea ja uskaltaa puuttua asioihin 
ajoissa.•

Riitta Repola
• Tilitoimisto Riitta Repola Oy:n perustaja, 
toimi tilitoimistoyrittäjänä 
Valkeakoskella 43 vuotta
• yrityskummiksi 2017, Vuoden Yrityskummi 2019.  

– Ennen kaikkea kummi tukee yrittäjiä, että nämä 
alkavat uskoa itseensä. He ovat omalla alallaan 
hyviä, mutta eivät huomaa omia vahvuuksiaan. 
On tärkeää sanoa yrittäjälle ääneen: ”Olet hyvä 
siinä mitä teet.”  

Elokuussa 2021 kummiksi ryhtynyt Juha 
 Österlund oli miettinyt pitkään, mitä alkaisi työ-
elämästä jättäytyessään tehdä.

– Olin toiminut paljon yrittäjien ja yritysten 
kanssa. Yrityskummius tuntui mielekkäältä, se ei 
olisi vain vapaa-ajanviettoa, vaan verkostoitumis-
ta, oman osaamisen ja kokemuksen jakamista, 
palkitsevaa ja pitkäjännitteistä toisten auttamista. 
Siinä saa käyttää aivojaan ja yrittää ratkaista asioi-
ta. Mietin silti kummiuttakin pitkään, koska halu-
sin siihen sitten myös sitoutua. 

Österlund on aktiivisimmillaan osallistunut vii-
kossa useammallekin klinikalle. Hän pitää klinik-
katyötä hyvänä mallina, vaikka sitä toteutetaan-
kin pienillä resursseilla. 

– Klinikalla kohtaa erilaisia yrittäjiä ja heidän 
erilaisia tilanteitaan. Toisilla ei edes ole nimettyä 
haastetta tai ongelmaa, he haluavat keskustella 
yleisesti ajatuksistaan, moni hakee suuntaa. Klini-
koille on saatu riittävästi kummeja ja yrityksiä, 
siellä käydään hyvää keskustelua. Vaitiolosi-
toumuksen ansiosta yrittäjät uskaltavat avoimesti 
avata ongelmiaan ja vastata kysymyksiin.

Kummiyrityksiä Österlundilla on kuusi, puolet 
Kasvun eväät -hankkeen yksinyrittäjiä. Hän arvioi, 
että kummin tehtävä on antaa yleisneuvoja esi-
merkiksi siitä, miten myydään, markkinoidaan, 
hinnoitellaan ja hallitaan jakelua, riskejä ja koko 
kokonaisuutta.  

Kummityö on oman kokemuksen viemistä, ja 
Österlundin mielestä joskus kokemusperäisten 
yksittäisten asioiden viemistä.

 – Kummi ei sano, että tee näin, vaan kertoo, 
että kerran tehtiin näin ja se toimi. On äärettö-
män tärkeää kertoa yrittäjälle, että jokin juttu on 
tehty oikeasti.

Vapaaehtoisuus on Juha Österlundille kummi-
työssä avainasia. Jos siitä maksettaisiin, se muut-
taisi luonnettaan.

– Nyt työtä tehdään puhtaasta jeesaamisen 
halusta. Samalla kehittyy oma verkostoni Tampe-
reella, jossa en työurani aikana ollut päivääkään 
töissä. Hyvä mieli on hyvä palkka.•

Juha Österlund
• työura rahoituksen ja myynnin parissa 
ICT-, kauppa- ja pankkisektorilla 
muun muassa Tietoenatorilla ja Nordeassa
• yrityskummiksi 2021.

Yrityskummi   l   JUHA ÖSTERLUND

Hyvä mieli on hyvä palkka

Juha Österlund ei näe riskiä, että 
kummitoiminta tulevaisuudessa vähenisi. 
– Tarvetta kummeille on. Uskon, että 
kummeja myös löytyy – eli halua käyttää 
omaa aikaa yrittäjien auttamiseen. 
Tärkeää olisi saada tietoa toiminnasta 
sekä potentiaalisille kummeille että 
yrittäjille entistä paremmin.  

Myytyäni yritykseni ja jäätyäni eläkkeelle halusin 
tehdä vapaaehtoistyötä nimenomaan yrittäjien 
eteen. En tuntenut ennestään yhtään kummia, 
nyt on kiva olla mukana, oppia itsekin koko ajan 
uutta. Naisia toivoisi kummeiksi lisää, mutta he 
ovat liian vaatimattomia, he eivät arvosta omaa 
osaamistaan riittävästi, Riitta Repola arvelee. 
 

Yrityskummi   l   RIITTA REPOLA

Ajoissa tukipalveluun! 
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Kummiyritys   l   KLAPITULI OY

KlapiKokki Juha Kankaanpää on jo tunnettu näky kauppojen 
pihoilla Pirkanmaalla, mutta myös Kymenlaaksossa Jaalan 
torilla ja Heinolan torilla. – Nyt homma toimii, keskityn 
loimuloheen ja paiskin hartia voimin töitä. Loimulohta  
myyn 6 000 kiloa vuodessa, oheis tuotteitakin on alkanut 
mennä hyvin.
 

Keskity ydinliiketoimintaan, muista levätä

Juha Kankaanpäätä on jo vuodesta 1984 ajanut 
yrittämisen liekki ja keksijän into, ja ne ovat roi-
hunneet moneen suuntaan.

– Yrityskummini arveli, että pitäisikö keskit-
tyä olennaiseen. Olen ottanut vinkistä vaarin. 
Nyt on hyvä vauhti päällä.

Kankaanpään repertuaarissa oli 2000-luvulla 
monenlaista bisnestä kaihtimista sisustustuot-
teisiin, ja sillä hän rahoitti Klapi Tuli-sarjan kehit-
tämistä.  

– Liikevaihtoa tulikin sitten KlapiTuli-sarjan 
myynnistä, mutta ei tarpeeksi silloisilla markki-
nointibudjeteilla. Kokeilin erilaista mainostamis-
ta ja myyntiä markkinoilla ja messuilla, mutta ti-
livelat vain kasvoivat, eikä liiketoiminta ollut 
enää mieleistä eikä kannattavaa. Jos minulla olisi 
ajoissa ollut yrityskummi, paljon huonoja kokei-
luja olisi jäänyt tekemättä.

Kankaanpää muistelee kuulleensa kummeis-
ta asioidessaan ELY-keskuksessa.

– Sain yritykselleni hyvän vaihtoehdon mo-
nista kummeista. Tapio Somppi tuli mukaan 

vuonna 2017. Hän antoi ymmärtää, että olisi hy-
vä keskittyä ydinliiketoimintaan, eikä haikailla 
kaikkea. Monenlaisten asioiden myynti oli jäänyt 
päälle, kun rahoitin Klapi Tuli-sarjaa.

Yhdessä todettiin, että KlapiTuli-sarjan val-
mistuksella ja myynnillä ei elä, ja Kankaanpää al-
koi itse loimuttaa lohta kehittämillään laitteilla.

– Rekisteröin nimen KlapiKokki tavaramer-
kiksi, jonka ympärille rakensin loheen ja sen 
oheistuotteisiin liittyvän brändin. KlapiKokki loi-

muttaa ja myy tuotteita tehtaanmyymälästä se-
kä kalavaunusta kauppojen pihoilla, messuilla ja 
tapahtumissa. 

Yhdessä yrittäjä ja kummi ovat miettineet 
uusia ja erilaisia markkinointikeinoja, esimerkiksi 
kotiinkuljetuspalveluiden käyttämistä. 

– Olen ottanut vaarin kummin toisestakin 
neuvosta: on pidettävä vapaata ja tarkkailtava 
omaa jaksamista, keskityttävä perheeseen, ul-
koiltava. Ja kyllä, pystyn olemaan välillä teke-
mättä mitään. Mutta saatan soittaa kummille, 
kun on tunne, että ”nyt en jaksaisi”. Yrityskummi 
on kokenut ammattilainen, hän tsemppaa myös 
tällaista hetkellistä juttua. Hän pystyy antamaan 
vinkkiä, mitä kannattaa tehdä, hän kysyy, koska 
nähdään. Jos menee huonosti, kummi auttaa hy-
vinvointiin ja ahdistukseen, hän ottaa osaa jak-
samiseen. 

Juha Kankaanpää toivoo kirjattavan lakiin, 
että kaikilla aloittavilla pienyrittäjillä pitää olla 
yrityskummi. 

– Kun joku alkaa yrittäjäksi, siinä yhteydessä 
olisi varmistettava, että hän saa tuekseen yritys-
toimintaa suunnittelemaan kummin. Kummihan 
on paitsi kokenut ammattilaistuki, myös yrittäjän 
sosiaalinen verkosto. Aloittavalla yrittäjällä ei 
vielä ole vertaisverkostoa ja hänen henkilökoh-
tainen verkostonsa ei välttämättä tiedä yrittämi-
sestä juuri mitään.• 
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Tampereen Viherrakennus Oy:n 
omistaja ja toimitusjohtaja 
Tero Ilomäki sai vuonna 2019 
Pirkanmaan Yrityskummien 
Vuoden kummiyritys palkinnon. 
Viherrakentajien rinnalla on 
kulkenut muutaman vuoden ajan 
kummi Jaakko Barsk.

Ensimmäisestä Pirkanmaan kummeille räätälöidystä Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnosta (YNEAT) 
valmistuneet yhteiskuvassa helmikuussa 2019.

Älyliikennelaitteita suunnitteleva ja 
valmistava InnoTrafik Oy palkittiin 
Vuoden 2021 kummiyrityksenä. Yrityksen 
perustaja ja osakas, tuotevastaava 
Jouni Hänninen arvioi palkitsemis
tiedotteessa, että kummi ei anna valmiita 
neuvoja, vaan auttaa ajattelemaan. 
– Yrittäjä tarvitsee aina kaverin, jonka kanssa 
pystyy puhumaan vapaasti ja jonka kanssa 
voi peilata omaa yritystoimintaansa. 
Minusta jokainen yrittäjä tarvitsee kummin.

Toimintaa   l   tapahtumia 
Kummien hallitus ja 
toimikunnat koolla 
syksyllä 2021 
suunnittelemassa 
seuraavan vuoden 
toimintaa.

Kummit käyvät kertomassa kummitoiminnasta 
kuntien yrittäjille ja elinkeinotoimille Pirkanmaalla. 
Orivedellä sanansaattajina Jorma Tirkkonen (vas.) 
ja Heikki Ärrälä.

Kummivierailu Tasowheel Oy:hyn 
huhtikuussa 2022, isäntänä Tasowheel 
Groupin hallituksen puheenjohtaja 
Kari Sorjonen.

Early Warning -projektin koulutustilaisuus marraskuussa 
2021, kouluttajina tanskalaiset Bent Aage Madsen (vas.) 
ja John Cramer. Tanskassa varhaisen puuttumisen työtä 
on tehty jo vuodesta 2007.
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Marraskuussa 2021 kummit tutustuivat 
Avant Tecnoon. Vierailua isännöi yrityksen 
perustaja Risto Käkelä (oik.)

Kasvun eväät on pirkanmaalainen pilotti, jonka rahoittaa 
työ ja elinkeinoministeriö. Vuoden 2023 heinäkuun 
loppuun kestävän hankkeen tavoitteena on saada 
mukaan vähintään 100 yksinyrittäjää ja auttaa heitä 
työllistämään. Tietoa hankkeesta jaettiin Tampereella 
helmikuussa 2022.

Yrityskummien kevätkokouksessa 2022 kummien entinen toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja 
sekä nykyinen yrityskummi Harri Meller vastaanotti tasavallan presidentin hänelle itsenäisyyspäivänä 2021 
myöntämän Suomen Leijonan ansioristin. Kunnianosoitus myönnettiin Mellerin mittavista ansioista muun 
muassa yrityskummitoiminnan kehittäjänä Pirkanmaalla. Vierellä vaimo Leena Meller, yrityskummi hänkin.

Vuoden 2021 yrityskummi Avant Tecnon talousjohtaja 
Ari Nevala on toiminut yrityskummina vuodesta 2013, 
työnsä ohella ja työnantajansa luvalla. 

Liikeelämän lainalaisuudet ovat toki 
samanlaisia yrityksestä riippumatta. 
Ihmiset vain eivät toimi samalla tavalla 
juuri koskaan, ja tämä tekee kummi
työstäkin hyvin mielenkiintoista. 
Kummeissakin on erilaista osaamista, 
joka korostuu klinikoilla.Kummi 
kuuntelee ja auttaa löytämään ratkaisuja, 
joskus ehkä kyseenalaistamallakin. 
Toki kummi voi tehdä ehdotuksiakin, 
mutta ehdotuksien kanssa pitää olla 
varovainen. Parempi on olla joka 
tilanteessa ”enemmän korvat kuin suu”.”  

Ari Nevala 
palkitsemistiedotteessa 

toukokuussa 2022

Kummiillassa Varalassa elokuun lopulla 
2022 sai kykyjään kokeilla muun muassa 
jousiammunnassa.  Radalla Olli Kierikka, 
Jarmo Palukka, Timo Tommila ja 
Gerhardt Sittig. 

Kova kummigolfkisa takana Nokian Riverillä elokuussa 2022. 
Golf-mestaruuksia ratkotaan vuosittain, mestariksi 
vuosimallia 2022 kruunattiin Reijo Korpela.
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ummit ovat kokeneita entisiä ja nykyi-

siä yritysjohtajia, jotka auttavat pirkan-

maalaisia yrityksiä sparraten ja opas-

taen. He eivät ole konsultteja eivätkä 

tee työtä yritysten puolesta, vaan he kuuntelevat, 

keskustelevat, esittävät kysymyksiä ja kulkevat 

yrittäjän rinnalla. Kaikki tämä tehdään pyyteet-

tömästi ilman rahallista korvausta. Toiminta on 

nopeaa. Yrityskummin saa helposti olemalla yh-

teydessä Pirkanmaan Yrityskummit ry:hyn joko 

soittamalla tai kotisivujen kautta. Jos yritys ha-

luaa kummin, se maksaa yhdistykselle nimelli-

sen hallintomaksun. 

Itse yhdistys, Pirkanmaan Yrityskummit ry 

toimii tänään hyvin samalla tavalla kuin muut-

kin yhdistykset. Toimintaa johtaa hallitus, jossa 

on puheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Jokainen 

hallituksen jäsen vastaa oman toimikuntansa toi-

minnasta. Tällä hetkellä toimikuntia on neljä: jä-

sen-, ohjelma ja koulutus-, kehitys- sekä viestin-

tätoimikunta. 

Lisäksi yhdistys on tuotteistanut erilaisia pal-

veluja, joista tärkein on klinikka, johon apua 

tarvitseva yritys kutsutaan ja jossa 2–4 kummin 

Pirkanmaan Yrityskummit 
tänään ja huomenna

kanssa käydään läpi yrittäjän kipukohtia. Klinik-

kakeskustelun jälkeen yrittäjä päättää palvelun 

etenemisestä. Kasvu- ja kehittämisklinikan li-

säksi tuotteisiin kuuluvat Tukipalvelu-, Omis ta-

janvaihdos-, Kansainvälistymis-, OPEN- ja Start- 

up-klinikat, joihin jokaiseen on omat asiantun-

tija kumminsa. Kummit ovat mukana myös ELY- 

kes kuksen Yrittäjyysbuusti-ohjelmassa sekä 

Tam  pe reen kaupungin alkavan yrittäjän palvelu-

oh jelmassa nuorten mentorointi -osiossa.

Pirkanmaan Yrityskummien hallitusta on 

vuo desta 2021 luotsannut Tapio Somppi. Toimin-

ta on tällä hetkellä aktiivista ja tuloksellista. Esi-

merkiksi vuonna 2022 kerättyjen tietojen perus-

teella kummiyritysten yhteenlaskettu liikevaihto 

on kaksinkertaistunut ja yhteenlaskettu tulos ne-

linkertaistunut viiden viime vuoden aikana. Toi-

mintaa kuvaavat myös vuoden 2022 luvut: yritys-

kummeja oli kaikkiaan noin 200. Kummitoimin-

taan osallistui noin 500 yritystä ja oma kummi oli 

92 yrityksellä. Kummit tekivät yhteensä yli 8000 

tuntia pyyteetöntä työtä. Klinikoita järjestettiin 

ennätykselliset 191. 

– Työmme laajuudesta kertovat myös tilastot 

Yrityskummit ovat toimineet Pirkanmaalla koko 30-vuotisen 
olemassaolonsa ajan samojen periaatteiden mukaisesti.

K Pirkanmaan Yrityskummien toimintaympäristö vuonna 2022 päivitetyn strategian mukaan.

Pirkanmaan Yrityskummien palvelut.

OPEN-klinikka 

Omistajanvaihdos Kehittäminen ja kasvu Tukipalvelu

Yhteistyöpalvelut ja hankkeet

Yrittäjyysbuusti
Pirkanmaan TE-toimisto

Nuorten mentorointi
Ensimetri

Startup
Pirkanmaa

Yrittäjän talousapu
Pirkanmaan 

aluekoordinaattori

Yrityksen kehittämis-
ja kasvumentorointi

Kasvun eväät -hanke
TEM 2021–2023

Kansainvälistyminen

Yritysklinikat Tukipalvelu
Päivystyspuhelin 
03 251 6513

Pirkanmaan Yrittäjät 
–klinikkaohjaus 
Pirkanmaan Yrityskummeille

ELY-keskus

Uusyrityskeskus

Hallitus-
partnerit

Oppilaitokset

Seurakunnat

Syöpäyhdistys

Mieli ry

Yrittäjän
talousapu

Pirkanmaan
Yrityskummit ry

YRITYS-

Pirkanmaan
liitto

Pirkanmaan
Yrittäjät ja

Pirkanmaan 

Elinkeino-
yhtiöt

ASIAKAS-

• yksinyrittäjät

Pirkanmaan Yrityskummit – 

= vuorovaikutusanalyysi

kumppaniasiantuntijat Vakuutusyhtiöt Rahoituslaitokset,
pankit, Finnvera

Rahoittajat,
sijoittajat

Suomen
Yrityskummit ry

TE-toimisto

ELY-keskus

Uusyrityskeskus
Ensimetri

Hallitus-
partnerit

Oppilaitokset

Kela

Seurakunnat

A-klinikka

Syöpäyhdistys

Mieli ry

Verohallinto

talousapu

Pirkanmaan
Yrityskummit ry

YRITYS-
KUMMIT

Pirkanmaan

Pirkanmaan

paikallisyhdistykset

Pirkanmaan 
kunnat ja
kaupungit

Elinkeino-

ASIAKAS-
YRITYKSET
• pk-yritykset

Pirkanmaan Yrityskummit –  EKOSYSTEEMI

= vuorovaikutusanalyysi

Verkoston Rahoituslaitokset,
pankit, Finnvera

Suomen
Yrityskummit ry

Kauppakamari

• startupit
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vuodelta 2021: Suomen 

kaikki kummit tekivät 

noin 20 000 kummityö-

tuntia. Näistä pirkan-

maalaiset tekivät 8 360, 

eli noin 42 prosenttia. 

Sompin mukaan kum   -

miverkostossa on valtava 

määrä osaamista, joka pi-

tää nykyistä paremmin pys-

tyä valjastamaan pirkanmaalais-

ten yrittäjien hyväksi.

– Toiminta-alueemme on koko maa-

kunta, mutta paino on monestakin syystä keskit-

tynyt Tampereelle ja lähikuntiin. Olemme viime 

vuosina tehneet paljon työtä näkyvyytemme li-

säämiseksi myös muissa Pirkanmaan kunnissa. 

Tavoitteemme on, että maakunnan yrittäjät ja 

kuntien vastaavat henkilöt tuntevat toimintam-

me entistä paremmin. Olemmekin aloittamas-

sa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa 

palvelumme saatavuutta ja tunnettuutta Pirkan-

maan kunnissa. Pirkanmaan Yrittäjät on mukana 

hankkeen toteutuksessa. 

Kummitoimintaa on viime vuosina laajennet-

tu huomattavasti erilaisten hankkeiden avulla. 

Kansainvälisesti huomattavimpia projekteja ovat 

olleet EU:n rahoittamat maahanmuuttajayrittä-

jiä auttanut Cities Grow sekä vaikeuksissa ole-

via yrittäjiä mentoroiva Early Warning. Kasvun 

eväät -yksinyrittäjähankkeella on jalkauduttu ko-

ko Pirkanmaan alueelle. 

– On hienoa, että olemme pystyneet autta-

maan yrityksiä myös näiden ohjelmien kautta. 

Jatkossa meidän on kuitenkin mietittävä, mitkä 

projektit pystymme kunnialla hoitamaan. Tarvit-

semme jatkuvasti lisää aktiivisia kummeja, jotta 

voimme entistä paremmin vastata huutoomme. 

Puheenjohtajaa huolestuttaa myös järjestön 

rahoitus. 

– Tällä hetkellä rahoituk-

semme on kunnossa, mut-

ta meidän pitäisi päästä ti-

lanteeseen, jossa Pirkan-

maan Yrityskummit saisi 

pysyvän rahoitusmallin. 

Nykyään olemme liian riip-

puvaisia erilaisista hankera-

hoista, jotka saattavat vuosita-

solla vaihdella paljon. 

Mahdollisina rahoituslähteinä 

Somppi mainitsee ensimmäisinä kun-

nat ja valtion. 

– Kaikki meihin investoidut rahat tulevat aina 

Pirkanmaan kuntien hyväksi lisääntyneinä työ-

paikkoina ja kukoistavina yrityksinä. Kun ajat-

telee, kuinka monta yritystä on pystynyt jatka-

maan toimintaansa tai jopa kasvamaan yritys-

kummien ohjauksessa, puhutaan isoista sum-

mista lisääntyneinä verotuloina ja säästyneinä 

sosiaalimenoina. 

Pirkanmaan Yrityskummit on päivittänyt 

omaa strategiaansa. Maailman muutos asettaa 

myös yrityskummeille uusia haasteita.

– Ydinviestimme on ”Kokemus auttaa”. Olem-

me mitanneet oman työmme vaikuttavuutta, jot-

ta voimme osoittaa kumppaneillemme vapaaeh-

toistyömme tehokkuutta.

– Yrittäjällä on tänä päivänä lukuisia tahoja, 

jotka antavat apuaan. Kilpailu kiristyy. Olemme 

kirkastaneet rooliamme yrityspalvelujen eko-

systeemissä, jotta yrittäjät tunnistaisivat, kuinka 

voimme heitä auttaa ja kuinka olisi helpompi ot-

taa meihin yhteyttä. Tässä viestinnällä ja markki-

noinnilla on suuri merkitys. 

– Totta kai yrittäjille apuaan tarjoavat yksi-

tyiset konsultit sekä kaupungin ja valtion yksi-

köt ovat meille myös tärkeitä ja hyviä yhteistyö-

kumppaneita. Meidän on kuitenkin omassa pii-

rissämme mietittävä vakavasti, mikä on vapaa-

Pirkanmaan Yrityskummien hallitus 2023: 
puheenjohtaja Tapio Somppi (oik.), hallituksen jäsenet 
Lelle Niemelä, Jouko Suokas ja Jorma Tirkkonen, 
hallituksen sihteeri, toiminnanjohtaja Tapani Kaskela
ja hallituksen jäsen Markku Saarinen. 
 

Kummit ovat kirkastaneet 
rooliaan yrityspalvelujen 

ekosysteemissä, jotta yrittäjät 
tunnistaisivat, kuinka kummit 

voivat heitä auttaa.
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Toimikunnat kehittämisen moottorina 

Pirkanmaan Yrityskummit on pyrkinyt näkymään 
entistä enemmän myös julkisuudessa. Kummit 
viestivät luonnollisesti omille kohderyhmilleen, ku-
ten kummia kaipaaville yrittäjille ja potentiaalisille 
tuleville yrityskummeille, mutta myös suurelle ylei-
sölle sekä yritys- ja kuntasektorille. Päävastuun 
viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta kantaa 
viestintätoimikunta, jota on vuodesta 2019 vetä-
nyt Lelle Niemelä. 

– Tulin mukaan kummitoimintaan 2016 ja aika 
nopeasti ajauduin viestintähommiin, lähinnä oman 
taustani takia. Olinhan tehnyt työurani mainostoi-
mistoissa erityisesti brändäyksen ja viestinnän pa-
rissa, Niemelä kertoo. 

Hänen mukaansa yrityskummien viestintä on 
ottanut isoja askeleita eteenpäin viime vuosina, 
muun muassa siksi, että yhdistyksessä on ymmär-
retty viestinnän suuri merkitys.  

– Viestinnästä on tullut tavoitteellista. Viestin-
tätoimikunta ei toimi omassa umpiossaan, vaan te-
kee työtä Pirkanmaan Yrityskummien hallituksen 
päättämien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuemme 
yhdistyksen strategiaa ja käytämme voimavarojam-
me yhdessä päätettyihin painoalueisiin. 

Myös systemaattisuus on lisääntynyt. Ennen 
viestittiin lähinnä silloin, kun oli aikaa. Nyt 
viestintä suunnitelma tehdään vuodeksi kerrallaan.

– Tämä lisää myös tavoitteellisuutta. Tiedämme 
tarkasti, milloin päivitämme esimerkiksi LinkedIn- 
sivujamme, ja pystymme myös mittaamaan, kuinka 
suosittuja erilaiset päivitykset ovat olleet. Meillä 
on noin kymmenen henkilön ydinryhmä tuottamas-
sa LinkedIn-sisältöjä. 

– Olemme myös muuttaneet neljä kertaa vuo-
dessa ilmestyvän uutiskirjeemme jakelua. Uutiskir-
je menee tietenkin kaikille kummeille, mutta vuo-
den 2022 alusta olemme lähettäneet sen myös 
asiak kaillemme, eli kummiyrityksille, sekä yhteis-

työkumppaneillemme. Lisäksi teemme version 
verkkosivuillemme, josta kaikki voivat sen lukea. 
Uutiskirjeessä on ajankohtaista asiaa yhdistykses-
tä, kummien mietteitä ja kummiyritysten tarinoita 
sekä kumppaniverkostomme ajatuksia lukijoille.

– Yritämme olla jatkuvasti esillä niissä kanavis-
sa, jotka koemme tärkeiksi. Lisäksi pyrimme anta-
maan uutisaiheita medialle. Erityisesti meillä on 
kaksi vuosittaista tapahtumaa, jotka ylittävät uutis-
kynnyksen: Vuoden yrityskummin ja Vuoden kum-
miyrityksen valinta. Kummastakin löytyy mielen-
kiintoista kirjoitettavaa uutisen lisäksi, yrityskum-
min yleensä värikkäästä omasta historiasta sekä 
kummiyrityksen kasvupolusta. 

Pirkanmaan Yrityskummit ry:n toiminta on kas-
vanut vuosi vuodelta. Samalla lisääntyvät viestintä-
toimikunnan sekä ulkoiset että sisäiset haasteet.

– Varmasti voisimme tehdä enemmänkin, mutta 
pitää muistaa, että kuten yrityskummitoiminta, 
viestintätoimikunnan työkin on pyyteetöntä va-
paaehtoistyötä. Toimintaympäristömme muuttuu, 
ja meidän on mietittävä, miten erottaudumme suu-
resta joukosta erilaisia palveluntarjoajia ja kuinka 
viestimme omasta erityisyydestämme tehokkaasti. 
Osittain siksi olemme päivittäneet myös omaa 
brändiämme ja arvolupaustamme. Ydinviestimme 
on ”Kokemus auttaa”. Se kertoo toisaalta meidän 
vahvasta kokemuksestamme, mutta myös auttami-
sen tuomasta kokemuksesta niin kummille kuin 

kummiyritykselle.     
– Meidän pitää myös hyödyntää erilaisia digi-

taalisia kanavia entistä tehokkaammin. Pääasia on 
kuitenkin ymmärtää, keille me haluamme viestiä ja 
mitä. Vanhassa vitsissä suomalaisia kiinnostaa, mi-
tä meistä ajatellaan – samalla tavalla meidän on 
pysyttävä pulssilla siitä, mikä mielikuva meille tär-
keillä ihmisillä on Pirkanmaan Yrityskummeista, 
Niemelä sanoo.•

Viestintätoimikunta

Tavoitteellista ja systemaattista viestintää

ehtoistyömme merkitys nykyisessä palvelun-

tarjonnassa. Voimme tehdä kumppaneidemme 

kanssa entistä parempaa, molempia osapuolia 

hyödyttävää yhteistyötä, Somppi pohdiskelee. 

Pirkanmaan Yrityskummit haluaakin tiivis-

tää yhteyksiä oman alueensa yhteistyökumppa-

neihin. 

– Olemme perustaneet Advisory boardin, jos-

sa on edustajat Tampereen kauppakamarista, 

Pirkanmaan Yrittäjistä, Pirkanmaan liitosta 

ja eri kaupungeista ja kunnista sekä 

yritysmaailmasta. Neuvottelu-

kunta auttaa meitä kehittä-

mään toimintaamme en-

tisestään.  

Pirkanmaan Yritys-

kummien strategiaan 

on myös kirjattu yh-

teistyön kehittämi-

nen Suomen Yritys-

kummit ry:n (SYK) 

kanssa muun muas-

sa viestinnässä, kou-

lutuksessa sekä työ-

panoksen ja vaikutta-

vuuden seurannassa. Ta-

pio Somppi iloitsee yhteis-

työn syvenemisestä.

– Me molemmat, sekä Suo-

men Yritys kummit ry että Pirkanmaan 

Yrityskummit ry, työskentelem me kummiyritys-

ten me  nes tyk sen eteen, kum  pikin omalla maan-

tieteellisellä toimialueella, saman sateenvarjon 

alla. Pirkanmaan Yrityskummit vastaa siitä, että 

kummitoiminta koko ajan kehittyy Pirkanmaal-

la. Paikallisen yrityskummitoiminnan elinvoi-

maisuus ja palvelujen kehittäminen on osa stra-

tegiaamme. Onnistumiseen tarvitsemme täyden 

oman työpanoksemme lisäksi samaan tavoittee-

seen pyrkiviä yhteistyökumppaneita.

Puheenjohtaja kiteyttää tulevaisuuden toi-

veensa kolmeen asiaan:

– Ensiksi: meidän on saatava rahoitus kestä-

välle pohjalle, se tarjoaisi näkymän eteenpäin. 

– Toiseksi: tarvitsemme lisää aktiivikumme-

ja, joilla olisi mahdollisuus kouluttaa itseään. 

Esimerkiksi maailman ja toimintojen digitalisoi-

tuessa tarvitsemme lisää osaamista tällä alalla. 

– Kolmanneksi: pidetään katse pallossa, eli 

fokusoidaan tekemistä ja mitoitetaan toiminta 

resurssiemme mukaan.

– Ja lopuksi: visiomme on, että 

olemme tunnettu, aktiivinen, 

osallistuva ja arvostettu toi-

mija Pirkanmaalla, Somp-

pi päättää.•

Kummeihin investoidut rahat 
tulevat aina Pirkanmaan 

kuntien hyväksi 
lisääntyneinä työpaikkoina ja 

kukoistavina yrityksinä.  
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Kummeilla on vankka kokemus, mutta myös kova 
kehittymisen hinku. Kummit pitävät yllä osaamis-
taan omatoimisesti sekä yhdistyksen järjestämän 
koulutuksen avulla. 

– On ensiarvoisen tärkeää, että päivitämme 
tietojamme jatkuvalla koulutuksella, joko itse to-
teutetulla tai muualta hankitulla, sanoo Pirkan-
maan Yrityskummien ohjelma- ja koulutustoimi-
kunnan puheenjohtajana vuodesta 2021 toiminut 
Markku Saarinen.

– Esimerkiksi varsin monen kummiyrityksen 
huolina ovat asiakashankinta ja myynti. Meidän 
pitää pystyä auttamaan uskottavasti siinä, miten 
myydään, kuinka tunnistetaan kohderyhmät, mi-
ten muodostetaan arvolupaus, kuinka hyödynne-
tään myynnissä ja markkinoinnissa digitaalisia ka-
navia. Digitaalisuus on pinnalla, mutta eri kum-
miyrityksille se voi tarkoittaa täysin eri asiaa. Jol-
lekin se on sähköpostin hyödyntämistä, toiselle 
taas laajan somemarkkinointikampanjan luomista. 
Kaikista vaihtoehdoista kummin pitää pystyä asi-
antuntevasti keskustelemaan.

Toimikunnalla on kaksi tärkeää tehtävää: päi-
vittää kummien osaamista ja järjestää muitakin 
yhteisiä tilaisuuksia.

– Kummien on hyvä voida tavata toisiaan 
myös muunlaisissa tapahtumissa kuin pelkästään 
koulutustilaisuuksissa. Ajatusten vaihto on hyö-
dyllistä niin kummien motivoinnin kuin yhteishen-
gen kannalta. Olemmekin järjestäneet yritysvie-
railuja pirkanmaalaisiin yrityksiin sekä vapaamuo-
toisempia tapahtumia eri teemoista.  

2020-luvun alku ei ollut helppoa aikaa toimi-
kunnalle. Korona lopetti yhteistilaisuudet, joten 
koulutuksia piti miettiä uusiksi. 

– Pidimme pari virtuaalista tapahtumaa, jotka 
onnistuivat sinänsä hyvin, mutta luonnollisesti 
kummien keskinäinen ajatustenvaihto jäi paljon 
vähemmälle kuin normaaleissa tapaamisissa. Läh-
dimmekin järjestämään tilaisuuksia livenä heti, 
kun koronarajoitukset sallivat. Nyt yhteisiä tilai-
suuksia on ainakin neljä kertaa vuodessa. 

Pirkanmaan Yrityskummit on tehnyt hyvää ja 
tuloksellista koulutusyhteistyötä myös Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Lähes sata kum-
mia on suorittanut TAKK:ssa kummeille räätälöi-
dyn Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon. 

– Tuon kurssin jatkona on yhdessä kehitetty 
edelleen kummeille räätälöity opintokokonaisuus, 
jonka teemana on palvelumuotoilu. Siinä pureu-
dutaan entistä syvemmin kummien ja kummiyri-
tysten väliseen toimintaan. 

Koulutustoiminta on ollut tuloksellista, mutta: 
– Meidän pitää saada mukaan lisää aktiivisia 

kummeja. Kun nyt koronasta on päästy voitolle, 
toivottavasti osallistumisaktiivisuuskin paranee.• 

Ohjelma- ja koulutustoimikunta

Jatkuvaa oppimista

On tärkeää, että kummit 
päivittävät tietojaan jatkuvalla 
koulutuksella.

Toimikunnat kehittämisen moottorina 

Jäsentoimikunnalla on merkittävä rooli kummi-
toiminnassa, koska sen kautta Pirkanmaan Yritys-
kummit saa uusia jäseniä. Toimikuntaa vuodesta 
2021 vetänyt Jouko Suokas määrittelee ihanne-
kummin seuraavasti:

– Täydellisellä kummilla on elämänkokemusta, 
johon liittyy myös työskentelyä liike-elämän vas-
tuullisissa tehtävissä. Hän on utelias, tahtoo oppia 
uusia asioita ja ennen kaikkea haluaa pyyteettö-
mästi auttaa yrittäjiä siirtämällä osaamistaan ja 
kokemustaan eteenpäin.

– Emme hae kuitenkaan mitään superihmisiä. 
Riittää, että kummikandidaatilla on aikaa olla mu-
kana yrittäjän arjessa, sparrata ja yhdessä keskus-
tella yrittäjän ongelmista. Yrityskummi on keskus-
telukumppani, ei linjaesimies. Tässä työssä ennen 
kaikkea asenne ratkaisee.  

Pirkanmaan Yrityskummit rekrytoi kummeja 
monin eri tavoin. Kummitoimintaa tehdään tunne-
tuksi monissa eri viestintäkanavissa yhteistyössä 
viestintätoimikunnan kanssa. Lisäksi jäsentoimi-
kunnan jäsenet käyvät aktiivisesti tilaisuuksissa 
puhumassa kummitoiminnasta. Myös nykyiset 
kummit ovat tärkeitä viestinviejiä omalle verkos-
tolleen.

– Viime vuosina olemme saaneet varsin hyvin 
uusia kummeja. On erittäin tärkeää, että uudet 
kummit lähtevät aktiivisesti heti mukaan toimin-
taan. Toimikunnallamme on tässä merkittävä rooli. 
Seuraamme uusien tulokkaiden aktiivisuutta  ja 
 pirautamme perään, jos kummeja ei näy toimin-
nassa.

Kummiksi tuleminen on yksinkertainen pro-
sessi. Pirkanmaan Yrityskummien verkkosivulta 
löytyy yhteydenottolomake, jossa voi ilmaista 

kiinnostuksensa. Sanansaattajina voivat toimia 
myös jo toiminnassa mukana olevat kummit.

– Tämän jälkeen yleensä toiminnanjohtaja ot-
taa yhteyttä kandidaattiin tai siirtää asian suoraan 
meille. Pyrimme pitämään yhteisen keskustelu-
tuokion ehdokkaan ja kahden jäsentoimikunnan 
jäsenen kanssa. Keskustelussa kerromme enem-
män kummitoiminnasta ja varmistamme, että ha-
kijalla on todella pyyteetön halu auttaa kummiyri-
tyksiä ja aikaa sitoutua toimintaan. Toimikunta te-
kee sitten esityksen hallitukselle, joka virallisesti 
hyväksyy uudet jäsenet. 

Vaikka uusia kummeja onkin viime vuosina 
löytynyt hyvin, tarve on koko ajan kasvanut. Kum-
mitoiminnasta jää vuosittain vanhempia jäseniä 
pois ja uudet hankkeet vaativat yhä enemmän 
kummeja. 

– Tarvitsisimme erityisesti joukkomme lisää 
naiskummeja. Myös kummit, joilla on omaa yrittä-
jäkokemusta, ovat erittäin toivottuja uusia jäseniä. 
Vain yrittäjä ymmärtää toisen yrittäjän arkea ja 
sielunelämää, Suokas sanoo.•

Jäsentoimikunta

Kummien tarve kasvaa

Kummityössä ennen 
kaikkea asenne ratkaisee.
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Yrityskummeilta on usein kysytty, kuinka hyvin 
heidän mentorointinsa on auttanut kummiyri-
tyksiä. Pirkanmaan Yrityskummit on tehnyt tyy-
tyväisyystutkimuksia kummiyritysten kanssa, 
mutta Pirkanmaan Yrityskummien kehitystoimi-
kunta on kerännyt myös numeerista tietoa siitä, 
miten kummiyritykset ovat menestyneet.

– Tyytyväisyystutkimukset ovat pääsääntöi-
sesti olleet erittäin positiivisia, mutta halusimme 
myös ymmärtää, miten kummiyritykset ovat 
konkreettisesti menestyneet, kun yrityskummi 
on ollut tukena. Keräämämme data osoittaa sel-
keästi, että kummiyritykset ovat keskimäärin 

pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan sekä 
henkilöstöään kummisuhteen aikana, sanoo 
 kehitystoimikunnan puheenjohtaja Jorma 
 Tirkkonen.

Kehitystoimikunta on analysoinut Tirkkosen 
johdolla noin 200 kummiyritystä vuosilta 2016–
2021 niiden tilinpäätösten perusteella. Karkeasti 
arvioiden voidaan sanoa, että kummien kanssa 
työskennelleet yritykset ovat kasvattaneet liike-
vaihtoaan noin 90 prosenttia, eli niiden yhteen-
laskettu liikevaihto on keskimäärin liki kaksinker-
taistunut. Myös yritysten henkilöstön määrä on 
kasvanut noin 65 prosenttia. 

Toimikunnat kehittämisen moottorina 
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– Katsoimme myös yritysten kannattavuutta. 
Se on kummiyrityksillä kehittynyt varsin suotui-
sasti. Keskimäärin ne ovat pystyneet nelinker-
taistamaan tuloksensa viiden seurantavuoden ai-
kana. Tämä ja liikevaihdon kehitys ovat selviä 
osoituksia kummityön tuloksellisuudesta. 

Vaikuttavuusarviot ovat yksi esimerkki ke-
hitystoimikunnan laajasta työkentästä. Työhön 
kuuluu muun muassa yrityskummien strate gian 
kehittämistä, kumppanuuksien rakentamista 
 sekä yleensäkin toimia, joilla kummit voisivat   olla 
entistä paremmin avuksi pirkanmaalaisille yri-
tyksille.

– Olemme tehneet paljonkin ekosystee-
mianalyysiä. Ketkä ovat esimerkiksi meille ne 
tärkeimmät kumppanit, joiden kanssa meidän tu-
lisi edelleen kehittää yhteistyötä. Ensimmäisenä 
tulevat mieleen luonnollisesti Pirkanmaan Yrittä-
jät, alueen kunnat, Tampereen kauppakamari ja 
Pirkanmaan liitto. Kysymys meille kummeille on 
lähinnä, kuinka yhteistyötä pitäisi tehdä eli miten 
me voisimme erottua tai mikä olisi meidän roo-
limme muiden tukiorganisaatioiden joukossa.

Maailman muuttuessa on ilmaantunut myös 
muita kiinnostavia kumppaneita. Esimerkiksi 
Startup-boomi on yksi ilmiö, johon kummit ovat 
tarttuneet avoimin mielin. 

– Kummit ovat kehitelleet yhteistyötä Tam-
pereella toimivan startup-keskuksen Platform 
6:n kanssa. Olemme käyneet siellä esittelemässä 
toimintaamme ja myös pitäneet aloittelevien 
yrittäjien kanssa keskustelutuokioita. Lisäksi 
startup-yrittäjät voivat tulla meidän klinikoillem-
me, joille kummeista paikalle kutsutaan erityi-
sesti kasvuyritysten maailmaa tuntevia kumme-
ja. Olemme kohdistaneet tukemme erityisesti 
yritysten alkuvaiheen toimintaan tavoitteena 
varmistaa, että yritystoiminnan perusasiat ovat 
kunnossa.

Tulevat vuodet ovat kehitystoimikunnalle kii-
reisiä, sillä se pyrkii osaltaan jalkauttamaan kum-
mien vuonna 2022 päivitettyä strategiaa. Suuria 
painopisteitä on kolme.

– Ensinnäkin meidän on saatava kaikki Pir-
kanmaan kunnat entistä paremmin hyötymään 
tästä toiminnasta. Olemme toteuttamassa uutta 
toimintamallia yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen ja 
muiden toimijoiden kanssa. Tuo vuosilta 2016–
2021 tehty vaikuttavuusanalyysi kertoo selkeäs-
ti, että kummit voivat todella auttaa yrityksiä ja 
sitä kautta kerryttää kuntien verokertymää.

– Lisäksi meidän pitää vieläkin paremmin fo-
kusoida toimintaamme. Missä olemme parhaim-
millamme, mitä pystymme tarjoamaan ja miten 
auttamaan asiakkaitamme... Ja ketkä todella ovat 
asiakkaitamme, voimmeko paremmin kategori-
soida eri asiakasryhmiä vastaamaan omaa osaa-
mistamme. Kun tämä on itsellemme selvää, 
 meidän pitää tuotteistaa ja markkinoida osaa-
mistamme.

– Ja koska tämä on pyyteetöntä vapaaehtois-
toimintaa, meidän on myös aina mietittävä, kuin-
ka motivoimme kummeja kuukaudesta toiseen 
jakamaan osaamistaan ja aikaansa. Kummien ky-
syntä kasvaa koko ajan, ja hyvin motivoituneet 
kummit pystyvät auttamaan parhaiten yrittäjää, 
Tirkkonen toteaa.•

Kehitystoimikunta

Strategiaa ja vaikuttavuusanalyysejä
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Pirkanmaa Yrittäjät:
Oiva pari

Pirkanmaan Yrittäjät on tehnyt tiivistä ja toimin-

nallista yhteistyötä Pirkanmaan Yrityskummien 

kanssa vuodesta 2016. 

On rakennettu yhteisiä palveluja, kuten esi-

merkiksi yrittäjän tukipalvelu, omistajanvaih-

dospalvelu, kansainvälistymispalvelu ja Kasvun 

eväät -palvelu yksinyrittäjille. Tukipalvelutoimin-

taa sivuaa myös yrityskummien osallistuminen 

kansainväliseen Early Warning Europe -hank-

keeseen.

– Meillä on kummien kanssa sama tavoite: tu-

kea yrittäjää arjessa. Täydennämme toisiamme 

ja tuemme toistemme toimintaa. Yhteistyö on 

helppoa ja saumatonta. Joskus tuntuu kuin oli-

simme samaa organisaatiota, arvioi Pirkanmaan 

Yrittäjien järjestöpäällikkö Sari Järvelin.

Hän pitää yrityskummien toimintaa Pirkan-

maalla ainutlaatuisena verrattuna muihin aluei-

siin.

– Ellei kummeja olisi, olisi erilaisia mentori-

verkostoja yrittäjän auttamiseen. Mutta kum-

mien kautta voimme tarjota yrittäjille enemmän 

henkilökohtaista palvelua, meille kummit ovat 

laadun tae.

Alkava yrittäjä pitäisi Sari Järvelinin mielestä 

automaattisesti ohjata kummien yhteyteen. 

– Toivoisin, että yrityskummit olisivat osa 

normaalia arkea yrittäjän palvelukonseptissa, et-

tä toiminta vakiintuu taloudellisesti ja että kum-

meja saadaan lisää. Kummien työ on noussut 

suureen arvoon, ja olisi hyvä saada yrityksestä 

luopuvia yrittäjiä kummeiksi, avuksi omistajan-

vaihdospalveluihin, ja myös pienyrittäjiä jaka-

maan kokemuksiaan.

Yrittäjille on tarjolla paljon palveluja, mutta 

heitä ei oikein saada niiden pariin. 

– Tässäkin Yrittäjät ja kummit tekevät yhteis-

työtä, onhan meillä kanavana Pirkanmaan 44 

yrittäjäyhdistystä. Verkostossa osataan viedä 

avuntarvitsijaa eteenpäin tai ohjata oikean yhtey-

den äärelle. Voisikohan eri yrittäjäyhdistyksillä 

olla oma yhteyskummi? Järvelin pohtii.

Hän sanoo, että kummitoiminnan vapaaeh-

toisuudella on iso arvo. Yrittäjä saa edullisesti ai-

van valtavaa tukea.

Kummit osana 
yrityspalvelujen tarjontaa 
– yhteistyössä, täydentäen  

Olennaista yrityskummien toimintaa on olla  

kumppanina verkostoissa, jotka palveluillaan 

tähtäävät yritysten menestymiseen.

Yrittäjien tukipalvelu toimii Pirkanmaalla 
talousavun alueellisena yhteistyökumppanina.
 Tukipalvelun tiimissä on mukana edustajia 
verohallinnosta, KELAsta, TEtoimistosta,  
ELYkeskuksesta, Mielenterveysseurasta, 
seurakunnilta, Finnverasta, Nordeasta ja 
Osuuspankista, Tampereen AKillasta ja 
Syöpäyhdistyksen vertaistuesta. Elokuussa 2022 
kehityspäällikkö Jari Leskinen kertoi tiimille 
Talousapuneuvontapalvelun uusista asioista.
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– Kummien voima on siinä, että halu auttaa 

yrittäjää tulee sydämestä. Kummit eivät myös-

kään ole paikalleen jämähtänyt organisaatio, 

vaan tahto kouluttaa itseään ja pysyä ajan tasalla 

on kova. 

Ensimetri: 
Yhteisen viestin viejät 

Ensimetrin ja Pirkanmaan Yrityskummien yh-

teistyön virittely alkoi 2000-luvun alussa, liik-

keelle lähdettiin Viestinvaihto-palvelusta. 

ta ja Early Warning -projektista.

– Kun asiat ahdistavat ja 

vyöryvät päälle, kummi pys-

tyy toimimaan selkeästi ja 

etsimään yrittäjän kans-

sa ratkaisua. Jos yrittäjä 

ei kykene tai uskalla ot-

taa yhteyttä esimerkiksi 

rahoittajaan, kummi 

voi olla välittäjänä ja 

kertoa taustat, ja sit ten 

haetaan rahoittajan avul-

la ratkaisut.

– Omistajanvaihdoksis-

sa taas olemme voineet vin-

kata luopuvalle yrittäjälle tuki-

kaveriksi kummia, joka jo on myy-

nyt oman yrityksensä. Yrityksen myynti 

on yrittäjälle iso henkinen asia. Kummilta saa 

vertaisko kemusta, jota juuri kukaan muu ei pys-

ty tar joamaan. 

Ketolan mielestä Pirkanmaalla yrityskummit 

tekevät erittäin arvokasta työtä.

– Mielestäni pitäisi luoda valtakunnallinen 

malli toiminnan taloudelliseksi varmistamiseksi. 

On kuitenkin hankala löytää koko maan kattavaa 

rahoitusmallia, koska kummitoiminta on kovin 

erilaista eri paikkakunnilla.

 

 Tampereen kauppakamari:
Kustannustehokasta

Tampereen kauppakamari on ollut Pirkanmaan 

Yrityskummien tukija henkisesti ja taloudellises-

ti pitkään. Toimitusjohtaja Antti Eskelinen sa-

noo, että kummityötä on helppo olla tukemassa.

– Me tunnemme kummit, heidän taustansa ja 

sen, mitä työtä he tekevät. Aktiiviset yritysjohta-

jat antavat panostaan kummeissa, ja monet heis-

tä ovat nykyisiä tai entisiä kauppakamarilaisia. 

Kummitoimintaa on velvollisuuskin tukea. 

Antti Eskelinen sanoo, että Pirkanmaan Yri-

tyskummit on esimerkillinen toimija kummi- ja 

yrityspalvelukentässä.

– Kummityö on kustannustehokas tapa saada 

– Oli eläkkeelle jääviä, yrityksestään luopuvia 

yrittäjiä sekä yrittäjiksi haluavia, ja Ensimetri yh-

dessä kummien kanssa yhytti yrityksen myyjiä ja 

ostajia. Vuosikausia tehtiin tätä yhteistyötä, ker-

too Ensimetrin kehittämispäällikkö Kaj Heiniö.

Kummitoiminnan kehittyessä yhteistyön sar-

kaa on löytynyt muun muassa yrittäjiksi aikoville 

järjestetyistä, teemallisista Open Klinikoista, joi-

hin Ensimetri ja Uusyrityskeskus ohjaavat yrittä-

jiä. Erilaisia ESR-hankkeita on edistetty yhdessä. 

Päivittäistä yhteistyötä on kummitoiminnasta 

yrittäjille kertominen – ja päinvastoin, Ensimet-

rin palveluista kummiyrityksille 

kertominen. Ensimetristä on 

myös ohjattu yrittäjiä ryh-

tymään kummeiksi.

– Yhteistyömme on 

hyvin epämuodollista 

ja toimivaa. Tärkeää 

on tietysti, että alkava 

yrittäjä saa lisäpotkua 

kummeista. Pirkan-

maan Yrittäjät, Pirkan-

maan Yrityskummit ja 

En si metri ovat toimiva 

kimppa tekemään yrittä-

jyyden eteen yhdessä hom-

mia.

Kummit ovat Heiniön mielestä 

käytännönläheinen lisä yrityspalvelujen 

tarjontaan. 

– Koulutuksia toki on, mutta moni asia ei rat-

kea, vaikka kuinka opiskelisi. Kummeilta saa nä-

kemystä ja kokemusta, jota ei mistään muualta 

saa. Silläkin on suuri merkitys, että apu on lähes 

maksutonta.

Finnvera:
Keskustelua ja vertaiskokemusta

Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola 
tuntee kummitoimintaa muualtakin kuin Pirkan-

maalta ja arvioi, että Pirkanmaalla kummitoi-

minta on kaikkein ammattimaisinta ja parhaiten 

organisoitua.

– Kun yrittäjällä on keskustelukumppanina 

kummiasiantuntija, se – tai se, ettei tällaista 

kumppania ole – näkyy meidän työssämme. Yrit-

täjä tarvitsee puolueettoman, kokeneen keskus-

telukumppanin, kun kysymys on merkittävästä 

päätöksenteosta, johtamisesta tai kasvusta. Kes-

kustelu ja vertaistuki auttavat yrittäjää jäsentä-

mään ajatuksiaan ja se taas auttaa omassa pää-

töksenteossa.

Ketola sanoo, että Finnveran toiminnassa on 

huomattu konkreettisesti, mikä apu on yritys-

kummien ja Pirkanmaan Yrittäjien tukipalveluis-

Pirkanmaan Yrityskummien projektikoordinaattori Sari Nevaaho 
(edessä) ja Pirkanmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Sari Järvelin 
valmistelemassa Kasvun eväät hankkeen viestintään podcastia. 
Studioohjaajana yrittäjärjestön ICTsuunnittelija Kimmo Pesola. 
Podcasteja pääsee kuuntelemaan muun muassa Pirkanmaan 
Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrityskummien verkkosivuilta.

Yrittäjä tarvitsee 
puolueettoman, kokeneen 

keskustelukumppanin, 
kun kysymys on merkittävästä 
päätöksenteosta, johtamisesta 

tai kasvusta.
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ammattimaista liiketoiminnan osaamista uusien 

yritysten ja yrittäjien käyttöön. Vaikuttavuus on 

satakertainen kummitoiminnan kustannuksiin 

verrattuna. Haluamme laittaa panoksia alueen 

yritysten neuvontapalveluihin, ja on tärkeää, että 

kummit osaltaan näitä palveluja hoitavat alkavil-

le yrityksille. Se on vähän kuin juniorityötä.   

Eskelinen huomauttaa, että tuloksellista ja 

vaikuttavaa kummitoimintaa kuntasektorin ja 

yhteiskunnan pitäisi tukea nykyistä enemmän. 

– Tulevaisuudessa kummitoiminnan merkitys 

kasvaa entisestään. Reilu 10 vuotta sitten korkea-

kouluopiskelijoista kolme prosenttia mietti yrit-

täjäksi ryhtymistä. Nyt luku on 33 prosenttia. Ko-

ko ajan tulee lisää yrittäjiksi haluavia. Kummit 

ovat kustannustehokkain ja halvin tapa saada 

osaamista jaettua. Miksi yritysten pitäisi kulkea 

kaikkien kuolemanlaaksojen kautta, kun kum-

mitoiminnalla voitaisiin se ehkäistä ja saada yri-

tykset kasvamaan ja työllistämään?

Tampereen kaupunki:
Kokemuksen ääni on korvaamaton

Tampereen kaupungin pormestari AnnaKaisa 
Ikonen tuntee yrityskummitoimintaa jo parin-

kymmenen vuoden takaa.

– Työskentelin silloin TE-keskuksessa ja kum-

mit toimivat samassa talossa. Näin miten Ensi-

metri ja Pirkanmaan Yrityskummit tekivät siellä 

töitä vierekkäin, kumpikin osana palveluketjua. 

Kummien toiminta linkittyy muihin yrityspalve-

luihin ja täydentää niitä. Kummeilla on koke-

muksen ääni ja mentoroiva ote, ja muutoshetkis-

sä sparraajina iso ”olkapäävaikutus”. Näitä julki-

silla organisaatioilla ja edunvalvojilla ei ole. Vä-

hän sama kuin sosiaali- ja terveyspuolella: tarvi-

taan vapaaehtoisia, koska eivät viranomaiset 

kaikkea pysty tekemään. 

Anna-Kaisa Ikonen arvioi yrityskummien 

työn olevan merkittävää yritystoiminnan ja elin-

voiman kehittämistä. Se on sitä erityisesti Tam-

pereella, mutta kummien kosketus ja vaikutus 

ulottuvat hänen mielestään koko Pirkanmaalle. 

– On myös hienoa, että kummit kannustavat 

ja rohkaisevat nyt nuoria, aloittavia yrittäjiä ja 

start-upeja yrittäjän polulle. Tiedon tarve on suu-

ri, ja kokenut kummi voi tuoda ratkaisu- ja toi-

mintamalleja mietittäväksi. Kummit tukevat 

myös kasvussa ja kansainvälistymisessä, ja omis-

tajanvaihdospalvelu on maakunnanlaajuisesti 

tarpeellinen.

Akaan kaupunki:
Kuntien kumppani, 

verkostojen rakentaja

– Yrityskummit ovat paitsi yritysten – erityisesti 

alkavien yritysten ja yksinyrittäjien – kumppani, 

myös kuntien tärkeä kumppani, arvioi Akaan 

kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Hän huomauttaa, että kuntien elinvoiman ke-

hittäminen on entistä tärkeämpää, ja hyvin toi-

mivat yritykset ovat kuntien elinvoiman perusta.

– Elinvoiman kehittäminen on yhteistyöpro-

jekti, johon osallistuvat kunnassa kaikki: yrityk-

set, kunta ja sen yritysneuvonta, paikalliset yh-

distykset, järjestöt – ja yrityskummit. Akaassa 

kummien, kaupungin ja yrittäjien yhteistyö on 

tiivistä ja tiivistyy entisestään. Viestit ja tiedot 

kulkevat kaikkiin suuntiin.

Antti Peltola näkee kummeilla roolia myös 

paikallisten verkostojen rakentajina.

– Jos kummitoiminta on kunnassa aktiivista, 

usein kummi tulee yrittäjän omasta kunnasta, 

jolloin hän myös tuntee paikallista yrityselämää 

ja sen mahdollisuuksia sekä tukiverkostoja. Hä-

nellä on paikallisia kontakteja, mutta myös laa-

jempia, valtakunnallisia yhteyksiä. Kummi voi 

auttaa yrittäjää verkottumaan yrityskentässä, 

hän voi kertoa hyviksi tuntemistaan palveluntar-

joajista ja yhteistyökumppaneista, kuten kirjan-

pitäjistä, alihankkijoista, markkinointipalveluis-

ta, sosiaalisen median osaajista. Tämäkin apu 

helpottaa aloittavan yrittäjän arkea.• 

 

 

Täydellinen yhdistelmä.

OP Tampere

Lämpimät onnentoivotuksemme alueyhdistyksellemme 
Pirkanmaan Yrityskummit ry:lle 30 vuoden työrupeamasta Pirkanmaan

 ja Suomen yrittäjien auttamiseksi! Olette näiden vuosikymmenten aikana 
kasvaneet ja kehittyneet merkittäväksi toimijaksi yrityspalveluyhteisössä niin 

Pirkanmaalla kuin laajemminkin ja työnne arvo tunnetaan ja tunnustetaan. 
Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat Suomen hyvinvoinnin perusta tänään ja tulevaisuudessa. 

Työ suomalaisen yrittäjän ja yrittäjyyden hyväksi on arvokasta ja se jatkuu.  
Auttaessamme suomalaisia yrittäjiä menestymään autamme isänmaatamme Suomea! 

Toivotamme pirkanmaalaisille yrityskummeille ja
 yhdistyksellenne jatkuvaa menestystä tärkeässä työssänne! 

Suomen Yrityskummit ry 
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TAMPEREEN AIKUISKOULUTUSKESKUS TAKKin visiona on ratkaista asiak-

kaan osaamistarpeet laadukkaasti ja kestävästi. Pirkanmaan Yrityskummien kanssa on 

tehty yhteistyötä vuodesta 2017, jolloin käynnistettiin ensimmäinen alueen yrityskummeil-

le räätälöity yritysneuvojan erikoisammattitutkintokoulutus. Nyt on yhteistyössä toteutet-

tu jo neljä koulutusta, ja tutkinnon suorittaneita kummeja on lähes 80.

Koulutus sai alkunsa Pirkanmaan Yrityskummien silloisen toiminnanjohtajan Harri Mellerin 

ja TAKKin yrittäjyysyksikkö HiOMOn vetäjän Tuija Pohjansaari-Kirmon yhteistyöstä. Yh-

teinen intressi löytyi helposti yritystoiminnan kehittämisestä ja yrittäjien sparraamisesta. 

Yrittäjyyttä edistetään TAKKissa monella tavalla. Koulutuksia on tarjolla sekä yrittäjiksi 

aikoville että yrittäjänä jo toimiville henkilöille. Vaihtoehtoja löytyy kaikkiin yrityksen elin-

kaaren vaiheisiin. TAKKin erikoisuus on yrittäjyysneuvonta, joka on kaikkien opiskelijoiden 

käytettävissä. 

Yrityskummien kanssa on syntynyt yhteisen matkan varrella muitakin koulutusideoita: 

Myynti kasvuun -valmennus tarjoaa työkaluja ja käytännön apua myynnin usein haas-

teelliseksi kokeville pienyrittäjille. Kasvuyrittäjän koulutusohjelma rakennettiin 2018, ja 

vuonna 2022 käynnistyi Työllistämisen monet tavat -koulutus. Kokeneet yrityskummit 

toimivat koulutuksissa yrittäjäopiskelijoiden mentoreina. 

Toimivat yhteistyöverkostot ovat edellytys jatkuvalle oppimiselle ja uudistumiselle. Jatke-

taan hyvää yhteistyötä myös tulevina vuosina ja tehdään yhdessä osaavia yrittäjiä.

60-VUOTIAS TAKK ONNITTELEE PIRKANMAAN YRITYSKUMMEJA 30 VUODESTA! 

Saumatonta  
yhteistyötä

Tervetuloa Suomen  

suosituimpaan  

yrittäjien työeläke- 

yhtiöön!

Katso lisää  

osoitteessa elo.fi.

YRITTÄJYYS. 
PARAS AIKA  
OLLA ELOSSA.
Apuna yrityksesi työeläkeasioissa.

LEXIA onnittelee Pirkanmaan Yrityskummit ry:tä 

arvokkaasta työstä pirkanmaalaisen liike-elämän hyväksi.

’’Yhteistyömme alkoi jo yli 10 vuotta sitten Mellerin Harrin

aloittaessa toiminnanjohtajana ja on jatkunut tiiviinä nyt

Kaskelan Tapsan kanssa.

Tämä ajanjakso on ollut meille antoisaa ja toivottavasti 

saamme jatkossakin olla apunanne.’’

Kari Koskinen
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Suunnittelemme ja valmistamme ensiluokkaisia voiman- ja liikkeensiirron ratkaisuja. 

Asiakkaitamme ovat prosessi- ja koneenrakennusteollisuuden sekä terveysteknologian 

toimijat kaikkialla maailmassa. Meillä on suomalaisen perheyrityksen vahvat juuret ja yli 

40 vuoden kokemus kansainvälisestä teollisuudesta.

Tampere       Tikkakoskiwww.tasowheel.fi

Pirkanmaan Yrityskummit ry tarjoaa kummitoiminnan kautta Pirkanmaan
yrityksille arvokkaita kokemuksia ja tukea, yrittäjiltä yrittäjille.

Tampereen kauppakamarille, Pirkanmaan Yrityskummit ovat tärkeä kumppani,
jonka kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja merkityksellistä. Yhteistyötä on tehty

Yrityskummien toiminnan alusta asti ja kauppakamari on toiminut
Yrityskummien kannatusjäsenenä usean vuoden ajan.

Meidän molempien tehtävänä on edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
ja yrittäjyyttä - ja mikä tärkeintä teemme sitä myös yhdessä

kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. 

TAMPEREEN

KAUPPAKAMARI

– Antti Eskelinen
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Vuoden yrityskummit
2003 Ilkka Eerola
2004 Seppo Karvonen
2005 Matti Kilpinen
2006 Timo Karake
2007 Antti Aro
2008 Paavo Mäkilä
2009 Juhani Markula
2010 Gölnar Hairedin
2011 Jukka Isotalo
2012 Marja Malmstedt
2013 Jaakko Barsk
2014 Arto Lehto
2015 Olavi Toivola 
2016 Jorma Kuoppala 
2017 Tapio Somppi 
2018 Tero Lindell 
2019 Riitta Repola 
2020 Eero Posti
2021 Ari Nevala

Kunniakummit
Seppo Karvonen nro 1
Ilkka Eerola nro 2

Vuoden kummiyritykset
2007 PuusepänWerstas Sirkka JP Oy
2008 Liuskemestarit Oy 
2009 ei valittu
2010 Atostek Oy
2011 Myllymuksut Oy
2012 TSO RAKENNESUUNNITTELU Oy
2013 Luotain Consulting Oy
2014 Suomen Energiakatsastus Oy
2015 Ideascout Oy    
2016 Linjateräs Oy 
2017 Kiekkobussi Oy 
2018 PIHKA collection Oy 
2019 Tampereen Viherrakennus Oy 
2020 Zoneatlas Oy 
2021 InnoTrafik Oy
2022 Stonelement Oy

Projektipäälliköt
Raimo Sten 1994–1995
Peter Sucksdorff 1995–1998
Kari Kivimäki 1999–2001 

Toiminnanjohtajat
Kari Kivimäki 2001–2004
Ilkka Eerola 2004–2009
Harri Meller 2009–2018
Tapani Kaskela 2018 ➝

Kummiraadin puheenjohtajat 
Ilkka Eerola 1994–1995
Raimo Sten 1996
Kirre Polama 1997
Ilkka Eerola 1997–1998
Seppo Karvonen 1998–2006
Simo Lignell 2007–2009
Olavi Toivola 2010–2012
Pertti Iivanainen 2013–2016
Ari Nevala 2017

Hallituksen puheenjohtajat 
Seppo Karvonen 2001–2002
Henrik Immonen 2003–2005
Arto Lehto 2006–2009 
Raimo Ylikaveri 2010–2012
Arto Lehto 2013–2014
Marjut Ontronen 2015–2016 
Seppo Holkko 2017–2018 
Harri Meller 2019–2020
Tapio Somppi 2021 ➝  

Suomen Yrityskummit ry:n 
hallituksen jäsenet  Pirkanmaalta
Arto Lehto 2009 ja 2013–2014
Raimo Ylivakeri 2010–2012
Marjut Ontronen 2015–2019
Harri Meller 2020–2022
Jorma Tirkkonen 2023 ➝ 

Suomen Yrityskummit ry:n 
valtakunnalliset Vuoden yrityskummit 
Pirkanmaalta 
2007 Seppo Penttinen
2010 Seppo Karvonen

Hallituspartnerit ry onnittelee: 

Pirkanmaan Yrityskummit ry 30 vuotta! 

WWW.AVANT.FI

Maailman 
monipuolisin 
kuormaaja

Avant-kuormaajat ja -työlaitteet
Avant Tecno Oy
Puh. (03) 347 8800      myynti@avant.fi
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi

Y K S I  K O N E  -  Y L I  2 0 0  T Y Ö L A I T E T T A

LiitePirkanmaan Yrityskummit
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• Pirkanmaan yrityskummien ja Pirkanmaan

Yrityskummit ry:n kummiraadin kokousten

pöytäkirjat, toimintasuunnitelmat ja

toimintakertomukset 1994–2017

• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n

hallituksen toimintakertomukset ja

toimintasuunnitelmat 2018 ➝
• Olli Niemen arkistot

• Pirkanmaan Yrityskummit ry:n

tiedotuslehti Julku ja uutiskirjeet 2004–2022
• Olavi Toivola: Yrityskummien

toimintaa 20 vuotta
• Pauli Leimio: Yrityskummit, Neljännes-

vuosisata 1994–2019. Suomen Yrityskummit ry:n

julkaisu 2020

Haastattelut 2022: 
Olavi Toivola 2.2. 

Ilkka Eerola 9.2. 

Riitta Varpe 11.2. 
Olli Niemi 11.2.

Seppo Karvonen 21.2.

Harri Meller 9.3.

Tapani Kaskela 5.4.

Tapio Somppi 7.4.

Jouko Suokas 12.4.
Jorma Tirkkonen 13.4.
Markku Saarinen 13.4.

Lelle Niemelä 14.4.

Mika Uusi-Pietilä 19.4.
Eero Posti 20.4.
Eva Hänninen-Salmelin 11.5.

Jukka Isotalo 16.5.
Tommi Rasila 6.6.
Toni Rantanen 22.6.
Ismo Paananen 15.8.

Sari Järvelin 18.8.
Timo Sormunen 19.8.

Henrik Immonen 29.8. 

Pertti Iivanainen 30.8.
Kari Löytty 31.8. 
Timo Karake 1.9. 

Johanna Putkonen 7.9.
Sofia Salmi 16.9.
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