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HSE Pienyrityskeskus
     pk-yritysten kumppanina

Viime vuosien aikana liiketoimintaosaamisen merkitys yritysten me-
nestyksessä on noussut yhä merkittävämpään asemaan ja yritysten
johdon rooli liiketoimintaosaamisen varmistamisessa yrityksensä
menestystekijänä on alati tärkeämpää. Helsingin kauppakorkeakoulun
Pienyrityskeskus on tehnyt uraa uurtavaa työtä jo lähes kolme vuosi-
kymmentä liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi maamme pk-
yrityksissä.

Toimintamme on tämän vuoden aikana vahvistunut kahdella uudella
professuurilla. Uudet professuurit yrittäjyyskasvatukseen ja myynnin
johtamiseen kertovat siitä, että pk-yritysten koulutus- ja kehitys-
toiminta tarvitsee tuekseen vahvaa tutkimusosaamista. Tätä osaamista
sovellamme asiakkaidemme hyväksi.

Olemme noudattaneet omassa toiminnassamme ohjenuoraa ”pieniä
parannuksia koko ajan”. Tällä on haluttu turvata tiivis yhteistyösuhde
asiakaskuntamme kanssa ja olemme voineet mm. jatkuvasti tuoda
yhteistyökumppaneiden käyttöön uusia valmennus- ja kehitysoh-
jelmia. Ja siten olemme pystyneet osaltamme tukemaan pk-yritysten
liiketoimintaosaamisen pitkäjänteistä kehitystä. Tämän vuoden uu-
tuuksista mainittakoon kasvuyritysten kehitysohjelmat sekä moni-
puoliset esimiestyön kehitysohjelmat. Valmennusohjelmissa ko-
rostamme yhä enemmän myös osallistujien oman osaamisen ja
kokemuksen hyödyntämistä itse opetustapahtumissa sekä oma-
kohtaisten kehityshankkeiden toteuttamista.

Tällä hetkellä yrittäjyyden ja pk-yritysten rooli yhteiskunnassamme
ovat ehkäpä parhaimmassa tilassa moniin vuosikymmeniin. Asenne-
ja toimintaympäristö yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittämiselle on
hyvin suopea ja uusia kannustimia yritysten perustamiselle ja kehit-
tämiselle on tullut lisää.  Pk-yrityksen menestyksen aikaansaamisessa
johdon on yhä tärkeämpää varmistaa koko yrityksen osaamisen
ylläpito ottaen huomioon kilpailuympäristön hyvin nopean globa-
lisoitumisen. Liiketoimintamenestyksessä on viime aikoina korostunut
erityisesti esimiestyöhön ja esimiestaitoihin liittyvä osaaminen ja
sen päivittäminen. Tämä on selkeästi näkynyt niissä pk-yritysten
koulutus- ja kehitystarvekartoituksissa, joita olemme tehneet
asiakasyrityksissämme. Muun muassa tähän tarpeeseen pystymme
vastaamaan entistä kehittyneemmillä valmennusohjelmilla, joten
investoi osaamisen päivittämiseen yrityksesi pitkäaikaisen menes-
tyksen turvaamiseksi.

Pentti Mustalampi
Johtaja
Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus
pentti.mustalampi@pyk.hkkk.fi
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Elojuhla kokosi
              jokolaiset Mikkeliin

Pentti Kettusen mielestä yritysjohtajalta
vaaditaan rohkeutta, hyvää onnea, periksi
antamattomuutta sekä uskoa ja halua
päästä eteenpäin.

”On oltava polte tekemiseen, kestettävä
muutoksia ja pitää uskaltaa menestyä.
Nopeita, epäsovinnaisiakin ratkaisuja on
tehtävä ja kannettava vastuu. Tärkeää on
osata päättää, sietää epävarmuutta ja
kestää arvostelua”, Kettunen kuvasi.

Mikkeliläisen Marski Data Oy:n toimi-
tusjohtaja Armi Salo-Oksa pitää PK-Jokoa
omana kauppakorkeakoulunaan. Hänen
menestysreseptiinsä kuuluvat johdatus,
jatkuva mukavuusalueen ulkopuolella
oleminen, onnistuneet rekrytoinnit, tyy-
tyväiset asiakkaat, periksi antamattomuus,
intuitio, usko itseen, luovuus, asiakasläh-
töisyys, hyvät päämiehet sekä hyvä taus-
tatuki perheestä ja ystävistä. ”Tulosta ei
tehdä, se syntyy sen seurauksena, että
tekee oikeita asioita oikein”, Salo-Oksa
tiivistää.

Valmentaja Juhani ”Tami” Tammisen
mielestä johtaja voi joko energisoida
ihmisiä tai repiä heistä energiat ulos.
Tamminen näkee johtamisen eräänlaisina
tahtotilojen vastapareina. Johtajan pitää
toimia, ei epäröidä. Pitää uskoa, eikä
epäröidä. Pitää auttaa, eikä estää. Pitää
menestyä, eikä epäonnistua. ”Voittaja ei
luovuta koskaan, luovuttaja ei voita
koskaan”, Tamminen tiivisti.

Elokuussa reilut 70 jokolaista kokoontui Mikkeliin yhteisiin Elojuhliin,
josta suunnitellaan vuosittaista luokkakokousta. Päiväjuhlassa
pohdittiin johtamisen haasteita tunnettujen luennoitsijoiden ja
yritysjohtajien alustuksissa.

Kirjailija, pappi ja yrittäjä Jaakko Heinimäki luennoi arvoista arjessa
muistuttaen antiikin kardinaalihyveistä, kuten rohkeus, järkevyys,
kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kiireisen elämäntyylin ja
omien arvojen peilaamisen voi yritysjohtaja aloittaa katsomalla
omaa Visa-laskuaan ja kalenteriaan.

”Ne kertovat todelliset arvomme. Tämä pätee sekä yksityistalouteen
että yhteisöihin”, jatkossa Pienyrityskeskuksen ohjelmissa luennoiva
Heinimäki muistutti.

Monia kansainvälisiä palkintoja innovatiivisesta valaisinpylväiden
tuotannosta saaneen kangasniemeläisen Tehomet Oy:n toimitusjohtaja

Kuvassa vasemmalta: Pentti Mustalampi,
Liisa Tarssanen, Pentti Kettunen, Armi
Salo-Oksa, Jaakko Heinimäki ja Juhani
Tamminen.
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Suosittu, valtakunnallinen
johtamisvalmennus uudistui
viime vuonna perusteellisesti

Valmennuksen pääteemana on entistä
selkeämmin liiketoiminnan kokonai-
suuden eri osa-alueet ja kokonaisuu-
den hallinta sekä strateginen johtami-
nen. Opiskelijat perehtyvät yrityksen
strategiaprosessiin analysointivaiheesta
toteutukseen ja seurantaan.

Hakaniemen Metalli Oy:n  myyntijohtaja
Tom Nordgren lähti viiden vuoden johta-
miskokemuksen jälkeen hakemaan eväitä
kasvavan yrityksen strategiatyöhön. ”Pk-
yrityksen johtotehtävissä pääsee näkemään
ja vaikuttamaan koko yrityksen toimintaan
aina tuotteen valmistuksesta yrityksen
strategiseen suunnitteluun. Vaadittavat
osaamisalueet nykypäivän johtajalla ovat
siis hyvin laajat. PK-Joko on antanut minulle
hyvää teoriatukea sekä avannut uusia
näkökulmia johtamisen keskeisillä eri osa-
alueilla”, Nordgren sanoo.

Johtamisvalmennus
                  PK-Joko uudistui

Tarja Uitti nimitettiin Pernod Ricard Finlandin toimitusjohtajaksi
heinäkuussa. Pitkän uran yrityksessä markkinoinnin johtotehtävissä
tehneenä hän lähti hakemaan itselleen ns. teoriamuistutuksia. ”Aika
ajoin johtajan on hyvä hakea itselleen uskonvahvistusta. Valmen-
nuksen aikana olen syventänyt ajatteluani strategisesta johtamisesta
ja jalkauttanut niitä asioita käytäntöön. Mietin myös asiakkuuksien
johtamista”, Uitti pohtii.

Ensimmäinen uudistunut PK-Joko herätti paljon kiinnostusta, ja ryhmä
täyttyi nopeasti. Opiskelijaryhmässä on useita toimitusjohtajina
toimivia, johtoryhmän jäseniä tai johtotehtäviin kasvamassa olevia
avainhenkilöitä. Pääkaupunkiseudun lisäksi opiskelijoita on muun
muassa Tampereelta, Salosta ja Joensuusta.

Koulutussuunnittelija Pauliina Pellinen kertoo, että seuraava ryhmä
aloittaa huhtikuussa 2008 samalla ohjelmalla. Uutuutena on, että
ryhmän ensimmäinen koulutusjakso järjestetään Mikkelin kam-
puksella internaattijaksona, jonka tavoitteena on muun muassa edis-
tää opiskelijoiden ryhmäytymistä.

”Tavallaan palataan valmennusohjelman traditioon. Toinen val-
mennukselle tyypillinen asia on, että oppiminen on keskustelua ja
vuorovaikutusta kokeneiden ja arvostettujen kouluttajien kanssa ja
samalla kokemusten jakamista osallistujien kesken”, Pellinen kertoo.

Kauppakorkeakoulun visiona oli 1980-
luvun alussa luoda itäsuomalainen
johtamiskoulutus ja tiivistää Pienyritys-
keskuksen avulla yhteyksiä Neuvostoliit-
toon.

”Arviolta 35 000 yritysten edustajaa on
osallistunut vuosien varrella erilaisiin
valmennuksiimme, ja Pietari on vahva
painopistealue. Visiot ovat toteutuneet
hyvin”, johtaja Pentti Mustalampi arvioi.

Jokolaisilla on meneillään 73. ohjelma,
ja kaikkiaan mukana on ollut yli 1300
jokolaista. Alkuvuosina opiskelijoista liki
90 % oli miehiä, nyt naisia ja miehiä on

HSE Pienyrityskeskus kasvoi
                                  PK-Jokon mukana

suunnilleen sama määrä. Yksi tällä hetkellä tunnetuimmista ohjel-
man käyneistä vaikuttajista on puolustusministeri Jyri Häkämies.
Alkuvaiheessa kurssi koostui kuudesta kolmen päivän jaksosta, ja
vapaailloista osattiin ottaa ilo irti. Vietettiin kurssin alkujuhlat,
puolivälijuhlat ja lopettajaiset, eivätkä porttikiellot paikallisiin
ravintoloihin olleet harvinaisia. Lama toi kovat ajat, ja rauhoitti
jokolaisten reippaan menon. Ohjelmaa toteutettiin viime vuoteen
saakka pääosin Mikkelissä ja nyt Helsingissä.  Alussa ohjelmia
järjestettiin vuosittain neljä; kaksi syksyisin ja kaksi keväisin. 90-
luvun alun jälkeen tahdiksi vakiintui kaksi vuosittaista ohjel-
maa.

”Ohjelmissa on joka kerta syntynyt Joko-henki, joka huipentuu
jatkokursseilla. Kurssi 52 on ehtinyt järjestää 11 jatkojokoa, ja
seuraavakin on jo sovittu”, Mustalampi kertoo.
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Myynnin osaamisen ja arvostuksen taso on Suomessa perinteisesti
huomattavan alhaisella tasolla. Näin on verrattuna teknologia-
osaamisen tasoon. Ja näin on verrattuna muihin maailmankolkkiin,
erityisesti Anglo-Amerikkaan – mutta myös läheisimpiin maihin,
kuten naapurimaahan Ruotsiin.

Tähänastisissa tutkimuksissa suomalaiset pk-yritykset ovat kertoneet
suurimmaksi markkinoinnin haasteekseen myyntityön. Sen osaami-
sessa on tehtyjen selvitysten mukaan selkeästi kohentamisen varaa.
Lisäksi myyntityön organisoinnissa on puutteita. Viime aikoina
maailmalla on kehitetty yhä enemmän myynnin akateemisia kou-
lutusohjelmia ja tutkimusta. Tämä on uhannut entisestään kasvattaa
muun maailman etumatkaa Suomeen nähden myynnin osaamisessa
ja arvostuksessa, mikä taas on markkinoiden globalisoituessa uh-
kaavaa koko kilpailukyvyllemme.

Keväällä 2007 saatiin kuitenkin onneksi perustettua Suomeen maan
ensimmäinen myynnin professuuri. Myynnin arvostuksen ja osaa-

Suomen ensimmäinen
              myynnin professuuri

misen nosto yritysmaailmassa on korkealla
Pienyrityskeskuksen Mikkelin kampukselle
sijoitetun myynnin professuurin agendalla.
Kaiken kaikkiaan niin pienten, keskisuur-
ten kuin suurtenkin suomalaisyritysten
olisi korkea aika alkaa kehittää myynti-
osaamistaan. Myynnin professuuri pyrkii
olemaan vahvasti tukena tässä kehitys-
työssä. Kehitystyötä varten on tärkeää
saada selville myyntiosaamisen tila
suomalaisissa yrityksissä, minkä takia
olemme parhaillaan tekemässä Myynnin
tila Suomessa -tutkimusta. Tutkimuksen
pohjalta voidaan löytää välineitä osaa-
misen kehittämiseen.

Teksti: Myynnin professori Jaakko Aspara,
HSE Pienyrityskeskus
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Myynnin johtamisen erikoistumisopinnot on täysin uusi 30 opinto-
pisteen yliopistotasoinen täydennyskoulutus yritysten liiketoiminnan
kasvusta, kannattavuudesta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille.

Lisätietoja: HSE Pienyrityskeskus, koulutussuunnittelija
KM Armiliisa Pakarinen, puh.010 217 8635,
sähköposti:armiliisa.pakarinen@hse.fi,
http://www.hse.fi/pienyrityskeskus

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Kuva: HSE.

Menestyvässä yrityksessä myyntityö sujuu
ja sitä osataan johtaa oikeilla toiminta-
tavoilla ja työkaluilla. HSE Pienyritys-
keskus aloittaa huhtikuussa uuden
Myynnin johtamisen erikoistumisopin-
tokokonaisuuden.

Myynnin johtaminen on yksi HSE Pien-
yrityskeskuksen uusista koulutusaloista.
Viime keväänä koulutusala sai ensim-
mäisen professuurinsa vastatakseen
yritysten toiveisiin. Professuurin kolle-
gansa KTT Jaakko Asparan kanssa puo-
liksi jakava FT Petri Parvinen arvioi,että
myynnin johtaminen on helpoimpia
keinoja parantaa yritysten kilpailukykyä.
“Suomalaisyritysten kilpailukykyä on
usein helpointa lisätä panostamalla
realistisella ja konkreettisella tavalla
henkilöstön myynti- ja asiakasjohta-
mistaitoihin”, Parvinen sanoo.

Yrityksillä on oltava tarkka ja analysoitu
kuva asiakkaasta, neuvottelutaitoja, suh-
detoiminnan ymmärrystä ja kokonaisuus
hallinnassa. “Hyvän myynti- ja markki-
nointitoiminnan tulee kuitenkin aina
keskittyä liiketoiminnan konkreettisiin
tavoitteisiin, kuten kassavirtojen luomi-
seen, lisäämiseen ja kotiuttamiseen”, Par-
vinen kuvaa.

Ohjelman tavoitteena on tarjota myynti-
ja markkinointihenkisille faktatietoa ja
käytännön työkaluja liiketoiminnan ke-
hittämiseen ja liiketoimintaympäristön
analysointiin. Opiskelijat oppivat kassavir-
tojen luomista, lisäämistä ja kotiuttamista.
He myös oppivat voittamaan asiakkaita
puolelleen ja johtamaan asiakassuhteita.

Ohjelma tarjoaa viimeisintä tutkimus-
tietoa työelämän tarpeisiin ja haastaa
osallistujat kehittämään omaa toimin-
taansa. Koulutuksen tavoitteena on haas-
taa suomalaisyritykset ajattelemaan ja
kehittämään myyntiä kansainvälisellä
laatutasolla. “Uudet taidot lisäävät kuria
ja systemaattisuutta. Mutta samalla ne
tuovat tekemisen iloa ja hyvää henkeä
usein ankeaan ja arkiseen liiketoimin-
taan”, Parvinen miettii.

Onnistunut myynnin johtaminen
          kasvattaa yrityksen tulosta
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Kasvuyrityksiä pidetään kehittyvän ja kestävän talouden kul-
makivinä. Kasvuyritysten löytämiseksi ja kehittämiseksi on käyn-
nistetty niin Suomessa kuin Euroopassakin paljon erilaisia ohjelmia.
Yleinen käsitys kasvuyrityksistä on se, että ne ovat innovatiivisia
korkean teknologian yrityksiä. Kasvuyritysten innovaatioiden ole-
tetaan lisäksi olevan ns. radikaaleja innovaatioita, ei niinkään
tuoteparannuksia ja muutoksia markkinoissa tai toimintatavoissa.
Tutkimustietoa kasvuyrityksistä toki on olemassa, mutta niiden
ominaisuuksia ja menestystä on tutkittu yllättävän vähän alu-
eellisesta näkökulmasta. Kasvuyritysohjelmat painottavat tie-
tointensiivisyyttä ja osaamiskeskusympäristöjä.

Minkälaisia ovat kasvuyritykset eri alueilla?

Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa kasvuyrittäjyys
ja kasvuyritykset ovat yksi tutkimustoiminnan painoalue. Olemme
tehneet useita tutkimuksia, joissa olemme erilaisista aineistoista
analysoineet yritysten kasvun ulottuvuuksia ja etsineet toimintatapoja
kasvun tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi. Tutkimusten tulokset ovat
jonkin verran yllättäviä ja antavat ajattelemisen aihetta varsinkin
politiikkatoimenpiteiden suunnittelijoille ja rahoittajille, mutta myös
kouluttajille ja tutkijoille.

Kasvulla on useita ulottuvuuksia. Kasvu voi olla henkilöstön määrän,
liikevaihdon, tuloksen tai taseen loppusumman kasvua. Kasvulla
voidaan tarkoittaa myös organisaation henkisen pääoman kasvua.
Viimemainitun kasvun mittaaminen on kuitenkin erittäin hankalaa
ja näin ollen kasvua tarkastellaankin pääasiassa mitattavissa olevien
tekijöiden kautta. Määrällisen kasvun mittareita käytettäessä unohtuu
helposti se, että kasvu ei välttämättä tarkoita samanaikaista yrityksen
menestystä. Päinvastoin, varsinkin nopea kasvu vaatii paljon pääomaa
ja voi olla, että yrityksen kannattavuus kärsii nopeasta kasvusta.
Kasvu voi olla myös piilevää jolloin kasvustrategia toimeenpannaan
vasta siinä vaiheessa, kun resurssit sen mahdollistavat. Kasvulla on
myös alueellinen ulottuvuus eli kasvu voi tapahtua jollakin tietyllä
alueella tai olla kansainvälistä kasvua. Tutkimuksissa kansainvälis-
tymistä käsitellään usein erillisenä ilmiönä eikä niinkään yrityksen
kasvustrategiana.

Minkälaisia ovat Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun kasvuyritykset?

Minkälaisia ovat Itä-Suomen ja pääkaupunkiseudun nopeasti kasvavat
yritykset?  Yli 10 % liikevaihtoaan kolmen vuoden aikana kasvattaneet
yritykset ovat Itä-Suomessa useammin teollisuusyrityksiä, kun taas
pääkaupunkiseudulla ne ovat pääosin palvelujen ja kaupan alan
yrityksiä. Suuri osa kasvuyrityksistä on kypsiä yli 5 vuotta toimineita
yrityksiä. Nopeasti kasvavat yritykset (liikevaihdon kasvu enemmän
kuin 30 %/vuosi kolmen peräkkäisen vuoden aikana) sen sijaan
ovat molemmilla alueilla pääosin palveluyrityksiä, joihin lukeutuvat
myös ns. osaamisintensiiviset palvelut (ns. KIBS yritykset). Tältä
toimialalta löytyvät pääosin myös menestyvät yritykset molemmillakin
alueilla.

Kasvu on mahdollisuuksien
                                  kehitystä

Entä sitten ne teknologiayritykset?

Vuosina 2002 – 2005 vuosittain nopeasti
kasvavia ja hyvin menestyviä yrityksiä
löytyy Itä-Suomesta tusinan verran eli
noin 12 % kaikista kasvuyrityksistä,
pääkaupunkiseudulta yli 80 eli lähes
18 % kaikista kasvuyrityksistä. Näistä
nopeasti kasvavista ja hyvin menestyvistä
yrityksistä ns. ”kovan teknologian”
teknologiayrityksiä on Etelä-Savossa vain
vajaa neljännes ja pääkaupunkiseudulla
suhteellisesti laskettuna vieläkin vähem-
män. Tästä voimme päätellä, että kasvu
ja menestys eivät ole teknologia tai toimi-
alasidonnaisia. Kasvu ja menestys ovat
mahdollisia, millä toimialalla tahansa.
Yrityksen ikä ei myöskään ole kasvun
este, vaikkakin kypsät yritykset kasvavat
yleensä maltillisemmin kuin nuoret yrit-
ykset.

On mielenkiintoista havaita, että kasvu,
menestys ja riski eivät korreloi keske-
nään. Monet nopean kasvun yritykset
ovat kaupan ja palvelualan yrityksiä,
esimerkiksi franchising –yrityksiä, hal-
pahalleja tai hotelliketjuja. Rahoittajan

HSE Pienyrityskeskuksessa kasvuyrittäjyys
ja kasvuyritykset ovat yksi tutkimus-
toiminnan painoalue, yrittäjyyden
professori Markku Virtanen kiteyttää.
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kannalta nämä kohteet ovat helpommin
käsiteltäviä siinä mielessä, että sijoituksiin
ei liity juuri lainkaan teknologiariskiä.
Toisaalta radikaaleja innovaatioita kehit-
tävillä yrityksillä tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan panostusten ja innovaa-
tioiden kaupallistamisen välinen viive
voi olla useita vuosia. Näin ollen kaupal-
linen menestys voi tulla vasta 10 vuoden
päästä teknologiapanostuksista.

Esimerkkejä perustuotteista ja palveluista
ja näiden liiketoimintojen kasvusta löytyy
meiltä Suomestakin, mutta kaukaa han-
kitut kokemukset suhteutettuna ainut-
laatuiseen omaan ympäristöön antavat
mielestäni ajattelemisen ja tekemisen
aihetta. Uudessa-Seelannissa pidetyssä
pienyrityskonferenssissa Just Berries yh-
tiön kehitysjohtaja ja perheyrityksen sielu
David Eder kertoi mustaherukasta tehtyjen
tuotteiden leviämisestä Aasian markkinoil-
le ja erityisesti Japaniin. Toimitusjohtaja
Melissa Crockett Potiki Adventures yrityk-
sestä esitteli maorikulttuuriin toimin-
tansa perustavan matkailuyrityksen toi-
mintaa ja näkemyksiään yrityksen me-
nestystekijöistä. Heitä kuunnellessa tuli
mieleen ne valtavat mahdollisuudet, mitä
Suomella ja erityisesti Itä- ja Pohjois-Suo-

mella on tällaisten tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa kansain-
välisillä markkinoilla. Just Berries –yhtiön menestys perustui paitsi
vahvaan uskoon tuotteen ainutlaatuisiin ominaisuuksiin, vahvaan
tuotekehitykseen ja oikeiden japanilaisten kumppaneiden löytä-
miseen. Tätä kautta löytyi todellinen liiketoimintamahdollisuus.
Potiki Adventures puolestaan on erinomainen esimerkki nuorten
yrittäjien kasvun ja menestymisen mahdollisuuksista, kunhan vain
usko omaan kulttuuriin ja osaamiseen on luja, ja menestyksen eteen
ollaan valmiita sijoittamaan riittävästi hikipääomaa.

Mikä on yhteistä näille kasvu- ja menestystarinoille? Sen lisäksi,
että on omaa tuote- ja palveluosaamista tarvitaan myös ennakko-
luulotonta asennetta ja merkittävästi liiketoimintaosaamista. Liiketoi-
mintaosaaminen ei ole niinkään yksittäisen yritystoiminnan osa-
alueen perusteellista hallintaa, kuin liiketoiminnan kokonaisuuden
tuntemusta eli yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa uudenlaista ajattelu- ja
toimintatapaa. Yhteistyötä ja verkottumista eli sosiaalisen pääoman
kerryttämistä. Oppimista asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta eli
avointa innovaatiotoimintaa. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamista eli oppimista pois aikansa eläneistä käytännöistä kohti
uusia markkinoita ja tuotteita. Tässä on kasvun perusta, mikä pätee
paitsi uusille myös kypsille yrityksille. Kasvu on mahdollisuus, mutta
toteutuakseen liiketoiminnassa kasvu tarvitsee mahdollisuuksien
kehittämistä. Liiketoimintaosaamisen ja kasvun kehittämisessä
Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on luotettava ja
osaava yhteistyökumppani.

Teksti: Yrittäjyyden professori, KTT Markku Virtanen
HSE Pienyrityskeskus, dosentti, JYU.

Yrityksen kasvu
          ja kasvun johtaminen
Erikoistumisopintojen laajuus: 30 opintopistettä
Opintojen kesto: 24.1.-28.11.2008
Paikkakunta: Helsinki
Kohderyhmä: yritysten omistajat, toimitusjohtajat ja yrittäjät yrityksistä, jotka kasvavat, ovat ohittaneet
hautomovaiheen tai joissa mietitään sukupolvenvaihdosta.
Kouluttajat: professori Markku Virtanen, KTL Jorma Pohtola, professori Mika Gabrielsson, dosentti Arto
Rajala, professori Hannu Seristö, professori Asta Salmi, KTL Jari Handelberg ja KTT Toivo Koski.
Lisätietoja: HSE Pienyrityskeskus, ohjelmajohtaja Hanna Kari, puh. 010 217 8622 tai 040 836 9559,
sähköposti: hanna.kari@pyk.hkkk.fi
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Kokeneet mentorit auttoivat
yrityksen kasvuun

Teknologiayritys 4SENS havahtui kaksi vuotta tosiasiaan, että
tuotteet eivät valmistu ilman lisärahoitusta. Ensimmäinen mentor
löytyi miettimään liiketoimintasuunnitelmaa ja toinen viemään
yrityksen vientimarkkinoille.

Teoreettista filosofiaa yliopistossa opiskellut toimitusjohtaja Kimmo
Pentikäinen kuvaa mentorointia sokraattiseksi dialogiksi, jossa
kokenut osaaja ohjaa ja antaa oman kokemuksensa käyttöön.
“Aloittavan yrityksen olisi vaikea löytää sopivia konsultteja saati
että heille pystyttäisiin maksamaan. Mentoroinnissa palloja voi
heittää ilmaan vapaammin ilman, että siitä tulee yritykselle valtava
investointi tai siihen olisi sitouduttava ajallisesti”, Pentikäinen vertaa.

Pentikäisen ensimmäinen mentor Jorma Petäjistö sparrasi
liiketoimintasuunnitelman teossa ja auttoi löytämään rahoitusta,
jotta tuotteet saatiin valmiiksi. “Jorma toi rahoituskokemusta ja sai
Aloitusrahasto Veran vakuuttumaan liikeideastamme.”

Yrityksen TetraPT-sovellus helpottaa viranomaistahojen ja yritysten
kenttätyöntekijöitä, joiden on päästävä käsiksi useiden eri tieto-
kantojen sisältöön. He voivat muun muassa vaivattomasti tarkistaa
ja etsiä rekisteri- ja puhelinnumeroita kentällä. Sovelluksen avulla
voi automatisoida rutiinitehtäviä ja vähentää inhimillisten erehdys-
ten riskiä.

Toinen mentori löytyi hänkin NBC-hautomon kautta. Kokenut
vientiosaaja Nils Lagerström konkretisoi vientimahdollisuuden
Dubaihin. 4SENS lähti maailmanvalloitukseen yhdessä tuotettaan
täydentävien suomalaisyritysten – Comptelin ja Tecnomenin –
kanssa. Ensimmäiset kaksi isoa kauppaa  ovat syntyneet Dubain
poliisivoimien kanssa. Suomessa sovellus on käytössä Virve-verkossa.

Tällä hetkellä kumpikin mentoreista istuu
yrityksen nelihenkisessä hallituksessa.
Toimitusjohtaja Pentikäinen sanoo, että
yritys ei olisi tänään näin pitkällä ilman
mentoreita. “Mentorin tärkein rooli on
keskustella yrityksen toiminnan suunnasta.
Käytetyllä ajalla ei niin ole merkitystä,
onpa se sitten viisi tai sata tuntia. Oleellista
on, että mentor osaa kokemuksensa
pohjalta aidosti arvioida suunnan. Vaikkei
kaikesta olisi aina ihan samaa mieltä,
tulee mietittyä tarkkaan, mille pohjalle
mielipiteensä rakentaa.”

Ilman mentoreita yritys ei olisi onnistunut
hyödyntämään mahdollisuutta myydä
Dubaissa, toimitusjohtaja Kimmo
Pentikäinen kertoo.

4SENS löysi
           kasvusuunnan Dubaista
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Pentikäinen kannustaa muitakin aloittavia
yrityksiä hankkimaan itselleen mentorin
tai useampia, kun edessä on voimakas
kasvuvaihe, kansainvälistyminen, ollaan
aloittelemassa uutta liiketoimintaa tai
luomassa uutta liiketoimintamallia. Silloin
pitää keskustella paljon ja siihen tarvitaan
dialogikumppania.Yritys neuvottelee par-
haillaan kolmannesta suuresta kaupasta
Persianlahdella. Jos se onnistuu, yritys
nousee voitolliseksi, muuten se menee
vielä ensi vuoden alkupuolelle saakka.

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Kuva Kimmosta: Päivi Kapiainen-Heiskanen

4SENS

• perustettu kuusi vuotta sitten
• tuote: sovellus, jolla yritykset ja viranomaiset voivat 

luoda tehokkaan kommunikaatioympäristön 
työnohjaukseen kenttätyöntekijöiden sijainnista 
riippumatta.

• tavoite: kehittyä tuotetalona
• haaste: löytää partnereita tekemään projekteja 

maailmalla, ettei yrityksestä tule projektitalo. 
Maailmalla tapahtuva operatiivinen toiminta halutaan
ulkoistaa paikallisille partnereille.

www.4sens.fi
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Selki Fabrik
        Hannan hattutemppu
Suunnittelija-yrittäjä Hanna Kurkela on
itse sanonut olevansa tyypiltään sellai-
nen, että lähdettyään johonkin mukaan
hän on täysillä mukana loppuun asti, oli
kyse mistä tahansa. Tässä saattaa olla
syy siihen, että 27-vuotias Kurkela on
nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo
paljon. Kuluva vuosi on ollut Kurkelalle
erityisen kiireinen. Elämää on vauhdit-
tanut oman yrityksen, Selki Fabrik, pe-
rustaminen. Yksi vuoden merkittävim-
mistä saavutuksista Kurkelalle oli osal-
listuminen Venture Cup –liiketoiminta-
suunnitelmakilpailuun, jossa hän sai
hattu- ja huivimallistollaan kunnia-
maininnan.

Hanna Kurkela on valmistunut Lapin yli-
opistosta taidekasvatuksen koulutusoh-
jelmasta Taiteen maisteriksi vuonna 2004.
Lisäksi hän on suorittanut Helsingin kaup-
pakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa
Akateemisen yrittäjätutkinnon viime
keväänä. Tällä hetkellä Kurkela opiskelee
Taideteollisen korkeakoulun tekstiili-
taiteen maisteriohjelmassa sekä kansain-
välisen suunnittelun liiketoimintaoh-
jelmassa. Opiskelunsa ohella hän toimii
paitsi kuvataideopettajana Espoon ku-
vataidekoulussa myös sivutoimisena yrit-
täjänä.

Selki Fabrik

Kauppa- ja teollisuusministeriön tuke-
massa liiketoimintasuunnitelmakilpailu
Venture Cupissa menestynyt innovaatio
yksilöllisistä huopahatuista ja huiveista
sai alkunsa, kun Hanna Kurkela alkoi
pohtia, mitä neuloksesta voisi suunnitella
perinteisten villaneuleiden lisäksi. Ke-
väällä 2006 Kurkela sai innovaationsa
jatkokehittelyyn suunnatun TULI –han-
kerahoituksen ja seuraavana keväänä
2007 valmistui liiketoimintasuunnitelma
osana Akateemista yrittäjätutkintoa.

Hanna Kurkelan innovatiivinen liikeidea
perustuu valmistustekniikan, materiaalin
ja tuotealueen uudenlaiseen yhdistel-
mään. Pääkriteerinä läpi pitkän tuoteke-
hitys – ja ideointiprosessin Kurkela piti

kaupallistettavuutta. Kurkelan oma yritys syntyi kyseisen liikeidean
ympärille tammikuussa 2007.

Selki Fabrikin laajentuminen kansainvälisille markkinoille sekä
tuotealueen laajentaminen ovat seuraavia askelia matkalla kohti
Kurkelan tavoitteita. Helsingin
kauppakorkeakoulun Pienyri-
tyskeskus on yhtenä tahona
avannut Selki Fabrikille ovia
kohti kansainvälistä verkos-
toitumista. Selki Fabrikin
lähitulevaisuuden tähtäimessä
on lanseerata kolme eri mal-
listoa: mallisto kansainvälisil-
le tavarataloketjuille; luksus-
mallisto, joka on tarjolla
internetissä sekä yritys-
ja liikelahjamallisto.

Hanna Kurkelan unelma
on johtaa parinkymmenen
vuoden päästä kansainvä-
listä, marimekonkaltaista
brändiyritystä nimeltä Selki
Fabrik. Määrätietoisen
Kurkelan tavoite on kor-
kealla, mutta sen eteen
hän on myös valmis teke-
mään kunnianhimoisesti
töitä.

Teksti: Anna-Leena Raita
Tuotekuvat: Pauliina Salonen
Kuva Hannasta: Anna-Leena Raita

Hanna Kurkelan unelma on
johtaa parinkymmenen vuoden
päästä kansainvälistä brändi-
yritystä nimeltä Selki Fabrik.
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Heikki Helimäen yrityksen missio ei ole vuosien myötä muuttunut,
vaikka yhden miehen firma on kasvanut kymmenen konsultin
joukoksi, ja Helimäki itse ottaa jo askelia visionäärisemmän vastuun
suuntaan.

Diplomi-insinööri, akustikko Heikki Helimäki perusti oman yrityksen
vuonna 1996. Yrityksen toiminta-ajatuksena oli tarjota äänen ja
värähtelyn asiantuntijuutta rakentamisen, teollisuuden ja maankäytön
tarpeisiin. Helimäki Akustikot –aputoiminimellä useimmiten näkyvän
yrityksen virallinen nimi on Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy.
”Tavoittelin alkuun yrittäjänä vain itseni työllistämistä”, puolustelee
yrityksen kaimakseen ristinyt Heikki Helimäki.

Helimäen yritys on tällä hetkellä kapealla erikoisalueellaan Suomen
suurimpia. Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä, jonka
lisäksi yrityksellä on sivutoimisto Tampereella. ”Asiakkaita meillä
on ympäri maan ja muutamaan työkohteeseen olemme asiakkai-
demme mukana lähteneet myös ulkomaille”, kuvaa Helimäki.

Helimäki palkkasi yritykseensä ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän
vajaan neljän vuoden yrittämisen jälkeen. Päätös ei ollut itsestään
selvä. ”Pitkälle erikoistuneilla suunnittelualoilla on paljon yhden
miehen yrityksiä”. Kasvuhalut sysäsi liikkeelle mukaanpääsy
verkostossa tehtävään kehityshankkeeseen. ”Akustisten määräysten
muuttuminen oli luonut alalle tarpeen kehittää uusia rakennustapoja.
Halusin kiihkeästi olla eturintamassa tässä kehitystyössä ja katsoin,
että tarvitsen painoarvoani kasvattaakseni yritykseeni lisää asian-
tuntemusta”, kuvaa Helimäki.

Ensimmäisen päätöksen jälkeen kasvu tapahtui pitkään uusrek-
rytoinnin mahdollistamassa tahdissa. Akustikoksi ei voi suoraan
valmentautua missään oppilaitoksessa. Alalta pitkän kokemuksen
jo ennen yrityksen perustamista hankkineen Heikki Heli-
mäen toimiston vetovoima on kuitenkin riittänyt rivakkaan kasvuun.
Yrityksen uudet diplomi-insinöörit ovat olleet rakentamis-, tai sähkö-
ja tietoliikennetekniikan osastoilta valmistuneita.

Kolmantena yrityksensä kasvu-uraa vauhdittaneena tekijänä Helimäki
mainitsee ajoituksen. ”Perustin yritykseni laman jälkimainingeissa,
jonka jälkeen tilanne sekä rakentamisessa että teollisuustuotannossa
on ollut suunnitteluyrityksille otollinen”.

Alkuvuosien jälkeen kasvulle on myös tietoisesti haettu suuntaa
asiakastarpeiden ja kilpailutilanteen viitoittamilta reiteiltä. ”Asetin
jo vuosia sitten tavoitteeksemme olla alan osaavin, eli ne hankalatkin
tapaukset ratkaiseva yritys. Tämä itse asettamani piiska on välillä
tuntunut harteilla raskainakin oppimisvaateina”, kuvaa Helimäki.

Oma kasvu uusien roolien myötä

Helimäki sanoo unohtuvansa joskus itsekin ihmettelemään
yrittäjyyttään. Hitusen ahdisteltuna mies kyllä löytää ympäristöstään
selityksiä asioiden käänteille. Suvussa on yrittäjähistoriaa ja itsessä

Kasvu edellyttää
                tahtoa kasvaa

monella elämänalueella ilmenevää halua
ottaa riskejä ja kulkea kulkemattomia
polkuja. Työelämän rooleista itselleen
mieluisimpana Helimäki on silti aina pi-
tänyt asiantuntijan roolia. ”Sain huomata,
että myös asiantuntemustaan markkinoiva
yrittäjä joutuu kuitenkin heti myös myynti-
ja hallintomiehen sekä asioiden junailijan
sivurooleihin”.

Esimieheksi ja strategiksi kasvu ovat
lukuja sinänsä. ”Yritykseni toimii hyvin
osaamisintensiivisellä alueella, joten
osaamisen kehittämisen käytänteiden
luominen, ylläpito ja kehittäminen oli
yksi ensimmäisistä isommista kehitys-
hankkeista joita yrityksen kasvattaminen
toi mukanaan”, kuvaa Helimäki.

Kehityshankkeen läpivieminen opera-
tiivisen toiminnan ohessa oli iso haaste.
Helimäen kohdalla työtä avitti samoihin
aikoihin osunut mahdollisuus aloittaa
Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyri-
tyskeskuksen ohjauksessa Yrittäjän eri-
koisammattitutkinnon suorittaminen.

Asetin jo vuosia sitten tavoitteek-
semme olla alan osaavin,
kuvaa Heikki Helimäki.
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Helimäki teki tutkintoa 2001-2002. ”Sain
tutkinnosta ja tehtävistä omaan työkalu-
pakkiini myös yritysmaailman perus-
käsitteistöä, jota ainakaan minulle ei ollut
diplomi-insinöörin tutkinnosta takkiin
tarttunut.

Ensimmäisen kehityshankkeen jonkin-
lainen onnistuminen ja johtamisen teo-
reettiset opinnot innostivat miestä isom-
minkin visionäärin, strategin ja kehittäjän
rooleihin. ”Innostusta tosin avitti myös
muissa yrityksissä johtotehtävissä toiminut
vaimoni, joka siirtyi noihin aikoihin per-
heyrityksen palvelukseen”.

Vaimo, Saara Helimäki, otti kuluvan vuoden alussa kontolleen vas-
tuun yrityksen operatiivisista toiminnoista ryhtymällä toimitus-
johtajaksi. Heikki Helimäen uudet roolit ovat yrityksen suunnit-
telujohtajan ja hallituksen puheenjohtajan roolit. Hallinnollisissa
töissä viime vuosina kulunut aika ei tosin Helimäen kohdalla onnis-
tunut sammuttamaan intohimoa myöskään oman ammattitaidon ja
koko alan kehittämiseen. ”Keskeisintä uudessa roolissani on kuitenkin
nyt asiantuntijajoukkomme ohjaus”. Loput ”ylijääneestä energiastaan”
tämä yrittäjä sanoo käyttävänsä ”vapaaseen visiointiin”, eli työhön
jonka hedelmillä yritys aikoo saavuttaa myös seuraavat kasvu- ja
kehitystavoitteensa.

Teksti ja Heikki Helimäen kuva: Saara Helimäki
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Vientihinnoittelu täytyy miettiä kunnolla,
ja itään viejän kannattaa käännättää
markkinointiaineistonsa venäjäksi. “Plus-
saa ja kiitoksia tulee aina, kun neuvottelut
sujuvat venäjäksi. Kannattaa käyttää
kokeneita tulkkeja siksikin, että yksityis-
kohdat tulevat selviksi”, Leppänen muis-
tuttaa.

Pelkillä esitteillä tai nettisivuilla kauppoja
ei synny, vaan kansainvälistymiseen pitää
varata kunnolla rahaa. “Nyrkkisääntö on,
että ensimmäisenä vuonna kerätään kuit-

Aito läsnäolo ja henkilökohtaiset tapaamiset selittävät monen
suomalaisen pk-yrityksen menestyksen Venäjällä. Mikkeliläisen
Mayt Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Leppänen on kätilöinyt reilut
viisitoista vuotta pk-yrityksiä itänaapurin markkinoille.

Insinööritaustainen Tuomo Leppänen kaivaa helposti esille pk-
yrityksille tarkoitetun muistilistan, jossa mietitään, löytyisikö
maailmalta kasvumahdollisuuksia. Tärkeintä on selvittää, mitä
ollaan myymässä.  “Ei kannata myydä sanoen ”meillä olisi tällaisia
tuotteita” vaan pitää pystyä kertomaan, mitä tuotteet ovat ja mitä
ne sisältävät. Käytämme nykyään DVD-aineistoja esittelyissä,
koska liikkuva kuva kertoo etenkin laitteiden ominaisuudet
havainnollisesti.”

Tuputtamalla ei
    Venäjällä pärjää

16



Ensimmäisenä vuonna kerätään kuitteja, seuraavana laskutetaan
ja kolmantena tehdään tulosta. Se on nyrkkisääntö Venäjän
kaupassa, toimitusjohtaja Tuomo Leppänen kertoo.

Mayt Oy

• perustettu 1992
• toimii Mikkelissä Teknograanissa

ja Baselissa Sveitsissä
• kaksi työntekijää Mikkelissä, 

Tuomo Leppänen ja Oleg Kiuru.
Sveitsissä Richard Lundin tekee
toimeksiantojen pohjalta.

• toimiala: pk-yritysten vienti-
ja tuotekehityshankkeiden 
konsultointi. TE-keskuksen 
TuoteStartti- ja Myyntiteho-
koulutusmallien asiantuntija
Itä-Suomessa

Meneillään olevia projekteja:

• Wille-koneiden vientiprojekti 
Venäjälle

• Brike-Kaminholz –klapien vienti
Keski-Eurooppaan

• Savon malli –  innovaatiot 
käytännön toiminnaksi. 
InnoSuomi 2004 –kilpailun 
maakuntatason palkinto.

• Tislemeijerihanke Varkauteen

www.mayt.fi

teja, seuraavana päästään laskuttamaan
ja kolmantena syntyy tulosta. Eikä oiko-
teitä ole.”

Venäläiseen kaupantekokulttuuriin kuuluvat
yhdessäolo ja viihtyminen. Leppänen vie
venäläisasiakkaita vaikkapa kalaan. Asiaa-
kin puhutaan ja DVD:t katsotaan, mutta val-
taosa jutustelusta on small talkia. “Kannattaa
käydä kymmenenkin kertaa puhumassa
ja tutustumassa kauppakumppaneihin.
Kyllä ne tilaukset sitten tulevat aikanaan.
Voi olla, että siihen menee vuosia ja yh-
teysihmiset toimivat jo muissa tehtävissä
ja yrityksissä, mutta kerran luodut, toi-
mivat yhteydet eivät häviä.”

Suomalaisille vientiyrityksille voi tulla
yllätyksenä, että vastapuolen pöydässä
istuu ylempiä virkamiehiä ja jopa
kaupunginjohtajia. “Kaupunginjohtaja

kysyy siten, että missä teidän kaupunginjohtajanne on. Olisi tärkeää
saada saman tason vastapelureita reissuihin joskus”, Leppänen
tuumii.

HSE Pienyrityskeskuksen kanssa Mayt Oy on järjestänyt venäläisille
ja suomalaisille yrityksille useita tutustumis- ja markkinointimatkoja
Venäjän eri miljoonakaupunkeihin.  Kauppaneuvotteluissa on oltu
tukena ja turvana sekä huolehdittu käytännön järjestelyistä yhdessä
paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. “On jännää, että kun verkostot
toimivat kunnolla, tulee into tehdä yhdessä töitä, eikä edes huomata,
että tehdään eri yrityksille töitä.”

Tällä hetkellä toimitusjohtaja Leppänen on myös HSE Pienyritys-
keskuksen business mentorina 2-3 yritykselle. “Vastaan mento-
roitavien kysymyksiin ja hankin heille tietoa. Siinä on käytännössä
kyse samasta kuin muussakin työssäni eli luon menestysmahdol-
lisuuksia yrityksille.”

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen
Kuva Pietarista ja Tuomosta: Päivi Kapiainen-Heiskanen
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Tulevaisuudessakin menestyvä yritys toimii jo tänään vastuullisesti
ja välttyy ehkä lähivuosina uhkaavalta työvoimapulalta. Näin miettii
vastuullisen liiketoiminnan koulutusta pk-yrityksille suunnitellut
ympäristö- ja laatujohtamisen professori Tuula Pohjola TKK:lta.

Yritys voi sanoa olevansa vastuullinen, kun siellä on mietitty ympä-
ristöasioita, hoidetaan talousasiat lakien mukaan ja kannetaan sosi-
aalista vastuuta. Tuula Pohjola kannustaa pk-yrityksiä tekemään
yritysselonteon, jossa käydään läpi nämä kolme asiaa. ”Tuotannollinen
yritys voi kertoa ympäristöasioistaan vaikkapa, paljonko materiaaleja
kuluu, mitä kemikaaleja käytetään ja paljonko tarvitaan energiaa.
Entä sivuvirrat eli suomeksi sanottuna, paljonko tulee hukkaa. Nämä
asiat on tärkeää pystyä raportoimaan päämiehille”.

Taloudellinen vastuukin yleensä hoituu suomalaisyrityksissä, kun
lakeja ja asetuksia noudatetaan. ”Tästä yleensä selvitään, kun ei ole
kaksinkertaista kirjanpitoa ja yksinkertaista tilintarkastajaa”.

Sosiaalinen vastuu sisältää eettisiä pelisääntöjä, joista monet ovat
pohjoismaalaisille yrityksille arkipäivää. Käytännössä kyse on siitä,
miten henkilöstön asioista huolehditaan ja tehdäänkö sidosryhmien
kanssa yhteistyötä. ”Yritysten tulevaisuuden uhkakuvana on, mistä
saadaan riittävästi työntekijöitä ja mielellään vielä hyviä työntekijöitä.
Ilman riittävää työvoimaa on hankalaa pyörittää yritystoimintaa.”

Yritysselonteko lisää läpinäkyvyyttä

Suurissakin suomalaisyrityksissä lähinnä kummastellaan kansainväli-
siä kyselyjä lapsityövoiman käytöstä tai kokoontumisvapaudesta.
Pohjola harmittelee, ettei suomalaisista ole kertomaan omia hy-
viä saavutuksiaan muille. ”Teemme suhteellisen nuhteettomasti
asioita, mutta emme kerro siitä kenellekään ellei joku satu ky-
symään. On myös tärkeää kertoa, miten henkilöstöasioita hoidetaan.
Kun työvoimapula uhkaa, henkilöstöstään hyvin huolta pitävä yritys
pärjää. Viestintä on tärkeää.”

Pk-yritysten kannattaa kertoa yritysselon-
teossa myös asioita, joilla on merkitystä
omalla sijaintipaikkakunnalla. ”Paljonko
työpaikkoja tarjotaan, tuetaanko lasten
liikunta- tai kulttuuriharrastuksia tai ol-
laanko jotenkin muuten mukana tuomassa
yhteistä hyvää omaan elinympäristöön.
Tehdäänkö kierrätysasiat jätelakien mu-
kaan, ehkä vähän ylikin. Miten henkilös-
tölle tiedotetaan yrityksen ajankohtaisista
asioista, kuinka heille järjestetään koulu-
tusta ja virkistystä? Eli miten ihmisistä pi-
detään huolta yrityksessä ja sen ympäris-
tössä.”

Vaikka meillä eivät monet ympäristöasiat
olekaan niin huonolla tolalla kuin monissa
muissa maissa, meilläkin riittää mietit-
tävää. ”Ellei pidetä huolta elinympäris-
töstä, on sama minkälaista tulosta teh-
dään. Kyllä meilläkin ympäristöongelmia
riittää, vaikkapa Itämeren tila.”

Ympäristölaskenta tuottaa faktoja

Professori Tuula Pohjola heräsi mietti-
mään kestävän kehityksen merkitystä
vuonna 1994 pohtiessaan silloiselle työn-
antajalleen sopivaa vihreää logistista jär-
jestelmää. Vuonna 1999 syntyi ympäris-
tölaskennasta väitöskirja.

Tuula Pohjolan tutkijatiimi Teknillisellä
korkeakoululla selvittää laskennan avulla
kestävän kehityksen merkitystä. Ympäris-

Vastuullinen liiketoiminta
           jättää euroja viivan alle
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tölaskennassa hän näkee työkalun, jolla
kestävän kehityksen hyödyt saadaan
näkyville yrityksien omalla kielellä.
”Ympäristölaskennassa selvitetään kuor-
mitusta ja kustannuksia. Sen avulla saa-
daan näkyville hyödyt ja myös eurot
päätöksenteon pohjaksi. Kun yrityksessä
tehostetaan ympäristöasioiden hoitoa,
samalla henkilöstöasiat tulevat mu-
kaan”.

Viherpiiperrykseksi tutkijoiden työtä ei
pysty leimaamaan edes leikillään. ”Täs-
sä ollaan yritysten ydinbisneksessä.
Tehdään strategisia päätöksiä siitä,
miten ollaan vastuullisia. Meillä Suo-
messa pk-yrityksissäkin esimerkiksi ul-
komaisen työvoiman käyttö aiheuttaa
uudenlaisen päätöksenteon tarvetta”,
Pohjola sanoo.

Tieto luo halun tehdä asioita oikein

Tuula Pohjola näkee, että tämänvuotinen Nobel-palkinto Yhdysvaltain
entiselle varapresidentti Al Gorelle ja YK:n alaiselle hallitustenväliselle
ilmastopaneeli IPCC:lle nostaa kestävän kehityksen asiat uudella
tavalla esille meille kaikille mietittäviksi. ”Ihmiset haluavat yleensä
toimia eettisesti oikein, kun heillä on tietoa. Mitä enemmän kuluttajilla
ja työntekijöillä on tietoa, sitä paremmin he toimivat. Ilmastonmuutos
vaikuttaa yritysten koko toimitusketjuihin ja on kansallinen asia.
Pk-yritykset taas ovat globaalissa liiketoiminnassa osa isoja toimitus-
ketjuja. Vastuullinen liiketoiminta on meidän kaikkien asia”, Pohjola
sanoo.

Professori Tuula Pohjola on suunnitellut HSE Pienyrityskeskukselle
Vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopintokokonaisuuden.
”Pk-yritysten keskijohdon henkilöstölle ja pienten yritysten johdolle ei
ole juurikaan opetettu näitä asioita. Kuitenkin he vastaavat yrityksessä
koko kentästä: taloudesta, ympäristöstä, laadusta ja henkilöstöstä. Kaikki
tutkimuscasemme osoittavat, että vastuullinen liiketoiminta tuottaa
aina tehokkaampaa toimintaa ja se tuo aina euroja viivan alle”.

Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Ympäristölaskennassa Tuula Pohjola näkee työkalun, jolla kestävän kehityksen hyödyt
saadaan näkyville yrityksen omalla kielellä.

Vastuullisen liiketoiminnan erikoistumisopinnot

• laajuus: 30 opintopistettä
• alkaa 17.1.2008 ja kestää joulukuuhun 2008
• teemoina globaali liiketoiminta sekä ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet, 

sidosryhmäyhteistyö sekä liiketoiminnan raportointi ja viestintä.
• kouluttajia: TkT Tuula Pohjola, KTT Johanna Kujala, akatemiatutkija Minna Halme,

KTT Mika Kuisma ja MMT Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.
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PK-YRITYSTEN JA
YRITTÄJYYDEN PUOLESTA
Helsingin kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

• Tehokkaat ja käytännönläheiset yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen
valmennukset ja erikoistumisopinnot yrittäjille, toimitusjohtajille ja
yritysten henkilöstölle. Yksilöidyt yrityskohtaiset ratkaisut
tilauskoulutuksena.

• Avoin yliopisto Mikkelissä.

• Monipuoliset ja asiantuntevat yrityspalvelut Pietarissa ja Tallinnassa.

• Luotettavat ja räätälöidyt tutkimukset ja selvitykset yrityksien
liiketoimintaosaamisen kehittamiseksi.

• NBC New Business Center yrityshautomo digitaalisessa maailmassa
toimiville yrityksille Helsingissä.

www.hse.fi/pienyrityskeskus

PIENYRITYSKESKUS
Mikkeli, Helsinki, Pietari, Tallinna


