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Epävarmuus on keskeinen piirre tämän het- 
kisessä tulevaisuuden kuvien hahmotta-
misessa. Ennustettavissa oleva toimin-
taympäristö on kaikkien yritysjohtajien 
tavoitteena. PK-yritysten liiketoimintaan 

epävarmuus on kuitenkin kuulunut jo pitemmän aikaa 
ja sitä on määrätyin osin opittu hallitsemaan eli epä-
varmuus ei enää yllätä.  Nyt yritysjohdolta edellytetään 
etukäteen mietittyjä toimintamalleja ja -tapoja, joissa 
yrityksen strategia on koko ajan  seurannassa ja tarkkai-
lussa muutosten varalta. Välillä mukauttaminen edel-
lyttää isojakin käännöksiä, mutta oleellista on silloinkin 
säilyttää valitut ylivoimatekijät. Pitkäaikaiseen menes-
tykseen liittyy myös keskeisesti johdon ja yrityksen hen-
kilöstön osaamisen määrätietoinen kehittäminen.

Suomi on virallisesti asettanut tavoitteekseen, että 
myös aikuisväestön osaaminen on vuoteen 2020 maa-
ilman kärkeä. Pk-yritysten johdon oman osaamisen 
osalta tämä tavoiteaikataulu on jo nyt, sillä globaalin ta-
louden haasteet ovat olleet osa yritysjohdon arkipäivää 
jo useiden vuosien ajan. Suomessa aikuiskoulutuksella 
on vahva perinne ja rooli sekä koulutukseen osallistu-
taan kansainvälisesti vertaillen varsin hyvin. Kuitenkin 
viime vuosien havainto on,  että osallistuminen ei ole 
enää ollut kasvussa vaan se on pysynyt samalla – vaik-
kakin varsin korkealla – tasolla.  Pienyrityskeskus aloit-
ti oman yritysjohdon koulutustehtävänsä toteuttamisen   
PK-JOKO -ohjelmalla  jo yli 30 vuotta sitten. Se on edel-
leen osa koulutustarjontaamme, mikä kertoo pk-yritys-
ten johtamiskoulutuksen  pysyvyydestä ja tarpeesta. 

Koulutusohjelmiin ja muihin palveluihimme osallis-
tuneiden menestystä sekä kehitystarpeita analysoimme 
säännöllisesti  tutkimuksilla,  jotka myös tukevat vaikut-
tavuuden kasvua ohjelmissa/palveluissa.  Viimeisimmät 
tutkimukset liittyvät luovien alojen yrittäjien/yritysjoh-
tajien kehittämistarpeisiin sekä yrityshautomoyritysten 
menestykseen. Luovien alojen kehittämisanalyysin tu-
loksena  aloitimme uuden monikansallisen kansainvä-
listymisohjelman. Hautomoyritysten tutkimustulokset  
antoivat  vahvan signaalin yritysten ripeästä kansainvä-
listymisestä ja sen mahdollistamasta kasvusta.

Tässä numerossa asiakkaamme ja yhteistyökump-
panimme kuvaavat omia kokemuksiaan johtamisen 
ja esimiestyön muutoksista sekä havaintojaan osaa-
misen kehittämisestä. Mieluisaa on todeta usein mai-
nittu tarve päivittää ja sparrata omia strategioita sekä  

toimintamalleja suhteessa muihin oman ja eri alo-
jen  yritysjohtajien kokemuksiin. Tämä vertaisoppimi-
nen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on edelleen 
keskeisiä välineitä yritysjohdon valmennusohjelmis-
sa oli sitten ohjelmien kielenä suomi, englanti tai joku 
muu. Esimies- ja yritysjohdon ohjelmien tulevina kehi-
tyssuuntina Pienyrityskeskuksessa tulee olemaan oh-
jelmien kansainvälistymisen lisääntyminen edelleen ja 
erityisesti monikansallisten ohjelmien toteuttaminen 
Itämeren alueen pk-yritysten johdolle ja esimiehille se-
kä asiantuntijoille.

Yrittäjyyden vahva nousu oman Aalto-yliopistom-
me kuin myös muiden maamme yliopistojen  opiskeli-
joiden keskuudessa on ollut keskeisiä ilonaiheita ja tämä 
luo vahvaa pohjaa tulevien yrittäjien/yritysjohtajien us-
koon menestyä osaamisellaan myös epävarmoissa olo-
suhteissa. Alati laajentuvat yrittäjyyteen 
johdattavat ja yrittäjyyttä vahvista-
vat valmennusohjelmamme sekä 
erinomaisesti menestynyt ja 
kansainvälistynyt  Start-Up 
Center -yrityshautomomme 
tarjoavat yhä useammal-
le aloittavalle yrittäjälle 
erinomaisen ponnahdus-
alustan pitkäaikaisen me-
nestystarinan luomiseen. 
Pienyrityskeskus tarjoaa 
siten monipuolisen kirjon 
liiketoimintaosaamisen kehi-
tysohjelmia niin aloittavalle kuin 
jo kokeneelle yrittäjälle. Ja oleellista 
onkin  ylläpitää sekä toteuttaa yrityskohtaista osaami-
sen kehittämisohjelmaa hyödyntäen tässä lehdessä esiin 
nostettuja koulutusmahdollisuuksia.  

Sisu ja Pienyrityskeskuksesta  
hankittu osaaminen ovat lyömätön 
yhdistelmä ja niillä eväillä  
Suomi nousee.

P E N T T I  M U S TA L A M P I

johtaja
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus       

Suomi nousuun 
           – mistä eväät?
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Nyt kannattaa karistella
   turha synkistely

”Synkistely on tällä hetkellä 

suurempi huolenaihe kuin itse 

talouden nykytila”, pitkän uran 

yhtenä maan tunnetuimmista 

yritysvalmentajista tehnyt  

Jari Sarasvuo muistuttaa.

Hänelle synkistely näyttäytyy johtamisen 
sijaistoimintona, johon hän toki itsekin 
joskus sortuu.

”Mieluummin haluan kuitenkin tuot-
taa toivoa, enkä olla kiukuttelemassa jou-

kon jatkona. Nykytilanteessa johtajan ykköshaaste on 
nousta sille tasolle, jolle hän kuuluu siinä tehtävässä ja 
käyttää valtaansa.”

Sarasvuo on liki 20-vuotisen yrittäjäuransa aikana 
kasvattanut Trainers´ Housesta yrityksen, jossa on parin 
kovan vuoden jälkeenkin 130 työntekijää. Luovuttuaan 
toimitusjohtajan tehtävistä vuoden alussa hän vaikuttaa 
hallituksen jäsenenä ja on taas elementissään valmenta-
essaan yrityksiä nelisen päivää viikossa. 

Valmennuksissaan hän haluaa antaa pk-yrityksille 
selkeän työkalusetin, jolla voi edistää yrityksen menes-
tystä. Oleelliset asiat kiteytyvät kolmeen kohtaan.

Unelmoi lapio kädessä
Sarasvuo muistuttaa, että kasvua ja menestystä kaipaa-
vissa yrityksissä täytyy tapahtua luovia irtiottoja. 

”Arki ilman unelmia on sietämätöntä. Toisaalta unel-
mat ilman arkea ovat valheellisia. Kaiken innovaatio-
työn pitää kytkeytyä arkeen, sillä innovaatioita tarvitaan 
juuri arjessa. On kehitettävä arkea sulostuttavia ideoita 
ja jaksettava kertoa niitä.”

Suomalaisissa pk-yrityksissä on paljon osaamis-
ta, tuotteita ja palveluita piilossa. Omasta osaamisesta 
pitäisikin herätä kertomaan rohkeasti uusille ihmisille, 
vaikka he eivät edes kuuluisi tuotteen tai palvelun koh-
deryhmään. 

”Idea tulee tunnetuksi vain puhumalla siitä tarpeek-
si monelle tuntemattomalle ja torjuvalle ihmiselle. Pitää 
puhua tuntemattomille turhaan. Turha on tässä avainsa-
na, sillä ideasta tulee tarpeeksi kiinnostava ja kuuluisa 
vasta, kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä alkaa tunnis-
taa sen. Yrityksissä kannattaakin kehittää kykyä kertoa 
tarinoita ja niistä on suostuttava puhumaan tuntemat-
tomille turhaan.”

Kohtaa otsa hiessä riskisi
Riskien selättämiseen Sarasvuo on kehittänyt kolmen 
kohdan muistilistan. Ykkösasiana on luopuminen.

”Pitää luopua vanhasta, että voi tehdä jotain vaikeaa, 
irrottautua ja tarttua uuteen intohimoisesti.  Luopumi-
sen kohteiden pitää myös olla hyvin konkreettisia tyy-
liin: lopetan tv:n katselun.”

Luopumisen myötä luovuudelle tulee uudenlaista ti-
laa. 

”Pitää koko ajan kainalot kosteina varautua totuuden 
hetkeen, jolloin tarina toteutuu tai tuhoutuu. Intohimo 

asuu epävarmuudessa. Toisaalta muuten ei edes olisi vä-
liä sillä, mistä olet luopunut.” 

Epävarmuuden kanssa painiskeluun auttaa luotta-
mus. 

”Kaikki luova toiminta perustuu satunnaisuuksille ja 
poikkeamille. Kun elää luottamuksen tilassa, se auttaa 
työstämään todennäköisyyksiä. Maailma ei ole täydel-
listä, joten täydellisyyttä tavoitteleva vain kolhii itseään 
ja muita. Kannattaa ponnistella hyveistä ja todennäköi-
syyksistä käsin, sillä ihminen ilmaisee arvojaan tekemi-
sensä kautta.”

Harjoita tilivelvollista yhteistyötä
Onnistunut yhteistyö ja vuorovaikutus taas perustuvat 
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. 

”Mitä keskinäisriippuvaisempi olet, sitä paremmin 
ihmiset näkevät tekemisesi ja tekemättä jättämisesi. 
Mitä parempaa dialogi on, sitä paremmaksi yhteistyö 
voi muodostua.” 

Vuorovaikutuksen esteitä Sarasvuo löytää etenkin 
passiivis-aggressiivisuudesta ja kätkeytymisestä. 

”Passiivis-aggressiivinen ihminen loisii toisen aloit-
teessa. Nämä ihmiset kätkeytyvät, kieltäytyvät pu-
humasta, puhuvat asian vierestä tai tekevät tärkeistä 
asioista epäkiinnostavia.”

Passiivis-aggressiivinen ihminen voi saada toisen 
käyttäytymään väkivaltaisesti. 

”Väkivalta näkyy leimaamisena, hyökkäämisenä ja 
kontrolloimisena, mikä estää aitoa vuorovaikutusta ja 
saa toisen turvautumaan kätkeytymiseen. Kun toinen 
pelaa kätkeytymispeliä, toinen turvautuu väkivaltaan.”

Sarasvuo löytää menestymisen pikemminkin tilivel-
vollisuudesta. 

”Onnistuneessa dialogissa molemmat paljastavat te-
kemisensä ja kertovat omat motiivinsa. Tällöin ihminen 
on tilivelvollinen dialogista, tekemisistään ja tuloksis-
taan. Suurin osa ihmisistä pärjäisi paremmin asiakkai-
densa, työtovereidensa ja oman lähipiirinsä kanssa, jos 
harjoittaisi sellaista dialogia, jossa todennäköisyydet 
ovat omalla puolella.”

Valmennuksissaan Jari Sarasvuo nostaa esille myös 
arvojen ja hyveiden merkityksen. 

”Maailmaa parannetaan ahkeruudella ja hyveillä. Ei 
elämä ole ihmisen oman edun tavoittelua, vaan sitä, että 
antaa kaikuna toiselle. Koen itsekin, että voin bisneksen 
kautta ilmaista itseäni.”

Kasvuyrittäjyyden uusi nousu näyttää hänestä lu-
paavalta.

”Aalto-yliopiston opiskelijanuoret lyövät päätään ki-
vikovaan kilpailuun, oppivat ja lopulta osa heistä menes-
tyy. Tämä on sellainen sukupolvi, joka uskaltaa yrittää, 
eikä marise. Ihmisen mittahan on se, kuinka rohkeasti 
uskaltaa elää.”

Haluan olla käynnistäjä, pysäyttäjä ja 
suunnanmuuttaja. Johtajan tehtävä on hyödyntää 
epätodennäköistä maailmaa, nähdä kauas, mutta 
toimia tässä hetkessä, Pienyrityskeskuksen 
asiakkaillekin luennoiva Jari Sarasvuo muistuttaa. 
Hän on nykyään myös osa-aikainen eteläsavolainen, 
joka viettää vapaa-aikaansa Kangasniemellä. 
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                Työelo muuttuu, 
oppaaksi johtajuutta tarvitaanJohtajuutta tarvitaan ohjaamaan ryhmän toi-

mintaa yhteisiä tavoitteita kohti. Siinä on 
kyse avainhenkilöiden ohjaamasta monimuo-
toisesta yhteistyöprosessista, jossa rakentuu 
tarkoitus yhteiselle tekemiselle ja saadaan 

henkilöstö sitoutumaan. Usein johtajuuden sijasta pu-
hutaan ihmisten johtamisesta ja yhteisvastuuta ko-
rostettaessa saatetaan puhua jaetusta johtajuudesta. 
Ihmisten ja asioiden johtamisen liiallista erottelua on 
hyvä välttää, koska käytännössä asioita johdetaan aina 
ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 

Yksilötason johtajuus rakentuu henkilön persoonal-
lisuuden varaan, mutta ilmenee aina käyttäytymisenä 
jonka kohteena ovat yhteisöön kuuluvat ihmiset. Joh-
tajuus kohdistuu myös henkilöön itseensä työyhteisön 
jäsenenä (itsensä johtaminen). Esimiesasemassa olevi-
en henkilöiden johtajuus on työpaikoilla edelleen avain-

asemassa, mutta nykyään 
aiemmin vain esimiehiltä 
vaadittuja valmiuksia edel-
lytetään myös yhä useam-
malta työyhteisön jäseneltä. 

Johtamisen suurin 
muutos viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana liit-
tyykin juuri tähän: Työn it-
senäisyys on tietotekniikan 
käyttöönoton ja yleiseen 
yritysstrategioiden kehityk-
seen liittyvän verkottumisen 
myötä lisääntynyt. Työnte-
kijä- ja tiimitasolla ohjataan 
yhä monimutkaisempia ja 
laajempia työkokonaisuuk-
sia. Palveluyrityksen asiak-
kuuspäälliköllä ei kenties 
ole yhtäkään alaista, mut-
ta hänen vastuualueellaan 
saattaa työskennellä pari-
kymmentäkin henkeä ken-
ties useamman ( jopa eri 
yrityksiin kuuluvan) esimie-
hen alaisena. 

Monet työyhteisöt ja 
työprosessit ovat ylem-
män johdon näkökulmasta 

siis nykyään kiistatta itsenäisempiä kuin aikaisemmin. 
Kumppanuudet ja verkottuminen ovat korostaneet tä-
tä kehitystä.

Samalla uudet sukupolvet vaativat entistä huomaa-
mattomampaa johtamista. Käsitykset hyvästä työpai-
kasta painottavat työn itsenäisyyttä ja toimintavapautta. 
Hiotuissa työprosesseissa ja vaativissa asiakkuusver-
koissa yhä useampi kokee olevansa työn itsenäiseen 
hallintaan kykenevä asiantuntija. Näin ei kuitenkaan 

välttämättä aina ole, minkä vuoksi etenkin keskijoh-
don ja lähiesimiesten sekä mitä erilaisimmissa asemis-
sa toimivien vastuuhenkilöiden on kyettävä ohjaamaan 
ja valmentamaan ihmisiä entistä roolitietoisemmin ja 
hienovaraisemmin.

Kehitys on kulkenut pisteeseen, jossa samanaikai-
sesti kuullaan naiiveja äänenpainoja johtajien ja vastuu-
asemien tarpeettomuudesta ja raportoidaan tapauksia 
kateissa olevasta johtajuudesta. Jälkimmäinen ilmiö 
näyttäytyy usein tilanteissa, joissa on kuviteltu ”asian-
tuntijuuden” tai ”asiakkuuksien” tms. huolehtivan it-
sessään tarpeellisesta suunnasta, tavoitteisuudesta ja 
yhteensovituksesta. Todellisuudessa yksittäisten vas-
tuunkantajien ja päätöksentekijöiden tarve on kuitenkin 
korostunut työmaailman monimutkaistumisen myötä. 
Johtamisvalmennusta siis tarvitaan.

Esimies- ja johtamisvalmennuksessa 
on tarpeen kiinnittää huomiota ainakin 

•	 henkilökohtaisten	johtajuuden	rakentumisainesten		
 vahvistamiseen

•	 vuorovaikutustaitojen	parantamiseen
•	 johtajuuskäyttäytymisen	kehittämiseen,	sekä
•	 kunkin	osallistujan	esimies-	tai	vastuurooliin	ja	sen		

 viisaaseen käyttöön omassa työyhteisössä

Johtamiskoulutuksen vaikuttavuutta lisää tutki-
musten ja systemaattisten palauteanalyysien mukaan 
ennen kaikkea kolme tekijää: 

1) Useampi koulutuskerta yhden sijaan, jolloin osal-
listujat saavat aikaa soveltaa ja sisäistää koulutuspäivil-
lä käsiteltyjä asioita, 

2) Esimiehisyyteen ja työyhteisöilmiöihin liittyvien 
kokemusten jakaminen osallistujien kesken, sillä tämä 
lisää tehokkaasti osallistujien kokemusta erilaisista ti-
lanteista, sekä 

3) Mahdollisuus opitun aineksen soveltamiseen 
omassa työyhteisössä konkreettisesti yksittäisissä ti-
lanteissa ja käsillä olevissa kehityshaasteissa. 

Työpaikan tuki valmennukseen tuleville esimiehil-
le ja vastuuhenkilöille on tärkeä. Kehittymisen kannalta 
on eduksi, jos kurssilaiseen kohdistuu odotuksia työnan-
tajan puolelta. Nämä eivät kuitenkaan saa olla liian tek-
nisluonteisia tai yksityiskohtaisia, koska oppiminen on 
aina joltakin osin yllätyksellistä ja uusia uria aukovaa. 

Parhaimmillaan johtamisvalmennus näkyy työpai-
kalla vastuuhenkilöiden parempana roolitietoisuute-
na ja henkilökohtaisena vastuunottona. Työtovereilla ja 
kurssitettavien esimiehillä on realistinen oikeus odottaa 
myös sitä, että kurssilta palaava henkilö toimii entistä ti-
lannetietoisemmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

K L A U S  A F  U R S I N

liikkeenjohdon konsultti
Claupex Oy  

Käytännössä asioita 
johdetaan aina 
ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa.
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Kansainvälisen liiketoiminnan professorina 
vuodesta 2004 työskennellyt Piekkari kir-
joitti kollegansa Janne Tienarin kanssa 

”lentokenttäkirjaksi” kutsumansa kirjan Z 
ja epäjohtaminen. Kirjassaan he herättele-

vät työyhteisöjä läpinäkyvämpään tapaan johtaa. 
Kirja pohjaa tutkimustuloksiin siitä, miten kaup-

pakorkeakoulun opiskelijat haluavat tulla johdetuiksi. 
Mukana on myös kansainvälistyneiden kasvuyritysten 
tarinoita.   

”Samat teemat muuttuvasta johtajuudesta toistu-
vat myös kansainvälisessä keskustelussa ja perinteisil-
lä aloilla.”

Z-sukupolven edustaja voi marssia työhaastatteluun 
mukanaan oma lista vaatimuksia. Siten hän haluaa var-
mistaa jo etukäteen, että on sinut yrityksen kanssa ja 
viihtyy siellä. 

”He saattavat odottaa vip-kohtelua, mutta nielevät 
kyllä selkeät perustelut. Perusteluksi ei tosin riitä se, et-
tä näin meillä on tehty 30 vuotta.”

Nuori nettisukupolvi arvostaa selkeitä raameja, 
luottamusta ja itsenäisyyttä. Korkealla arvo-asteikol-
la ovat vapaus, yksilölliset ratkaisut, rehellisyys, avoi-
muus, leikkimielisyys ja verkostot. Lisäksi kaiken pitäisi 
tapahtua nopeasti. 

”Heissä on piilevää voimaa. He lähtevät peliin aidos-
ti omana itsenään ja haastavat. Haastamalla he haluavat 
pohjimmiltaan hyvää, kehittää työyhteisöä, vaikka se voi 
vaikuttaa ylimieliseltä ja jopa arrogantilta.”

Epäjohtaminen kelpaa muillekin
Taloudellisen tiedotustoimiston selvityksen mukaan 
nuoret arvostavat neljää johtajatyyppiä. Kaverijohta-
ja on rento ja puhuu samaa kieltä. Auktoriteetti puhal-
taa pelin poikki tilanteen niin vaatiessa. Kunnioitettu 
johtaja on ansainnut esimiesasemansa oman työn ja tu-
losten kautta. Ja arvojohtajalla on samat arvot kuin alai-
sillaankin.

”Nuoret haastavat työyhteisöt mukavuusalueiden 
reunoille ja heidän mukanaan voi tulla uudenlaisia käy-
täntöjä. Nuorilla on esimerkiksi valtava palautteen nälkä, 
ja he haluavat ryhmäpalautteen sijaan yksilöpalautetta.” 

Piekkari nimittää Z-sukupolven johtamista epäjoh-
tamiseksi. Johtajuus ei häviä, mutta se täytyy piilottaa, 
koska käskytys tai hierarkiat eivät tuota tulosta. Tyypil-
linen palaute kirjasta on ollut, että tuota minäkin halu-
aisin omalta esimieheltäni.

     Z-sukupolvella on 
kanttia vaatia hyvää johtamista

”Minut yllättää yhä uudelleen se, 
miten 90-luvulla syntyneet nuoret uskaltavat 
sanoa asioita ääneen. Tämä sukupolvi on 
äänitorvi hyvälle johtamiselle, joka on ikuista”, 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
varadekaani Recekka Piekkari sanoo.

”Erona on se, että nuoret uskaltavat sanoa ääneen sen 
mitä muut sukupolvet rohkenevat ajatella mielessään. 
Heillä on kanttia vaatia, vaikka eivät välttämättä puhu 
samaa kieltä kuin muut.”

Yhdessä, avoimesti ja eettisesti
Piekkari muistuttaa, että nuoret haluavat toimia yhdes-
sä, avoimesti ja eettisesti.

”Nettinuoret menevät mukaan kiinnostaviin hank-
keisiin ja näkevät vaivaa sellaisten asioiden eteen, jotka 
he kokevat merkityksellisiksi – kuten me muutkin. Te-
kemisen muodot ja ihmisten väliset kohtaamiset voivat 
vain olla vähän erilaisia kuin ennen.”

Epäjohtaminen vaalii vapautta, mutta se perää myös 
suunnan näyttämistä ja päämäärien kääntämistä haas-
taviksi tavoitteiksi. Jonkun täytyy pitää huolta siitä, et-
tä homma toimii vielä huomennakin. 

”Nuoret tasapainoilevat raamien ja itsenäisyyden vä-
lillä. He voivat esittää epätyypillisiä työaikoja tai haluta 
selkeät puitteet hoitaakseen asioita itsenäisesti. Raa-
meja pohdittaessa yrityksessä olisi hyvä muistaa, että 
tavoitteisiin voi päästä eri tavoin.”

Eettinen kuluttajuus on Z-maailmassa merkittävä 
voima. 

”Nuori voi miettiä työ-
paikkaa etsiessään, minkä 
yrityksen arvot vastaavat 
hänen omiaan.”

Monissa pk-yrityksissä 
johtaminen saattaa jo vastata Z-sukupolven odotuksia, 
mutta sitä ei osata pukea sanoiksi rekrytointitilanteissa. 

”Vahvuuksia voivat olla jaettu johtajuus, avoin vies-
tintä, etätyö tai se, että työpaikalla saa käyttää vieraita 
kieliä eikä suomea tarvitse osata sujuvasti. Monissa yri-
tyksissä on hyviä käytäntöjä, jotka pitäisi nostaa esille.” 

Yrittäjyys on keskiössä  
Aalto-yliopistossa

Z-sukupolvi haastaa myös yliopistot. Varadekaani Piek-
kari vastaa kansainvälisestä CEMS-maisteriohjelmasta, 
johon sisältyy paljon yhteistyötä kansainvälisten suo-
malaisyritysten kanssa.  

”Yritysvierailut ovat oivallisia tilanteita yhdistää teo-
riaa ja käytäntöä. Vaikka yliopistoissa puhutaan paljon 
pedagogiikasta, mielestäni professoreita rekrytoitaessa 
pitäisi varmistaa, että heillä on kyky tulkita ja kääntää 
tutkimustuloksia opiskelijoiden ja käytännön ihmisten 
kielelle. Huippututkijallakin voi olla suurin vaikutus 
opettajana, sillä hänen käsiensä kautta kulkee monia 
opiskelija- ja yrittäjäsukupolvia.”

Kone-konsernista väitöskirjansa tehnyt Piekkari 
on erikoistunut monikansallisiin suuryrityksiin. Hän 
on tehnyt pitkään yhteistyötä Mikkelissä pyörivän Aal-
to-yliopiston englanninkielisen BScBA-kandiohjelman 
kanssa. Jatkossa häntä kuulevat myös Pienyrityskes-
kuksen asiakkaat.

”On kiva päästä puhumaan pk-yritysten edustajille. 
Aalto-yliopistossa yrittäjyys on nostettu keskiöön. Nyt 
kun Aalto-yliopiston kuutta koulua nivotaan yhteen, 
Pienyrityskeskukselle on ottajia. Saamme tehdä töitä, 
että saamme sen pidettyä kauppakorkeakoulun osana.”

Pienyrityskeskuksen asiakkaat pääsevät jatkossa 
kuulemaan varadekaani Rebecca Piekkarin ajatuksia 
siitä, minkälaista johtamista työpaikoilla kaivataan nyt. 

He lähtevät peliin 
aidosti omana itsenään 
ja haastavat. 
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ketterästä, kehkeytyvästä strategiasta osuivat hyvin yri-
tyksemme ideologiaan.”

Koivusta ketterä strategia oli oiva työkalu, kun pe-
rustajatiimi mallinsi ja havainnollisti  visuaalisesti yri-
tyksen toimintaa ja tavoitetta.  

”Provinssissa toimiva länsimainen pieni IT-yritys 
kohtaa aasialaisen hintapaineen. Pelkkään konsultoin-
tiin keskittyminen johtaisi siihen, että globalisaation 
paine kohdistuisi niin hintaan, yrityksen kokoon kuin 
sijoittumiseenkin. On siis päästävä ratkaisukäyrälle eli 
räätälöimaan tuotteita asiakkaille. Asiakasohjautunut 
suunnittelumalli edellyttää, että yrityksellä on hyvät 
kanavat esitellä omia vaihetuotteitaan potentiaalisille 
asiakkaille.”

Hän uskoo strategiamallien nopeuttaneen asiointia 
myös rahoittajatahojen kanssa. Meneillään on myös yri-
tyksen innovaatioiden suojaamiseen liittyviä prosesseja. 

”Puhun nykyään mielelläni esimerkiksi reaaliop-
tiomalleista eli mietin, mitä erilaisten uusien mallien 
kehittäminen meiltä edellyttäisi. Sekin on Pienyritys-
keskuksessa opittua. Mallit ja menetelmät ovat tuoneet 
uskottavuutta tekemiseen”, tutkijanakin toiminut Koi-
vu miettii. 

Kansainvälistyminen  
alkoi vauhdikkaasti

Sofica Oy on ollut vuoden mukana Tekesin Ubicom 
– sulautettu tietotekniikka -ohjelmassa. Yrityksen 

asiakaskunta löytyy teknogiatoimittajista, puolijohde-
teollisuudesta ja loppulaitevalmistajista. Kansainvälis-
tymisen alkuvaiheessa tutuiksi ovat tulleet niin 
Korea, Taiwan, Japani kuin Pohjois-Ameri-
kan markkinat. 

”Potentiaaleja asiakkuuksia on löyty-
nyt Aasian ja Pohjois-Amerikan tek-
nologiatoimittajista, joille olemme 
toteuttaneet asiakaslähtöisia rat-
kaisuja. Pilottejakin on jo menossa.”

Jo lähtökohdiltaan kansainvä-
linen yritys on laajentunut neljän 
osaajan tiimistä nopeasti 11 asian-
tuntijan joukoksi. Vahvana pohja-
na ovat omat arvovalinnat.

”Arvovalintojamme ovat kette-
rät strategiat, ohjelmistotuotteet, 
ketterä yritysrakenne, uuden inno-
vointi, testattavuus ja kohtuullinen, 
järkevä kasvu. Kaiken pohjana on inno-
vointi ja ketteryys aina strategiamalleista 
tuotannon tasolle.”

Yritys on myös kehittänyt oman testiautomaati-
oteknologian. 

”Olemme erikoistuneet muutamalle kapealle alueel-
le, kuten testiautomaatioon, matalan ja keskitason ohjel-
mistorakentamiseen ja multimediaan.”

Syksyllä Aalto-yliopistossakin luennoinut legendaa-
rinen amerikkalainen sarjayrittäjä Steve Blank saa aja-
tuksineen myös Koivun syttymään. 

”Hän muistuttaa, että start-up -yritykset ovat väli-
aikaisia organisaatioita, jotka pyrkivät etsimään me-
nestyksen sisältöä ja suuntaa, minne mennä. Yrityksen 
perustamisvaiheessa ratkaisut eivät voi olla vielä kovin 
selkeitä.”

Diplomi-insinööriksi opiskellut Koivu on 
ehtinyt nähdä suomalaisen IT-alan eri 
vaiheita. Perustajaosakkaana hän oli ensi 
kertaa 1999 yrityksessä, joka kasvoi koti-
maasta kansainvälisille areenoille.  

”Edellisen firman tavoitteena oli tehdä omaa tut-
kimusta ja tuotekehitystä, mutta lopulta konsultointi 
laajeni niin, ettei omalle sovelluskehitykselle jäänyt re-
sursseja.”

Vahvasti kansainvälistynyt yritys myytiin 2004, ja 
Keijo Koivu jätti yrityksen taakseen keväällä 2009. Jo 
seuraavana syksynä alkoi kasvaa mielessä ajatus, että 
mitähän sitä alkaisi tehdä seuraavaksi. 

”Lähdin mukaan Pienyrityskeskukseen Kehityspääl-
likön erikoistumisopintoihin hakemaan uutta yrityspot-
kua, uutta näkemystä, kehittymään henkilökohtaisesti ja 
haistelemaan uusia tuulia. Kun haluaa tavoitella jotain 
merkittävää, kannattaa lähteä koeponnistamaan ideoi-
ta ja verkottumaan. Tässä koulutuksessa oli osallistujia 
eri toimialoilta eri suunnista Suomea ja pitkään täällä jo 
asuneita ulkomaalaistaustaisia asiantuntijoita.” 

Koivu onkin tietoisesti karistellut vanhoja painolas-
teja.

”Kun yrittäjän elämästä siirtyy seuraavaan, tuo aina 
mukanaan jotain vanhaksi jäänyttä.  Uuden oppiminen 
vanhasta pois on oiva menetelmä, että pääsee eteenpäin.”

Uusi yritys Sofica Oy alkoikin muotoutua tapaa-
misista tuttujen teknologia-asiantuntijoiden ja kan-
sainvälisen myynnin asiantuntijan kanssa. Tämä pieni 
tiimi päätti, että käsissä olevassa ideassa on potentiaa-
lia. Sofica Oy:kin tekee konsultointia, mutta tarjonta on 
mitoitettu niin, ettei se syö liikaa resursseja omalta tuo-
tekehitykseltä.  

”Me kaikki nykyiset perustajaosakkaat olimme toimi-
neet enemmän tai vähemmän samalla alueella eli puoli-
johdeteollisuuden parissa. Kun aloitin valmennuksessa, 
halusin tehdä uuden yrityksen mahdollisuuksista opin-
toihin kuuluvan kehityshankkeen. Aihe vaihtui nopeasti 
tämän nykyisen yrityksen eteenpäin viemiseksi.”

Kokeneiden konkareiden kanssa yrityksen kehittä-
minen on erilaista. 

”Aloitustiimissä on hyvä olla niin kokeneita kuin vä-
hemmän yrittäjäkokemusta omaavia. Tällöin löytyy se-
kä kaasuttajia että jarrumiehiä sopivassa määrin, mikä 
lisää moninaisuutta. Kun katsoo nuorempia virtuooseja, 
heillä on uteliaisuutta, kunnianhimoa, eikä jarru päällä, 
vaikkei kaikkea tiedäkään. Välillä sitä miettii, että tietää-
kö itse IT-yrityksen sudenkuopista liikaa ja varooko sik-
si joissain tilanteissa liikaa.”

Sopivat kehitysklinikat löytyivät
Koivu risti Kehityspäällikön erikoistumisopinnot omak-
si kehitysklinikka ykkösekseen. 

”Opinnot sopivat hyvin start-up-yrityksen alkuvai-
heeseen. Klinikka kakkoseksi valitsimme yritykses-
sämme PK-JOKO -valmennuksen. Molemmissa oli 
kouluttamassa TkT Jukka Ala-Mutka, jonka ajatukset 

     Maakunnasta kannattaa 
ponnistaa kauemmas

”Kaikki Pienyrityskeskuksen valmennuksista saadut opit on 
koeponnistettu meillä firmassa, ja ne ovat osuneet kohdalleen”, 
seinäjokelaisen Sofica Oy:n toimitusjohtaja Keijo Koivu tuumii. ”Olen kokenut erittäin hyödyllisinä 

Pienyrityskeskuksen strategiavalmennukset. 
Minuun vetoaa ketterä strategia -ajattelu eli että 
strategia ei ole kallioon kirjoitettu”, Keijo Koivu tuumii. 
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	 							•			viet	läpi	kevennetyn
     strategiaprosessin
•			määrittelet	yrityksesi	keskeiset		
 verkostot ja asiakkuudet
•			saat	työvälineitä	muutoksen	
 toteuttamiseen ja johtamiseen
•			omaksut	välineitä	analysoida	
 pk- yrityksen taloudellista 
 kokonaistilannetta
•			saat	palautetta	omasta	johta-
 miskompetenssistasi ja asetat
  tavoitteet henkilökohtaiselle 
 kehittymisellesi

 Lisätietoja:
 koulutuspäällikkö 
 Jukka Nordlund
 p. 010 2178 633
         jukka.nordlund
              @ aalto.fi
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Matkatoimistoala on jo pitkään ollut 
muutosten keskellä. Asiakkaat ovat 
tottuneet käyttämään verkon väli-
tyksellä palveluja, mikä on saanut 
matkatoimistot erikoistumaan ja ke-

hittämään uusia palveluja.
Aikanaan kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän 

yliopistosta valmistunut Jari Oinonen on työskennellyt 
neljä ja puoli vuotta nykyisessä tehtävässään CWT Ka-
leva Travelin myyntijohtajana. Hänen tiiminsä keskittyy 
yritysasiakkaisiin. 

”Tarjoamme asiakkaillemme useita palveluita pelkän 
lipunkirjoituksen lisäksi. Nykyisin olemme entistä vah-
vemmin ja syvemmin mukana asiakkaan toiminnassa. 
Me tuotamme kattavaa ja monipuolista analyysitietoa 
ja asiakas neuvottelee sen pohjalta sopimukset vaikka-
pa lentoyhtiöiden kanssa. Me voimme hoitaa koko pro-
sessin kilpailutuksesta arviointiin. Tai asiakas voi ostaa 
meiltä näistä haluamansa välimuodon.”

Osana konsultointipalvelua CWT Kaleva Travel on 
kehittänyt myös ulkoistetun travel manager -palvelun 
eli yrityksen asiantuntijoita työskentelee asiakkaan or-
ganisaatiossa hoitaen koko matkahallinnon. 

Kaleva Travelin pitkäaikainen yhteistyökumppa-
ni kansainvälinen perheyritys Carlson Wagonlit Travel 
osti yrityksen äskettäin. Oinonen näkeekin nyt entistä 
parempia  mahdollisuuksia tuoda kansainvälistä näke-
mystä kotimarkkinoille ja toisaalta myös viedä hyväksi 
havaittua suomalaista osaamista maailmalle.  

”Uusi konsultointiyksikkömme on tuonut uutta myy-
tävää, mikä pitää mielen virkeänä ja kehitettävää piisaa.”

Uusi omistaja edistää myös etätyötä suosivaa työs-
kentelykulttuuria. 

”Kehitämme Work-at-home -mallia eli pohdimme, 
miten entistä isompi osa henkilöstöstä voisi työsken-
nellä kotona. CWT on tässä edelläkävijä ja esimerkiksi 
Hollannissa ja Tanskassa etätyön osuus on yrityksessä 
jopa 15 prosenttia.”

Tulevaisuuden trendeihin kuuluukin se, että työnte-
kijät odottavat työajalta joustoa. 

”Joustosta on hyötyä myös työnantajalle. Kriisiti-
lanteessa, kuten tuhkapilven yllättäessä, saadaan kotoa 
käsin nopeasti iso tilapäinen päivystysporukka kasaan 
ilman, että väen on raahauduttava ensin konttorille. 
Kansainvälistyvällä alalla on eduksi myös se, jos joku 
työntekijöistä haluaa luontaisesti työskennellä iltapäi-
västä iltaan.”

Markkinat muuttuvat
Asiakkaille halutaan tarjota online-työkalu, joka tuo eri-
laiset varauskanavat helposti ulottuville. Matkatoimisto 
kulkee asiakkaan taskussa myös matkan aikana.  

”Mobiilipalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Matkojen 
eri vaiheissa viestitään asiakkaan matkapuhelimeen 
vaikkapa lennosta, hotellista, autovuokrauksista. Meil-
lä näin on tehty jo kolme vuotta.”

Myös matkustusturvallisuuden hallinnointi on tul-
lut osaksi matkatoimiston palvelua. 

”Oma Risk Manager -palvelumme on saavuttanut 
suuren suosion asiakkaidemme keskuudessa. Mobii-
lipuhelimeen voidaan poikkeustilanteissa välittää asi-
akkaille arvio tapahtuneen riskitasosta asteikolla 1-5. 
Samalla kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä asiak-
kaan pitäisi tehdä. Viestit lähtevät vain niille, keitä asia 
koskee ja mukaan voidaan liittää karttapalvelu.”

Matkatoimistoissa näkyy myös nuorten eli ns. z-su-
kupolven tulo työmarkkinoille. 

”Uusi 80-luvulla syntynyt sukupolvi ei välttämät-
tä halua matkustaa työtehtävissä vaan tehdä asiat fik-
summin sähköisesti tai webbineuvottelun avulla. He 
arvostavat vapaa-aikaa, eikä heillä liikematkoihin lii-
ty glamouria. Tämä ei ole mielestäni uhka. Turhan mat-
kustelun karsiminen on hyvä juttu. Nuoret matkustavat 
usein vapaa-ajallaan kauas pitkäksi ajaksi.”

Ostopäätöksiin vaikuttavat entistä enemmän myös 
ympäristöseikat. Oinosen tulevaisuuden visioihin kuu-
luu, että junaliikenteen merkitys lisääntyy.

”Euroopassa junayhteydet ovat jo todella hyvät. 
Usein junilla pääsee nopeimmin keskustasta keskus-
taan. Junissa yhdistyvät niin vihreys kuin tehokkuuskin.”

Myynnin johtamisen opinnoista  
löytyi tuoreita vinkkejä

Oinonen on koko työuransa ajan keskittynyt myynnil-
lisiin tehtäviin. Nyt hän luotsaa noin 30 asiantuntijan 
tiimiä. Hän lähtikin hakemaan tähän uusia työkalu-
ja Pienyrityskeskuksen myynnin johtamisen erikoistu-
misopinnoista.

”Halusin myynnin päivittäisestä johtamises-
ta ja motivoinnista lisätietoa. Haasteellista 
myyntijohtajana on myyjien motivointi ja 
palkitseminen. On tärkeää viestiä asiois-
ta selkeästi. Haluan kehittää suoritukseen 
perustuvia palkitsemistapoja.”

Kehittämistehtävä antoi mahdollisuu-
den syventyä oman työn haasteisiin.  

”Myynnin ja markkinoinnin integroin-
ti on ikuisuusaihe: kumpi on ensin. Mietin 
uusia tuotteita, joita markkinointiviestin-
nällä voisi tukea. Pohdin kampanjoita ja koh-
deryhmiä. Koulutus antoi mahdollisuuden ottaa 
aikaa funtsia näitä.”

Kouluttajilta tuli toivottuja herätteitä. 
”Löysin vahvistusta sille, miten toimimme ja uusia 

työkaluja myynnin seurantaan, mitä voi aina parantaa. 
Tekemisen motivointi, seuranta ja tulosten havainnointi 
ovat tärkeitä. On helppoa lätistä lämpimikseen ja palata 
sitten rutiinihommaan sen sijaan, että menisi asiakkai-
den luokse keskustelemaan ja esittämään näkemyksiä 
siitä, miten tuloksellista yhteistyötä voidaan todella ke-
hittää. Tätä olemme yhdessä oman tiimini kanssa miet-
tineet ja vieneet eteenpäin.”

Asiantuntijaporukkaa 
        on antoisaa luotsata

”Asiantuntijaorganisaatiota pitää johtaa 
esimerkillä, muuten on vaarana, että joku 
innostuu sooloilemaan. Johtajana minun on 
hyväksyttävä se, että porukka tietää monesta 
asiasta enemmän”, myyntijohtaja 
Jari Oinonen sanoo.

Yksi myynnin johtamisen erikoistumisopintojen annista oli, että pääsi 
keskustelemaan muiden myyntijohtajien kanssa ja innostuimme sparraamaan 
toisiamme”, CWT Kaleva Travelin myyntijohtaja Jari Oinonen sanoo. 

          Myynnin 
      johtamisen 
   koulutusohjelma 
tarjoaa tietoa, näkökulmia, 
työkaluja ja kehittämisfoo-
rumin pk-yritysten myynnis-
tä vastaaville.
Lisätietoja:
Armiliisa Pakarinen
   puh. 010 2178 635
      armiliisa.pakarinen
              @aalto.fi
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-hankkeessa 
tapahtuu (Etelä-Savo)

•	 EsimiesVoimala 
 uusi foorumi, jossa käsitel-
 lään arjen aitoja, haasteellisia 
 tilanteita uusin menetelmin
  pienryhmässä

•	 Uudistetut Esimiesvalmennukset
•	 Teemapäivät
•	 Yrityskohtaiset kehittämis-
 ohjelmat
 Lisätietoja: 
 koulutuspäällikkö
 Eila Avelin 
 puh. 044 5050 404
 eila.avelin@aalto.fi
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Vuodesta 2003 alkaen Pienyrityskeskuksen 
esimies- ja yrittäjyysvalmennuksia eri paik-
kakunnilla vetänyt Veli-Matti Kokkonen on 
tuonut moniin valmennusohjelmiin vertais-
kehittämisen elementtejä, kuten kehittämis-

klinikoita.
”Vaikka koulutuksissa tarvitaan tietopainotteisuut-

ta, kokemuksellisuus ja vertaiskehittäminen ovat nyt yk-
kösjuttu. Esimerkiksi klinikat antavat mahdollisuuden 
vertaiskehittämiseen, kun yrittäjät ideoivat ja ratkovat 
yhdessä toistensa haasteita.”

Kokkonen on ratkonut esimiestyön haasteita jo 16 
vuotta ja huomannut, että ongelmatilanteet liittyvät 
useimmiten henkilöjohtamiseen. 

”Vaikka työyhteisössä jokainen hoitaisi oman tont-
tinsa, myös yhteisiä ponnistuksia tarvitaan. Esimiehen 
roolina on tehdä parhaansa, että oikeudenmukaisuus ja 
tasapuolisuus toteutuisivat.”

Kokkonen joutuu usein huomaamaan, että vaati-
mukset esimiehiä kohtaan ovat kohtuuttomia.

”On kohtuutonta odottaa, että esimies tietäisi koko 
ajan 50 ihmisen henkilökohtaiset tilanteet. Hänen on 
tärkeämpää johtaa niin, että ryhmä ratkoo sille kuulu-
via haasteita.”

Työyhteisötaidot  
helpottavat esimiehen työtä

Viime aikoina esillä olleista alaistaidoista Kokkonen pu-
huu mieluummin työyhteisötaitoina.  

Työyhteisötaidot ovat ennen kaikkea entistä vas-
tuullisempaa toimintaa.  

”Hyvät työyhteisötaidot omaava huolehtii 
työstään, mutta on kiinnostunut ja valmis 

toimimaan oman työyhteisön puolesta. 
Hän omaa hyvät käytöstavat ja tulee toi-

meen muiden kanssa. Eli hän ei ajaudu 
yhden ihmisen kuppikunnaksi.”

Työyhteistötaitoja Kokkonen ni-
mittää ns. toisen asteen työksi, joka 
on tullut jäädäkseen. 

”Nykyään siivoojakaan ei tee työ-
tään umpiossa, vaan hän osallistuu 

kokouksiin, raportoi, kohtaa asiak-
kaita, kommunikoi ja voi olla mukana 

kehittämisprojekteissa. Toisaalta juu-
ri tästä työstä purnataan paljon. Jos työn 

hallinnassa on puutteita, ihminen kokee sen 
kuormituksena. Kyse on kuitenkin opeteltavissa 

olevista taidoista.” 
Hyvät työyhteisötaidot omaava työntekijä helpottaa 

esimiehen työtä.
”Työyhteisötaitojen kehittäminen on mahdollisuus 

työyhteisöille. Esimies voi vetää ryhmäkehityskeskus-
teluja läpi myös työyhteisötaitojen alueilla.”

Ryhmäkehityskeskusteluissa voi myös aukoa työpai-
kalla olevia lukkoja.  

”Kun ryhmäkehittämiskeskusteluissa ihmiset kuule-
vat, minkälaisia odotuksia muilla on esimiehelle, se saa 
heidät tajuamaan odotusten kohtuuttomuuden. Esimies 
tekee työtään ristipaineessa tehokkuusvaateet niskas-
saan ja kamppailee sellaistenkin asioiden kanssa, joihin 
hänelle ei lopulta ole vaikutusmahdollisuuksia.”

Kokkonen muistuttelee, että ihan kaikkea ei ryhmä-
kehityskeskusteluissa tarvitse jakaa.  

”Monilla työpaikoilla ongelma ovat jatkuvat sairas-
poissaolot. Jos ryhmäkehityskeskusteluissa vallitsee 
luottamuksellinen ilmapiiri, työntekijä saattaa rohkais-
tua puhumaan osa-aikatyöstä tai eläkemahdollisuuksis-
ta.”

Vertaiskehittäminen  
tuo virtaa esimiestyöhön

Kokkonen kehittää parhaillaan Pienyrityskeskuksen 
kanssa uudenlaista toimintamallia, jossa esimiehet pää-
sevät testaamaan vertaiskehittämisen mallia. 

”Esimiehet kaipaavat foorumeita purkaa paineita. 
Pienyrityskeskus kehittää 
ratkaisukeskeisiä kehittä-
misryhmiä tähän tarpee-
seen.”

Kokkonen korostaa, 
että paineita on tarkoitus 
purkaa rakentavasti.

”Mitään kiukuttelupaikkoja näistä foorumeista ei 
tule, vaan työskentelyn pitää johtaa ideoihin ja ratkai-
sumalleihin. Kyse on prosessista, ei mistään kertakiu-
kuttelusta.”

Jatkossa esimiehet pääsevät valmennuksissa otta-
maan myös erilaisia rooleja.

”Esimiehen 360 asteen roolinotto antaa mahdolli-
suuden tarkastella oman työn haasteita eri vinkkelistä, 
laajentaa omaa ajattelutapaa ja auttaa tekemään omaa 
työtä koskevia päätöksiä harkitusti ja laaja-alaisesti. 
Oleellista on pysähtyä miettimään, että jos muut ajatte-
levat noin, mitä minun pitäisi tästä oppia.”

Kokkonen rohkaisee työyhteisöjä hyödyntämään 
vertaiskehittämistä ja ryhmäkehityskeskustelujen mah-
dollisuuksia. 

”Sen sijaan, että pohtii vain esimiehensä kanssa vaik-
kapa sitä, miksei joku asiakas ole koskaan tyytyväinen, 
ryhtyisikin pohtimaan sitä ryhmässä. Kollegat voisivat 
innostua ideoimaan ratkaisuja, mistä kaikki saisivat li-
sää tietoa ja taitoja kohdata asiakkaita. Tämä ei ole idea-
lismia, vaan suunta johon kannattaa mennä.”

Vertaiskehittämisessä kannattaa edetä pienin askelin 
ja kokeilla ensin pala palalta niitä asioita, jotka tunniste-
taan tärkeimmiksi. Näin vältetään kehittämisähky, 
Veli-Matti Kokkonen sanoo.

Työskentelyn pitää 
johtaa ideoihin ja 
ratkaisumalleihin.

   Ryhmäkehityskeskustelu 
voi olla hyvä työkalu esimiehelle

”Miksi kehityskeskustelujen
pitäisi olla kahdenkeskeisiä,
kun teemat leviävät helposti
kuitenkin ryhmää koskeviksi?
Ryhmäkehityskeskusteluissa
työskentelystä tulee tiimimäistä”, 
kehittämisohjaaja KM 

Veli-Matti Kokkonen sanoo. 



17

Esimiehen on armollista kuulla
      muiden kokemuksia

”Samoja asioita veivataan olipa työyhteisö 

millä tahansa alalla. Samat asiat väsyttävät 

esimiehiä, samantyyppisiä asioita haluttaisiin 

kehittää ja samoihin tilanteisiin kaivataan 

tukea”, Päiväkoti Röllin johtaja Kirsi Väisänen 

huomasi esimiesvalmennuksessa.

Kun suuri painoalan yritys Helprint muut-
ti Helsingistä Mikkeliin, päiväkotipaik-
koja ei riittänyt kaikille muuttajien 
lapsille silloisten tulorajojen takia. Yk-
sityisen Päiväkoti Röllin perustaminen 

virisi, ja päiväkoti aloitti 1991 lähellä painotaloa luon-
nonkauniissa paikassa. Luksusta tiloihin tuovat muun 
muassa sauna-osasto uima-altaineen ja leikkitilaksi 
tehty torni. 

”Monipuoliset tilat mahdollistavat paljon. Emme ole 
erikoistuneet kapeille alueille, vaan hyödynnämme mo-
nipuolisesti työntekijöidemme osaamista. Kaikki lähtee 
lapsuuden arvostamisesta ja rakkaudesta lapseen”, Väi-
sänen sanoo. 

Savonlinnassa lastentarhanopettajaksi valmistunut 
Väisänen työskenteli kunnallisessa päiväkodissa seitse-
misen vuotta ennen kuin Rölli aloitti. Vuoden virkava-
paan jälkeen hän jatkoi Röllissä päiväkodin johtajana 
1998. 

”Tulin taloon, jossa oli 52 lasta ja 12 työntekijää. Nyt 
lapsia on noin 140 ja työntekijöitä yli 30. Tilat ovat laa-
jentuneet lisäsiivellä. Meillä on nyt myös kaksi erillistä 
toimipistettä, kun  läheinen, yksityinen päiväkoti siirtyi 
meille viime vuoden alussa.”

Yksityinen päiväkoti on kehittynyt ja kasvanut koko 
ajan vauhdilla. 

”Haasteena on ollut saada kolme yksikköä toimimaan 
kokonaisuutena niin, että kaikilla on samat arvot, tavoit-
teet ja toimintaperiaatteet, jotta varhaiskasvatus ja esi-
opetus toteutuvat samalla laadulla.”

Rölliä pyörittää yhdistys, jolta kaupunki ostaa päivä-
kotipaikkoja.

”Työnantajana johtokunta  vastaa ja hallinnoi yhdis-
tyksen toimintaa mahdollistaen työntekijöille turval-
lisen toimintaympäristön. Johtokunta huolehtii myös 
esimerkiksi  tulevaisuuden visioinnista, talousasiois-
ta ja sidosryhmäneuvotteluista. Arkipäivän toiminnan 
pyörittämisestä vastaamme kuitenkin itse, mikä edel-
lyttää yrittäjähenkisyyttä. Yritänkin tuoda tänne sisäi-
sen yrittäjyyden henkeä.”

Rölliläiset käyvät keskenään läpi myös päiväkodin 
taloustilannetta.

 ”Uskon, että työntekijöillä on hyvä olla tietty talous-
tietous, vaikkei heidän tarvitsekaan kantaa vastuuta ta-
loudesta. Jokaisen on hyvä tietää, mistä rahat tulevat ja 
mitä merkitsee, jos kaikki paikat eivät ole joskus täynnä.”

Työyhteisötaidot auttavat jaksamaan

Kirsi Väisänen kouluttautuu koko ajan. Vauhdilla kas-
vaneen henkilöstön johtamishaasteet saivat hänet läh-
temään Pienyrityskeskuksen esimiesvalmennukseen. 

”Jos aina on mukana vain oman alan koulutuksissa, 
on vaarana, että jäädään pyörimään päiväkotiasioiden 
ympärille. Se, että valmennuksessa oli mukana esimie-
hiä eri aloilta, toi raikkautta ja uudenlaisia näkemyksiä. 
Nyt pääsimme yhdessä miettimään työpaikkojemme ke-
hittämiskohteita ja sitä, mikä vie energiaa.”

Työn organisointiin Väisänen koki saaneensa saman 
tien ideoita. 

”Koen henkilöstöjohtamisen haastavana ja halusin 
miettiä, mihin voisi pistää paukkuja lisää. Meillä on seit-
semän lapsiryhmää eli kotiryhmää. Esimiesvalmennus 
antoi pontta miettiä, miten työyksiköt pitäisi organisoi-
da niin, että ne toimivat tasalaatuisesti. Muuten vaarana 
olisi saattanut olla, että meillä on seitsemään eri suun-
taan toimivaa päiväkotia.”

Päiväkodin kotiryhmät ovat nyt tiimejä, joilla on 
omat vetäjät. 

”Aloimme ideoida sisäisen organisaation mallia ja 
työtä on jatkettu tähän päivään asti.”

Väisänen haki valmennuksesta 
ideoita myös ajanhallintaan.

”Aloin miettiä tietoisesti ajan-
hallintaa. Halusin, että organisaa-
tiomallien kehittämisestä tulisi 
arkipäivän työtä. Laadin tiimivas-
taaville toimenkuvat ja nyt kokoon-
numme pienenä johtoryhmänä 
miettimään kehittämishaasteita.”

Valmennus näytti, että esimiestyön haasteet ovat sa-
moja niin nais- kuin miesvaltaisilla aloilla.  

”Mielestäni ongelmatilanteissa jokaisen on hyvä py-
sähtyä miettimään ensin asioita oman pään sisällä ja 
arvioida, miten itse on osallinen sen sijaan, että etsisi 
syyllistä muualta. Myös esimies voi monilla työpaikoil-
la olla helppo kohde.”

Kehittämisklinikoilla  
puitiin arjen raadollisuutta

Pienyrityskeskuksen esimiesvalmennuksiin on viime 
vuosina kehitetty kehittämisklinikkamalli, että esimie-
het saavat toisiltaan vertaistukea. 

”Veli-Matti Kokkosen vetämilla klinikkatapaamisilla 
päästiin puhumaan käytännön caseista ja käsittelemään 
yhdessä eri työpaikkojen arjen raadollisiakin asioita.”

Väisäsen työhön kuuluu myös varautua tulevaisuu-
teen.

”Emme voi paistatella glamourissa, vaan yksityisenä 
päiväkotina meillä pitää olla koko ajan korvat kuuntele-
massa ja ennakoimassa, mitä on tulossa. Haasteena on 
kehittää toiminnan sisältöä. Vaikka asiat ovat meillä hy-
vin, ne voivat olla aina paremminkin. Tätä me mietimme 
aina lapsen näkökulmasta.”

Väisänen aloittaa tällä hetkellä päivänsä tiskaamal-
la yhden toimipisteen keittiön tiskit.

”Mielestäni esimieheltä vaaditaan joustamista. Kun 
on mukana eri toimipisteiden arjessa, siitä voi ammen-
taa omaan työhön. Esimiestyöhön sisältyy koko kakku.”

Minulla on mahtava esimies, johtokunta ja työyhteisö. 
Jos täällä vedettäisiin mattoa altani, se kuluttaisi 
varmasti voimia, mikkeliläisen Päiväkoti Röllin 
johtaja Kirsi Väisänen tuumii. 

Koen henkilöstö- 
johtamisen haasta- 
vana ja halusin  
miettiä, mihin voisi 
pistää paukkuja lisää. 
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”Esimiehellä pitäisi olla koulutuksissa 
lähtökohtana se, että kehittää itseään, 
eikä pyri ratkomaan työpaikan ongel-
mia. Kun ongelmia sitten ilmaantuu, 
esimieheltä löytyy avaimia niiden rat-

kaisuun”, näyttämöpäällikkö Janne Mäkelä Tampereen 
teatterista sanoo. 

Ylioppilasvuodesta alkaen teatterissa työskennel-
lyt Mäkelä on kouluttautunut mestari kisälli -meto-
dilla. Välissä hän suoritti kampaajaopinnot. Viimeiset 
kolme vuotta hän on näyttämöpäällikkönä ollut esimies 
20:lle valo- ja lavapuolen ihmiselle sekä kuuden osaston 
vetäjille. Osastot ovat lavastamo, puvustamo, valo- ja 
äänitekniikka, henkilökuntavahtimestarit ja kaksi näyt-
tämöä.  

”Meillä on usein täällä nopea tempo. Tehtäviini kuu-
luu miettiä, voisiko jonkin asian tehdä toisin. Ajanhallin-
ta on yksi haasteista, joihin lähdin hakemaan vinkkejä 
koulutuksesta.” 

Tampereen teatterissa kuluva syksy on ollut mel-
koista sutinaa. Kaikkiaan ensi-iltoja on seitsemän ja 
jouluun mennessä ponnistetaan valmiiksi vielä kaksi 
esitystä lisää. 

”Repertuaariteatterille on tyypillistä, että lavasteet 
vaihtuvat päivittäin. Päivällä harjoitellaan yhtä teatte-
riesitystä ja illalla esitetään toista. Ajankäyttö on edel-
leen minulle haasteellista. Haluaisin jaksottaa päivääni 
niin, että tekisin tylsimmät työt silloin, kun olen vir-
keimmilläni, mutta päivästä tulee usein sirpaleinen ja 
otan ihmisiä vastaan aina, kun olen paikalla.”

  Teatterissa 
eletään suuria
     tunteita  

Teatterilaiset ovat käsityöläisammateissa. Jokaisel-
la on oma ammattiylpeytensä, mutta samalla myös tai-
teelliset ja taloudelliset vaatimukset niskassaan.  

Ihmisten johtaminen on aina haaste
Pienyrityskeskuksen esimiesvalmennus Tampereen 
Kehräsaaressa antoi aikaa miettiä omia esimieshaastei-
ta rauhassa viiden päivän ajan.   

”Esimiehenä tärkeimpiä asioita on oman erilaisuu-
den ymmärtäminen suhteessa muihin ja muiden erilai-
suuden suhteessa itseen. Kun joka tapauksessa olemme 
erilaisia, voi yrittää muuttaa vain itseään ja opetella me-
todeja, joilla toimia erilaisten persoonien kanssa.”

Valmennuksesta siirtyi tapoja toimia omassa arjessa. 
”Vaikeissa tilanteissa on tärkeää, että viesti on selkeä 

ja toimitaan avoimesti. Tosin suuria ristiriitoja meillä ei 
yleensä ole, kyse on pikemminkin nyansseista.”

Tampereen esimiesvalmennusryhmässä oli ihmisiä 
eri aloilta. Janne Mäkelä huomasi, että esimiehet paini-
vat samojen haasteiden kanssa niin teollisuudessa kuin 
pk-yrityksissä. 

”Henkilöstöjohtaminen on ja pysyy haasteena, eikä 
siinä voi olla koskaan valmis.”

 Mikkelin teatterissa puvustonhoitajana työskente-
levä Tarja Kopperi puolestaan kävi Kehittyvä esimies 

-valmennuksen Mikkelissä. Hänkin on edennyt pitkän 
linjan kautta esimiestehtäviin. Tutuksi ovat tulleet niin 
pukijan, puvustajan kuin ompelijankin työ.  

”Kun nousee tasavertaisten työkavereiden joukosta 
esimieheksi, joutuu miettimään, minkälaisia konflikte-
ja siitä tulee työkavereille.”

Kopperia on aina kiinnostunut teatterin ”nurja puoli” 
ja hän lukikin jo pienenä käsiohjelmista tarkkaan, kenen 
käsialaa olivat lavasteet ja kenen puvut. Esimiestehtä-
vissä häntä houkutti mahdollisuus suunnitella vaattei-
ta ja roolipuvustuksia. 

”Esimiehen suurimmat haasteet liittyvätkin kom-
munikointiin ja palautteen antoon. Olemme erilaisia 
persoonallisuuksia ja ehkä täällä teatterimaailmassa 
on kaikilla lupa olla sen verran taiteilijoita, että tunteet 
nousevat voimalla pintaan.”

Esimiesvalmennus muistutti mieleen monia peri-
aatteessa tuttuja asioita. 

”Haasteet sisältyvät siihen, miten ihmisten kanssa 
ollaan tekemisissä. Teatterimaailmassa pitää tsempata 
itseään kohtaamaan ihmisiä, jotka ovat välillä eri sfää-
reissä.”

Tarja Kopperin tiimissä on kaksi läheistä, tuttua työ-
toveria.  

”Voin luottavaisin mielin keskustella tiimin kanssa 
mistä vain. Puvusto saa yleensä yksimielisesti ratkais-
tua asiat, joten niitä on helppo viedä eteenpäin. Suojelen 
tiimini työrauhaa ja otan negatiivisen palautteen vas-
taan. Mottomme on, että emme tee virheitä, vaan erilai-
sia ratkaisuja, jotka voi sitten tarvittaessa korjata. Ja kun 
päätös on tehty, siinä ei ole pakko pysyä, vaan sitä voi-
daan myös muuttaa tarpeen mukaan.”

Työssä pitää olla huumoria 

Puvustamon tiimi tarttuu erilaisiin tehtäviin ja töitä 
tehdään huumoria unohtamatta. 

”Työn pitää pysyä mukavana ja hauskana. Jos jotakin 
selvitettävää tulee, se on kannattaa selvittää tuoreeltaan, 
ettei asia ala kiertää lumipallona ja kerätä tavaraa 
ympärilleen.”

Kopperin mielestä esimiehen tärkein työ-
kalu on psykologia.

”Kun harjoittelijat kysyvät, mistä kou-
luaineesta olisi täällä eniten hyötyä, sanon 
aina, että psykologiasta. Oleellisinta on, 
miten esität asiat ihmisille. Minäkin pu-
hun paljon. On hyvä muistutella itselleen, 
että pysähdy, kuuntele ja mieti, ettei tule 
sanottua liian repäisevästi.” 

Esimiesvalmennukseen osallistui Mikke-
lissäkin ihmisiä hyvin erityyppisiltä työpaikoil-
ta. 

”Kun on ihminen vastaan ihminen, niin tilanteet ovat 
aina mielenkiintoisia. Joka työpaikalta löytyy samanlai-
sia ihmisiä eli vaikkapa joku, joka nokkii selän takana. 
Valmennuksen aikana tuli välillä mieleen, että voi esi-
miesparkoja, miten he joutuvat olemaan puun ja kuoren 
välissä monilla työpaikoilla. Täytyy kuitenkin muistaa, 
että esimiehelläkin on lupa epäonnnistua. Toisaalta mo-
nilla työpaikoilla asiat ovat varsin hyvinkin.”

”Teatteriin mahtuu paljon henkilökohtaista elämää. 
Ihmiset ovat esimerkiksi vanhempainvapailla, sairaus-
lomilla ja sapattivapailla, mikä tuo muuttuvia tekijöitä. 
Koskaan vuoden aikana ei ole ennalta suunniteltu paletti 
sellaisenaan kasassa”, Mäkelä on huomannut.

”Muutaman vuoden päästä olisi hyvä palautella 
valmennuksen  antia mieleen. Jonkinlainen ryhtiliike 
tekisi esimiehille hyvää, etteivät luutuneet tavat 
pääse pintaan. Esimiehen pitäisi katsoa monta kertaa 
päivässä peiliin”, Tarja Kopperi tuumii.
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• Menesty esimiehenä
• Osaava esimies
• Kehittyvä esimies

Helsinki, Tampere, 
Kuopio, Lahti ja Mikkeli
Lisätietoja: 
koulutuspäällikkö
Leena Kivistö
0400 568 608
leena.kivisto@
aalto.fi
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Helsingistä 1999 farmaseutiksi valmistu-
nut Lauri Viitanen on paljasjalkainen 
jämsänkoskelainen. Hän työskenteli far-
maseuttina Suolahdessa ja Hämeenlin-
nassa ennen kuin palasi kotiseudulleen 

2005. 
Jämsänkosken apteekki on ollut vuodesta 2006 niin 

sanottu suoratoimitusapteekki eli asiakasta palvellaan 
kokonaisvaltaisesti ja hän saa samalta asiakaspalvelijal-
ta neuvoja. Apteekilla on oma sivupiste Hallissa. Työnte-
kijöitä on kaikkiaan 12.

”Reseptiasiakkaiden palvelu on yksi ydin-
prosesseistamme. Näemme asiakkaan ko-
konaislääkityksen, joten voimme antaa 
kokonaisvaltaista palvelua hänelle.”

Laatutyöstä tehokkuutta
Jämsänkosken apteekki on kehittänyt omia 
prosessejaan määrätietoisesti viime vuo-
det. Vaikka valtaosa Viitasen työajasta ku-
luu asiakaspalvelussa, hänen työtehtäviinsä 
kuuluu paljon muun muassa laatutyöhön, 
sähköisiin järjestelmiin ja työhyvinvointiin 
liittyvää kehitystyötä. 

Koko henkilökunta on tehnyt laatutyötä 
kolmisen vuotta. Kaikki apteekin tärkeät do-
kumentit ovat nyt sähköisessä muodossa. Lo-
kakuun puolivälissä on edessä auditointi ISO 
9001 -sertifikaattia varten. 

Apteekin logististen ratkaisujen kehittä-
jänä Jämsänkoskella on näytetty muille mal-
lia.   

”Olemme pohtineet koko porukalla, miten 
asioita kannattaa tehdä. Ei ole enää nykyai-
kaa seurata varaston arvoa ja kiertonopeutta. 
Tärkeämpää on pohtia tilauseriä. Sen sijaan, 
että tilataan, puretaan, hyllytetään ja säily-
tetään jatkuvasti, kannattaa tilata edullista 
ja paljon menevää tuotetta suurempia eriä. 
Parempi logistiikka vaatii tilattavien määri-
en muuttamista. Kun koko ajan tulee uusia 
tuotteita, tilaamiseen kohdistuu suuri paine. 
Olemme logistiikkaprosessien aikana oppi-
neet ymmärtämään työn hinnan.”

Käytännössä Jämsänkosken apteekin 
toiminta suunnitellaan vuodeksi eteenpäin. 
Tavoitteiden toteutumista seurataan mitta-
reilla, joihin kuuluvat esimerkiksi toimitus-
varmuus, keskiostos, liikevaihdon kehitys ja 
reseptuuri eli vuosittain käsiteltyjen resep-
tien määrä. 

”Mittareita on enemmänkin, mutta näistä valitsem-
me ne, joiden pohjalta maksetaan tulospalkkiot kaikille 
tasapuolisesti. Kustakin mittarista kertyy tietyn verran. 
Apteekkarimme Leena Karikosken mottona on, että kun 
muut mittarit ovat kunnossa, myös taloushallintopro-
sessi hoituu.”

Muutoksen johtaminen 
   on aina haaste

Tärkeä koko työyhteisön yhteinen ponnistus oli 
myös arvojen määrittely.

”Mietimme arvot tarkkaan yhdessä ja allekirjoitim-
me ne. Jos joku työkavereista toimii erityisen esimerkil-
lisesti jonkin arvon mukaan, se huomioidaan. Meillä on 
myös tiukka missio: Jämsän seudun paras työpaikka.”

Oma rooli esimiehenä vahvistui
Viitanen lähti mukaan Pienyrityskeskuksen toteutta-
maan Proviisoriesimies-valmennukseen hakemaan työ-
kaluja muutoksen johtamiseen liittyviin haasteisiin. 

”Halusin kehittyä paremmaksi esimieheksi ja minua 
askarrutti, teenkö esimiehenä oikeita asioita.”

Proviisoreille räätälöidyssä esimiesvalmennuksessa 
alan ammattilaiset pääsivät pohtimaan yhdessä haastei-
ta.

”Oma haasteeni on ajankäyttö eli mihin työaika me-
nee. Haluan tehdä työtä niin, että työ on työtä ja vapaa 
vapaata. Suunnitelmallinen ajankäyttö siirtyi osaksi 
laatujärjestelmäämme. Eli kuten apteekkarimme sanoo, 
prosessit on tehty työajalla.”

Käsitys itsestä esimiehenä sai uusia vivahteita. 
”Koulutusmateriaali herätti ajatuksia ja huomasin, 

että olen kehittynyt valmennuksen myötä.”
Valmennukseen kuulunut peilianalyysi avasi sitä, 

minkälaisena työyhteisö näkee esimiehen.
”Ajattelin itseni määrätietoisemmaksi, mutta työyh-

teisön mielestä olen joustava, vaikkei ylitseni voikaan 
kävellä. Itse huomasin, että osaan nyt antaa rakentavam-
min palautetta.”

Esimiehenä Viitanen vastaa myös työterveysasiois-
ta yhdessä apteekkarin kanssa. Vaikka hän kokee monen 
asian olevan jo hyvin järjestetty omalla työpaikallaan, 
työhyvinvoinnissa riittää aina kehitettävää.  

”Ihmistä motivoivat tunnustus ja palaute, valtuudet 
ja vastuu, koulutus sekä työn rikkaus ja kiinnostavuus. 
Kun kaverit ovat ihmetelleet, että olet vieläkin Jämsän-
koskella, vastaus on, että miksi en olisi, koska aamuisin 
on kiva lähteä töihin.”

Proviisorien koulutukseen ei juurikaan sisälly johta-
mistaitoja, mutta niitä Viitasta ei kaipaakaan. Peruskou-
lutuksessa on kuitenkin hyvä olla hiukan teoriaa.

”Tämäntyyppinen aikuiskoulutusmalli on oikeastaan 
hyödyllisempi, kun osallistujilla on jo kokemusta, mihin 
peilata erilaisia asioita.”

Yksi asiantuntijakoulutuksen eduista on myös ver-
kostoituminen.

”Teimme paljon ryhmätöitä yhdessä. Oli kivaa, että 
mukana oli jo ennestään tuttuja. Kun ponnistellaan sa-
manlaisten asioiden kanssa, keskustellaan oikeista asi-
oista.”

Esimiehenä Viitanen kokee nyt tuntevansa itsensä 
paremmin kuin ennen.

”Johdan edestä, niin kuin Tuntemattomassa Soti-
laassa tehdään. Oma ohjenuorani on, että kun tietää asi-
at, on helpompi vaatia. Mutta pitää myös osata delegoida 
ja luottaa.”

Minulle oli tärkeää löytää joustavuuden kolmas taso 
eli olla esimiehenä helposti lähestyttävä, sympaattinen, 
yhteistyöhaluinen, tilanteisiin sopeutuva ja esimies, joka 
voi vaikuttaa muihin ja johon muut luottavat.”

Räätälöidyt ratkaisut 
yrityksellesi ja 
organisaatiollesi

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö
Aira Davidsson
puh. 040 7568 717
aira.davidsson@aalto.fi 
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Luovien alojen yrittäjiä vuosia valmenta-
nut koulutuspäällikkö KT Outi Hägg kehitti 
Creaent-hankkeelle koulutusohjelman, joka 
antaa tuumaustauon miettiä, mikä kasvupol-
ku sopisi omalle yritykselle.   

”Diploma-koulutuksen osallistujat haluavat keskit-
tyä siihen osaamiseen, mikä kullakin on parasta. Toi-
silla se on sisältöosaaminen, toisilla kansainvälisyys tai 
toimitusjohtajaosaaminen, ja he haluavat jakaa tehtäviä 
myös muille luotetuille henkilöille. Yksin tekeminen on 
se juttu, josta Diploma-koulutuksen osallistujat halua-
vat eroon”. 

Edel City kehittää eko-innovaatioita 
Isabella Haas toimi kierrätysmuodin edelläkävijäyri-
tyksiin kuuluvan Secco Finlandin luovana johtajana ja 
toimitusjohtajana. Oman yrityksen perustaminen tu-
li ajankohtaiseksi yrityksen vaihdettua omistajaa. Edel 
City syntyi säpäkästi, kun Seccon entinen kauppapaik-
ka vapautui vuosi sitten kesällä. Haasille jäi kaksi viik-
koa aikaa perustaa yritys, avata kauppa ja ottaa vastaan 
japanilainen filmiryhmä. 

Yritys toi vuosi sitten markkinoille useita alkupe-
räisiä ekotuotteita, jotka suunnitellaan ja valmistetaan 
Suomessa. Vaikka Haas on kokenut yrityksen vetäjä, hän 
arvostaa pilottikoulutuksen sisältöä.

”Kansainvälisiä kollegoita tavatessa huomaa, että 
kaikilla on samantyyppisiä haasteita ja ongelmia poh-
dittavana.”

Yksi kestoaiheista liittyy oman työn organisointiin. 
”Suunnittelija on tottunut tekemään kaiken itse. Kui-

tenkin bisneksen teko vie aikaa ja pitäisi löytää ihmisiä 
tekemään markkinointia ja toimistotyötä.”

Spoonfull Design  
uskaltaa kasvaa maailmalle
Taideteollisesta korkeakoulusta muotoilijaksi valmis-
tunut lahtelainen Heli Kauhanen otti tuntumaa yrit-
täjyyteen kymmenen vuoden ajan kultaseppäalan 
osuuskunnassa yritysjäsenenä. Kolme viime vuotta hän 
on pyörittänyt omaa yritystä ilman osuuskuntaa palkka-
listoillaan yksi työntekijä.

Kauhanen suunnittelee tilauksesta yrityksille eri-
hintaisia palkitsemistuotteita. Hänen omaan mallis-
toonsa kuuluu korkealaatuisia koruja ja pienesineitä. 
Hän tekee myös näyttelyarkkitehtuureja asiakkailleen 
ja järjestää omia näyttelyitä. 

”Tuotepalettini on laajentunut ja halusin nyt ottaa  
aikalisän nähdäkseni, mitä haluan tehdä ja missä eurot 
ovat. Olen halunnut kiteytystä tuotevalikoimaan. Val-
mennus on antanut uusia ideoita ja osaan nyt jo luopua 
jostain.”

Myös markkinoinnin ja talouden hoitoon on tullut 
uusia työkaluja. 

”Kassavirran hallitseminen ja markkinointi ovat yk-
kösongelmia. On vaikea myydä itseään, olisi ehkä hel-
pompi markkinoida muita. Valmennuksessa onkin 
syvennytty siihen, miten voi edustaa itseään. Yrittäjänä 
on myös hallittava sopimusneuvotteluiden koko paletti.”

Janne Lax loi kenkäbrändin
Janne Laxista tuli mittatilausjalkineiden tekijä pitkän 
kaavan mukaan. Hän oli suutarimestarin oppipoikana, 
kävi Hämeen ammattikorkeakoulun jalkinesuunnitte-
lulinjan ja opiskeli Englannissa nahkapohjakenkien val-
mistusta. 

Luovien alojen yrittäjä         johtaa itse itseään

Kasvusta ja 
kansainvälistymisestä 
haaveileva luovien 
alojen yrittäjä joutuu 
pohtimaan, mistä 
löytyisi uutta tulovirtaa 
ja minkälaisella tiimillä. 
Itämeren alueen 
luovien alojen yrityksiä 
verkottava Creaent-hanke 
lievittää yksinyrittäjien 

kasvukipuja.   

Yrittäjänä hän alkoi ensin tehdä mittatilausjalkinei-
ta alusta loppuun käsityönä kotimaisista materiaaleista 
asiakkaiden henkilökohtaisten lestien mukaan.  

Hänen oma kenkämallistonsa, Saint Vacant, sai al-
kunsa 2005. Kenkäbrändin jalkineet valmistetaan Por-
tugalissa ja mallistoon kuuluu myös laukkuja. Yrityksen 
kasvaessa yksinyrittäjä-toimitusjohtaja-suunnittelija 
etsii nyt tiimiin osaajia.  

”Kasvu tulee ulkomailta. Nyt olisi hienoa löytää toi-
mitusjohtaja, joka tuntee alan realiteetit ja osaa myydä. 
Myynti, markkinointi ja talouden hallinta ovat asioi-
ta, joita en koe omiksi vahvuuksikseni. Koulutuksen an-
siosta olen herännyt siihen todellisuuteen, että nämä 
muutokset on tehtävä nyt heti. Valmennus tuli oikeaan 
hetkeen ja sisälsi oikeaa asiaa.”

Woltti auttaa löytämään  
sisäisen klovnin

Sirkusalan ammattilainen Juha Ekorre perusti kolme 
vuotta sitten yrityksen, joka pyörittää Lauttasaaressa 
Wolttia, täyden palvelun sirkustaloa. Sirkusoppilaita ti-
loissa häärii viikoittain 300. Nyt Ekorre haluaa keskittyä 
kehittämään palveluja myös yrityksille. 

”Menossa on kolmas vuosi yhden miehen orkesterina. 
Pesä on nyt kunnossa ja on pakko kasvaa. Creaentissä et-
sin kasvupolkua yritykselle.” 

Yrittäjän arkea kuvataan usein nuorallatanssimisek-
si. Sattumoisin juuri nuorallatanssi on Ekorrelle lähei-
sin sirkuksen muoto. 

”Olen laittanut yritystä kuosiin, että voin palata itse 
taiteilijan kuosiin. Oppilasmäärän kasvattamisen sijaan 
suuntaudun tarjoamaan sirkusvalmennusta yrityksille. 

            Creative 
         Entrepreneurship 
     Training Network

•	 auttaa	Itämeren	alueella	toimivia	
 luovien alojen yrittäjiä verkostoi-
 tumaan 

•	 ylläpitää	verkkofoorumia
•	 järjestää	verkostoitumistapahtumia	
•	 luo	oppimateriaalia
•	 pilottikoulutuksessa	on	mukana	
 kokeneita suomalaisyrittäjiä  
Rahoitus: Central Baltic Interreg IV A Program-
me 2007-2013, European Regional Development 
Fund ja Varsinais-Suomen liitto. 

Lisätietoja: 
     Natalia Narits, 
            puh.  010 2178 614, 
                   natalia.narits@aalto.fi

Ideana on antaa osallistujille lisenssi leikkiä ja tarjota 
sille puitteet.”

Sirkuspaketit auttavat osallistujat irti arjesta löytä-
mään oman sisäisen artistinsa. 

”Klovnin nenä peittää paljastaakseen. Syn-
nytämme jokaisesta artistin, omanä-
köisen klovnin. Voimme tehdä myös 
yritykselle oman sirkusaiheisen 
esittelyvideon tai kokonaisen sir-
kusesityksen.” 

Yhteistyössä eri alojen 
osaajien kanssa syntyy myös 
taideprojekteja.  

”Halusin ottaa aikalisän, 
miettiä mitä haluan tehdä ja 
missä eurot ovat. Haaste on 
kasvun mukana tuoma muutos 
yhden miehen bändistä koko-
naiseksi orkesteriksi. Tarkoituk-
sena on kuitenkin pysyä notkeana 
toimijana ja erottautua selkeästi kil-
pailijoista meiningillä: sirkusta, JEAH!”

Outi Hägg on ylpeä Diploma-opiskelijoista.
”He ovat päässeet alkuvaiheen kiemuroista jo kes-

tävälle pohjalle. On kokemusta, näkemystä, realistisia 
suunnitelmia ja haasteita, joihin voi tai kykenee vas-
taamaan. Diploma-osallistujat ovat äärettömän osaavia 
yrittäjiä, älykästä ja kekseliästä joukkoa, joka pärjää ja 
tsemppaa toisiaan pitkin matkaa.”

C
re

ae
nt

Isabella Haas Heli Kauhanen Janne Lax Juha Ekorre



Pienyrityskeskus on Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun erillislaitos. 

Keskeisimpiä toimintamuotojamme ovat  

täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämis- 

ja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo 

esihautomotoimintoineen. 

Olemme toimineet jo yli 30 vuotta. 

Toimipisteemme sijaitsevat Mikkelissä, 

Helsingissä, Espoossa, Pietarissa ja Tallinnassa. 

Yhteistyömme Aalto-yliopiston eri yksiköiden 

kanssa tuo ajantasaisen osaamisen yritysten ja 

organisaatioiden käyttöön.

Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille 

rakentuva uusi, kansainvälinen yliopisto. 

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat 

tekniikan ja talouden. 

PIENYRITYSKESKUS
Puhelinvaihde 010 217 8600
pienyrityskeskus.aalto.fi

START-UP CENTER, ARABUS
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
start-upcenter.fi

MIKKELI
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

HELSINKI
PL 21285, 00076 AALTO
Arkadiankatu 28, Helsinki

ESPOO
c/o Aalto ACE
PL 17600, 00076 AALTO
Metallimiehenkuja 10, Espoo

PIETARI
Helsinki-keskus
Bolshaja Konjushennaja 8 Lit. A
191186 Pietari

TALLINNA
Mäealuse 4 B, 12618 Tallinna

Luovia 
ratkaisuja
pk-yritysten
liiketoiminnan 
kehittämiseen 
ja 
yrittäjyyteen


