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Kansikuva:  
Pixmill Groupin liiketoimintajohtaja 
Jari Norvio on hakenut uusia eväitä 
kasvuun GRAFiT-hankkeen Uudista ja 
Menesty -johdon kehitysohjelmasta. 
Pixmillistä on osallistunut myynti-
tehtävissä olevia osaajia myös saman 
hankkeen järjestämään MyyntiTäsmä-
koulutukseen. P E N T T I  M U S TA L A M P I

johtaja
Aalto-yliopiston  kauppakorkeakoulu
Pienyrityskeskus
pentti.mustalampi@aalto.fi     

Jähmeät järjestelmät 
jarruttavat kasvuyritysten syntyä

Nykymuotoiset tuki- ja neuvontajärjestelmät eivät vauh-
dita nopeasti kasvavien ja kansainvälistyvien kasvuyritys-
ten syntyä, vaan tarvitaan perusteellinen ajatuksellinen 
suunnanmuutos ja kovemmat otteet käyttöön, KTT Jari 
Handelberg sanoo.

Hänen väitöskirjansa Aspects of Top Management 
Team and Firm Growth valmistui pääosin jo 2000-luvun 
taitteessa. Vuosikymmenessä rakenteet eivät muuttu-
neet, vaan Handelberg näkee, että historiallisen taustan 
takia meillä valtio kontrolloi edelleen rahankäyttöä ja ku-
lutusta.

Hän toivoisi suomalaisen yrityskentän muuttuvan 
monipuoliseksi.

”Tarvitaan järjestelmää rassaavia kasvuyrityksiä. Ti-
laa on myös eri arvopohjalta ponnistaville aktivisteille ja 
poliittisille toimijoille. Ellemme nyt tee valintoja, meille 
ei synny uutta. Myös se voi repiä meidät, jos kuluttajave-
toinen maailma ei romahdakaan.”

Väitöskirjaprosessi antoi hänelle aitiopaikan seurata 
yritysten, kuten Elcoteqin tai F-Securen, vaiheita nousui-
neen ja laskuineen.

Handelbergin väitöskirjan mukaan suomalaisten 
enemmistö johtoryhmässä ei välttämättä lisää uskotta-
vuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Heterogeeniset johtoryhmät ovat harvinaisia etenkin 
nuorissa yrityksissä.

”Orjallisesti tiimi-ideaa ei kannata noudattaa. Mut-
ta jos nuoreen yritykseen syntyy luonnostaan heterogee-
ninen, monimuotoinen johtoryhmä, sen pohjalta voidaan 
ounastella kasvua. Jos heterogeenista johtoryhmää yrite-
tään koota väkisin, se voi kääntää kelkan myös toisin päin.”

Nykytilanteessa hän toivoisi median nostavan esille 
kansainvälistyviä kasvuyrittäjiä.

”Haastavimmassa asemassa ovat nuoret, jotka yrittä-
vät viedä tuotteita ja palveluita ulos. Heidän on liikutta-
va nopealla sykkeellä, eivätkä julkiset tukirahat ennätä 
perässä. Nämä youngsterit ovat eri maailmasta. He us-
kaltavat sanoa, verkostoitua maailmalla, eivätkä pelkää 
auktoriteettejä.”

Tutkimusjohtajana Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulun Pienyrityskeskuksessa vuodesta 2006 työs-

kennellyt Handelberg on vastannut tiimeineen 
pk-yrityksiin liittyvästä soveltavasta tutkimuk-

sesta. Viime vuosina hän on tutkinut ruohon-
juuritasolla muun muassa luovien alojen 
kansainvälistyneitä menestysyrityksiä, ku-
ten Duudsoneita, Nightwishiä ja pelialan 
yrityksiä.

Pienyrityskeskus vietti syksyn al-
kaessa yrityshautomotoiminnan 
15-vuotisjuhlia tunnuksella ”Ovet 
auki kasvulle”. Tunnus heijasti sa-
malla koko Pienyrityskeskuksen yli 
30-vuotista taivalta osana Helsingin 
kauppakorkeakoulua ja nykyistä Aal-
to-yliopistoa.

Pienestä alusta Pienyrityskes-
kus Mikkelistä ja hautomo vastaavas-
ti Arkadiankadulta  Helsingistä on 
ponnistanut nykymittoihin, yhdeksi 
Euroopan suurimmista yliopistolli-
sista yrittäjyyspalvelujen tuottajista. 
Yrityshautomomme Aalto Start-Up 
Center puolestaan on kooltaan jo lä-
hellä koko maailman kärkeä.

Palvelujemme kasvu on tapah-
tunut kuitenkin varsin tasaisesti eli 
hieman eri tavalla kuin hautomon 
15-vuotisjuhlassa kuultujen ja tässä-
kin lehdessä esiteltävien kasvuyri-
tysten menestystarinat. Tasainen ja 
määrätietoinen kasvu on mahdollis-
tanut vahvan tukeutumisen kauppa-
korkeakoulun liiketaloustieteelliseen ydinosaamiseen 
ja sen siirtämiseen pienyritystoiminnan kehittämiseen.

Toimintamme luonteeseen on kuulunut olla kokeili-
jana ja toteuttaa uusia toimintamalleja sekä tehdä uusia 
avauksia. Ja itse asiassa valtaosa uusista toimintamal-
leista on muodostunut pitkäaikaiseksi toiminnaksi. Vii-
sitoista vuotta yrityshautomotoimintaa on siitä yksi 
parhaita esimerkkejä. Nykyinen yritysmäärä on 80 ja 
kaikkiaan yrityksiä on käynnistetty yli 600. Eli kysees-
sä on pääkaupunkiseudunkin mittakaavassa melkoinen 
akateemisen ja osaamispohjaisen yrittäjyyden lisäys, jo-
ka on osaltaan turvannut Helsingin, metropolialueen ja 
koko Suomen mainetta johtavana innovaatioiden ja yrit-
täjyyden edistämisympäristönä.

Yrityshautomotoiminnan ja sen toimintaympäristön 
sekä pk-yritysten kehitysohjelmien yhteen nivoutumi-
nen on ollut nimenomaan suomalainen malli vahvistaa 
yrittäjyyttä. Me Pienyrityskeskuksessa olemme pitä-
neet tärkeänä korostaa yrittäjyyden monimuotoisuut-
ta ja siksi toimintaamme kuuluu kasvuyrittäjyyden 

rinnalle luontevasti avointa innovaa-
tiojärjestelmää hyödyntävä PROTO-
MO-toiminta sekä yrittäjyyskasvatus, 
luovien alojen yrittäjyys, niin sanot-
tu yhteiskunnallinen yrittäjyys ja ny-
kyään myös senioriyrittäjyys. Ja eikä 
tässä vielä kaikki, sillä koko toimin-
nassamme kansainvälinen yhteistyö 
on a ja o. Meillä se on tarkoittanut pa-
nostamista Itämeren alueen hyvinkin 
tiiviiseen yhteistyöhön alueen yliopis-
tojen ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

Suomessa eletään parhaillaan uu-
den löytämisen vaihetta ja näemme 
vahvaa uudistumisen tarvetta ja vält-
tämättömyyttä niin yhteiskunnallisis-
sa palveluissa kuin yritystoiminnassa. 
Uudistumisessa korostuvat uudet 
yrittäjyyden mallit sekä avoimien in-
novaatioympäristöjen kasvava käyttö 
yrittäjyyskehitystyössä.

Tärkeintä on tietysti meille Pien-
yrityskeskuksessa asiakkaidemme 
niin koulutus- kuin hautomoasiak-
kaiden menestyminen ja pärjääminen. 

Parhain työtyytyväisyys tulee väellemme nimenomaan 
siitä, kun näemme ja kuulemme asiakasyritysten ja yrit-
täjien menestyneen yhä kovenevassa kilpailuympä-
ristössä. Tässä lehdessä löydätte kavalkadinomaisesti 
yrittäjien ja yhteistyötahojen kehityskertomuksia. Toi-
vomme vilpittömästi, että ne tekevät lukijoihin suoras-
taan viime aikoina paljon kaivatun wau–elämyksen sekä 
vahvistavat uskoa yrittäjyyden ja pk-yritysten kasvuun 
ja osaamisen kehittämisen rooliin kasvussa.

Ovet siis auki osaamisen kasvulle ja 
ota Pienyrityskeskus kumppaniksesi!    

Ovet auki kasvulle!
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     Hyvä johtaja 
päivittää yrityksen
   strategiaa

”Hyvällä johtajalla on näkemykselli-
syyttä. Hän osaa hahmottaa mah-
dollisuuksia ja pyrkii aktiivisesti 
kehittämään toimintaa. Hän myös 
osaa motivoida ja saa joukostaan 

parhaan irti niin, että yritys pääsee parhaaseensa”, luon-
nehtii koulutuspäällikkö Jukka Nordlund, joka toimii 
kurssinjohtajana Pienyrityskeskuksen lippulaivaohjel-
massa, PK-JOKOssa.

Pienyrityskeskus aloitti reilut 30 vuotta sitten yh-
dellä koulutustuotteella, PK-JOKO -ohjelmalla, jota on 
päivitetty vuosien varrella ahkerasti vastaamaan kun-
kin ajan vaateita.

Liisa Tarssanen aloitti kurssinjohtajana vuonna 
1980 ja veti ohjelmaa parisenkymmentä vuotta. Ensim-
mäistä ohjelmaa avaamassa oli peräti kauppakorkeakou-
lun silloinen johto.   

”Kehitysaluerahaston kanssa oli laadittu lista toimi-
tusjohtajista, jotka haluttiin kutsua tähän ensimmäiseen 
ohjelmaan. Aloittaessani sain kynän, lehtiön ja puheli-
men. Ohjelman aikataulu tai sisältö eivät vielä olleet ne-
kään täysin selvillä.”

Alkuvuosina ohjelma järjestettiin Mikkelissä kaksi 
kertaa keväisin ja kaksi kertaa syksyisin. 

”Se toimi 90-luvun lamaan saakka. Sen jälkeen ohjel-
mia järjestettiin kaksi vuodessa.”

Vakavasti, muttei totisesti
Alkuvuosina yritysjohto kaipasi tietoa liikeidean kehit-
tämisestä, johtajuudesta, markkinoinnista, juridiikasta, 
verotuksesta ja laskentatoimesta. Myös yrityspelit tuli-
vat nopeasti mukaan. 

”Ohjelma koostui kuudesta kolmen päivän jaksosta 
joka toinen viikko. Yrittäjät ehtivät silloin hyvin mukaan. 
Päivät olivat alussa pitkiä aamuyhdeksästä iltaseitse-
mään ja päälle tehtiin vielä yritysvierailuja. Sitten päi-
vät lyhennettiin iltaviiteen.”

Kouluttaja Timo Rope pöllytti käsityksiä markki-
noinnista, ja Jorma Savolainen perehdytti osallistujat 
laskentatoimen saloihin. Osallistujia ohjelmaan tuli eri 
puolilta maata. Yhteisöllisyys oli tärkeää. 

”Moni osallistuja sanoikin, että olisi maksanut oh-
jelmamaksun jo pelkistä iltaohjelmista, joissa oli mah-
dollisuus pohtia asioita toisten kanssa. Osallistujat 
kannustivat toinen toisiaan, kertoivat onnistumisis-
taan ja etsivät ongelmiin ratkaisuja yhdessä. Helsinki-
läiset sanoivat usein, että Etelä-Savossa on helppo olla, 
ihmiset eivät korosta itseään.”

Opiskelijaryhmät tekivät myös retkiä kauemmas, 
kuten lähes joka kevät Rukalle. Niillä retkillä porukka 
hitsautui entistä tiiviimmin yhteen. Muutama opiske-
lijaporukka tapaa edelleen säännöllisesti, muun muas-
sa PK-JOKO 52.

Liisa Tarssanen luovutti ohjelman vetovastuun 
muille vuonna 2000. 

”Ohjelmaa kehitettiin koko ajan ja teemat muuttuivat. 
Liiketoimintasuunnitelman teki jokainen jokolainen 
Markku Ruuskan ohjauksessa. Vuosien varrella huoma-
si selvästi, miten johtajien ajankäyttö tiukkeni.”

PK-JOKO starttaa 80. kerran

Nykyään PK-JOKO toteutetaan kerran vuodessa ja oh-
jelman sisällöllinen ydin keskittyy etenkin yrityksen 
strategian kehittämiseen. Ohjelman aikana käydään läpi 
myös mm. muutoksen johtamista, oman johtamiskom-
petenssin kehittämistä ja yritystalouden analyysityö-
kaluja. Ohjelma järjestetään pääosin Helsingissä, yksi 
lähiopetusjaksoista pidetään Mikkelissä. 

”Mikkeliin mennään toiseksi viimeiseksi jaksok-
si. Sillä jaksolla porukka hitsautuu viimeistään yhteen. 
Mukana on ollut perinteisesti myös Mannerheim-hen-
kinen illanvietto Mikkelin Klubilla”, Jukka Nordlund 
kertoo.

PK-JOKO koostuu nykyään 11,5 lähipäivästä, jotka 
toteutetaan 1-2 päivän jaksoina. Ideana on, että jokai-
nen pääsee kehittämään ja mallintamaan oman yrityk-
sen strategiaa ohjelman ajan. 

”Osallistujat hiovat joko olemassa olevaa strategiaa 
tai luovat uutta. PK-JOKOssa keskitytään siihen, mikä 
on juuri tällä hetkellä kullekin yritykselle ajankohtaista. 
Strategiatyöskentelyssä käytetään hyväksi mm. uusim-
pia visuaalisia mallinnustyökaluja.”

Tänäänkin PK-JOKOsta haetaan uudenlaista ajat-
telua. 

”Monia kiinnostaa se, miten omaa bisnestä voisi teh-
dä uudella tavalla. Halutaan esimerkiksi kehittää ole-
massa olevan toiminnan kylkeen uusia palveluja, joiden 
varassa yritys voi laajentua ja menestyä.”

Yhteisöllisyys on säilynyt mukana vahvasti nykypäi-
vään.

”Osallistujat tekevät vertaisarviointia toistensa stra-
tegiamalleista, sparraavat ja opponoivat toisiaan, joten 
kukaan ei jää strategian hiomisen kanssa yksin.”

Pk-yrittäjyyttä arvostetaan nyt

Yrittäjyydestä on tullut trendikästä ja ar-
vostettua.

”Jopa politiikassa korostetaan nyky-
ään, että pienyritysten toiminta pitää 
turvata. Se kertoo pk-yrittäjyyden ar-
vostuksesta. Myös media noteeraa me-
nestystarinoita”, Tarssanen sanoo. 

Koulutusalan ammattilaiset kan-
nustavat yritysjohtajia ottamaan aikaa 
strategiatyöhön. 

”PK-JOKOssa viedään asioita suoraan 
yrityksen käytäntöihin. Työstetään juuri 
niitä asioita, joita yrityksissä pitäisi joka tapa-
uksessa pohtia. PK-JOKOssa isoja kysymyksiä voi 
pysähtyä miettimään laajemmasta perspektiivistä. Kou-
lutus avartaa aina”, Nordlund sanoo.

”Sain vuosien varrella monia yhteydenottoja, että 
vasta arkityössä kirkastuu, mitä kaikkea PK-JOKOsta 
saikaan”, Tarssanen vahvistaa. 

         Johda 
tulevaisuuden yritystä
Aalto Pk-Joko -valmennuk-
sessa omaksut uudenlai-
sen ja ketterän tavan tehdä 
strategiatyötä ja suunnitella 
yrityksesi tulevaisuutta no-
peasti muuttuvassa liiketoi-
mintaympäristössä

Kysy lisää:
Koulutuspäällikkö 
Jukka Nordlund  
p. 040 7790 714
     jukka.nordlund@
           aalto.fi
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Vaasan yliopistosta kauppatieteiden maiste-
riksi valmistuneen Jussi Rantalan työura on 
nivoutunut tiukasti kehitys- ja asiakastyön 
projekteihin. 

”Olen oppinut miettimään asioita asiak-
kaan tarpeista käsin.”

Derigo Oy:n hän perusti Jukka Vornasen kanssa v. 
2008. Yritys toteuttaa asiakkailleen kehityshankkeita eli 
määrittelee tarpeet, valitsee ihmiset toteuttamaan niitä, 
tekee suunnitelmat, aikataulut ja kustannusarviot sekä 
johtaa hankkeita. 

Toteutus sopeutetaan organisaation muutosvalmiu-
teen ja asiakkaita autetaan kotiuttamaan voitot ja var-
mistamaan hyödyt.  

”Meillä kukaan ei työskentele hankkeissa yksin. Asia-
kastapaamisiin tai projektipalavereihin menemme aina 
pareittain, ettei tule sellaista tilannetta, että vain yksi ih-
minen tietäisi missä mennään. Väkisin emme myöskään 
ota hanketta. Jos koemme, että emme pysty auttamaan, 
etsimme jonkun joka pystyy. Me emme opiskele asioita 
asiakkaan kustannuksella.”

Derigon vahvuus on etenkin projektoivien yritysten 
ongelmien ymmärtäminen eri toimialoilla.  

”Olemme halunneet mukaan kovia oman alansa asi-
antuntijoita. Kerromme heille reilusti, miten toimimme 
ja minkälaista yritystä he pääsevät rakentamaan.”

Kasvu tuo johtamishaasteita
Tänään Derigo on kymmenen asiantuntijan verkosto-
maisesti toimiva yritys, jolla on pääkonttori Paimiossa 
ja toimipisteet Espoossa ja Lahdessa. Rantala työsken-
telee Espoosta käsin

”Työntekijämäärä on kasvanut, meille on tullut uu-
sia asiakkaita ja toimialoja. Haemme kasvua, mutta ha-
luamme yrityksen pyörivän järkevästi. Yrityksemme 
rakentaminen perustuu mukana olevien ihmisten osaa-
miseen. Viime vuonna liikevaihtomme ylitti miljoonan 
rajapyykin.”

Kasvavan yrityksen johtamisessa Jussi Rantala 
huomasi törmäävänsä uusiin haasteisiin. Työkaluja hän 
lähti hakemaan Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen        
PK-Joko -valmennusohjelmasta.

”Halusin oppia pitämään kokonaisuuden paremmin 
hallussa niin, ettei suunta pääse hukkumaan. Myös stra-
tegian viestintä ja yhtenäisyyden luominen olivat sellai-
sia asioita, joihin kaipasin näkökulmia.”

Asiantuntijakin kaipaa ohjausta
Työntekijämäärän kasvu toi omat pohdiskelunsa.

”Halusimme laittaa alusta saakka perusasiat kuntoon 
kasvua varten säästääksemme aikaa myöhemmin.”

Rantala halusi pohtia myös asiakashankintaa.

”Asiakkaamme tulevat osittain asiantuntijoidemme 
omien kontaktien kautta. Halusin keskittyä miettimään 
etenkin uusasiakashankintaa ja minkälaisia uudentyyp-
pisiä projekteja voisimme tehdä. On tärkeää, että asiakas 
tietää luvattujen kokonaisuuksien valmistuvan sovitus-
ti.”

Asiantuntijajoukon johtamista Rantala vertaa jouk-
kueen valmentamiseen. 

”Äly ja taito elävät ihmisissä. Ihmisille pitää antaa 
vapaat kädet, eikä osaamisen tai tekemisen sisältöön 
tarvitse liikaa puuttua. He osaavat ja tietävät, mutta kai-
paavat silti ohjausta tai tukea. Johtaminen on enemmän 
sitä, että ohjataan oikeaan suuntaan ja pidetään henkeä 
yllä.”

Rantala pitää palkitsevana sitä, että asioita tehdään 
järkevästi ja reilusti.

”Olen ylpeä siitä, että parhaat osaajat haluavat tulla 
isoista yrityksistä meille. Silloin koen, että olemme on-
nistuneet jossain.”

PK-Joko auttoi jäsentämään asioita
Rantala hioi PK-Joko -valmennusohjelman rinnalla De-
rigon toiminta-ajatusta.  

”Mietimme ohjelman aikana, miten viestimme asi-
akkaillemme sitä, minkälaista osaamista ja välineitä 
tarjoamme. Ulkoinen markkinointimateriaalimme val-
mistuikin samaan aikaan, kun valmennusohjelma lop-
pui kesän alussa.”

Myös yrityksen strategia hioutui valmennuksen ai-
kana. 

”Loimme esimerkiksi kriteeristön, jolla arvioimme, 
onko uusi asiakas sellainen, että pystymme auttamaan 
sitä. Mukana on myös riskien arviointia. Pienelle kasva-
valle yritykselle on riski, jos lupaa enemmän kuin pys-
tyy toteuttamaan.”

Rantalan mielestä PK-Joko sopii pk-yritysten joh-
toryhmien jäsenille ja isompien liiketoimintayksiköi-
den vetäjille. 

”Teoriaa on mukana sopivasti. Valmennuksessa vah-
vistetaan asioita, joita jo osaa ja törmätään asioihin, joita 
ei ole aiemmin joutunut pohtimaan tietystä näkökul-
masta.”

Valmennus antoi uskoa yrityksen tapaan tehdä asi-
oita. 

”Sain vahvistusta tapaamme toteuttaa asioita järke-
vissä paloissa selkeää polkua pitkin. Silloin organisaatio 
pystyy sulattamaan uusia tapoja ja ottamaan käyttöön 
uusia työkaluja. Etenemme portaita pitkin ja tiedämme, 
minne portaat vievät. Sopivina askeleina kehittäminen 
myös rauhoittaa tekemistä.”

       Kasvuyritys 
menee etukenossa 

”Derigossa edetään askel kerrallaan, 
näin meiltä ei  jää asioita kesken. Jos maali  
katoaisi koko ajan, ei pääsisi koskaan perille.”

”On tärkeää muotoilla yrityksen strategia 

ymmärrettäväksi tarinaksi niin, että 

sen saa kerrottua selkeästi. Me viemme 

asiakkaillemme etunojaa kehitykseen”, 

projekteista ja palveluista vastaava 

johtaja Jussi Rantala Derigo Oy:stä sanoo.



•	 täytti 15 vuotta  syksyllä 2012
•	 yksi Euroopan suurimmista hautomoista
•	 hautonut yli 600 start-upia
•	 yrityksistä yli 30 % gaselliyrityksiä
Lisätiedot: 
projektijohtaja Marika Paakkala
marika.paakkala@aalto.fi

Aalto Start-Up Center

Rovion toimitusjohtaja Mikael Hed oli 
Aalto Start-Up Centerin 15-vuotisjuhlien 
yllätysvieras. Tässä hän keskustelee 
Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtaja 
Jari Handelbergin kanssa.
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”Mietimme jatkuvasti, mikä on isoin 
bisnes, jonka omista lähtökoh-
distamme voimme rakentaa.  Se 
vapauttaa meidät kasvattamaan 
liiketoimintaamme moneen 

suuntaan”, Rovio Entertainmentin toimitusjohtaja Mi-
kael Hed sanoo. Ennätysvauhtia kasvava yritys aloit-
ti Pienyrityskeskuksen yrityshautomossa vuonna 2004. 

Yritysidea syntyi, kun kolme teekkariopiskelijaa oli 
voittanut pelillään mobiilipelikilpailun ja päässyt Yh-
dysvaltoihin haistelemaan alan tuulia. Perustettiin peli-
firma nimeltä Relude. Mukaan pyydettiin liiketalouden 
kandidaattitutkinnon maailmalla suorittanut Mikael 
Hed.  

Hed muistaa silloisen hautomon vetäjän Jakke Pel-
tosen toppuutelleen, että pelkkien tilojen perässä hau-
tomoon ei kannata tulla, vaan tarjolla on paljon erilaista 
toimintaa ja tukea.  

”Hautomossa moni asia nopeutui ja helpottui. Pys-
tyin keskittymään bisneksen kehittämiseen. Mietimme, 
mitkä ovat pienimmät tilat, joissa voisimme pärjätä. Tie-
tokoneiksi hankimme halvimmat Linux-purkit muiden 
käyttämien Windows-koneiden sijaan.”

New Business Centeristä yritys vuokrasi itselleen 
21 neliön tilat. Palkkaa ydintiimi maksoi itselleen 250 
euroa kuukaudessa, ja opiskelijastatuksella sinniteltiin 
mahdollisimman pitkään. Hedin mielestä hautomoyri-
tyksellä kuuluukin olla alussa tietynlainen paine.  

”Jos pankkitilillä on liikaa rahaa, yrittäjä nukkuu yön-
sä liian hyvin. Kun on tiukkaa, on pakko tehdä asiat koko 
ajan paremmin. Meillä Suomessa kukaan ei halua epä-
onnistua, vaikka siitä oppii paljon.”

Vaikeinta on saada bisnes tuottamaan 
Relude hankki kassaan rahaa tekemällä muille pelialan 
yrityksille alihankintaa. Ensimmäinen peli Mole War 
myytiin Sumealle, ja tänä vuonna se ostettiin takaisin 
nostalgiasyistä.   

”Vaikeinta yrittäjyydessä on päästä pisteeseen, että 
bisnes elättää työntekijät. Se on tosi iso urakka. Vasta 
sen jälkeen voi ponnistaa kunnolla. Saimme ensimmäi-
sen pelin myynnistä tuloja ja samalta yritykseltä lisä-
duunia.” 

Hautomossa yritys sai vinkkejä rahoitusohjelmista 
ja -lähteistä.

”Usein niissä vaadittiin kuitenkin asioita, jotka eivät 
olisi olleet silloin meille oikeita. Kun ei vielä ole tuotteita, 
on vaikea lähteä kansainvälisille markkinoille. Vuonna 
2005 saatiin eka rahoitusrundi faijalta ja laajennuttiin 
nopeasti.”

Ensimmäinen kasvupyrähdys oli nopea. Väkimää-
rä nousi seitsemästä 24:een. Nimi vaihtui tammikuussa 
2005 Rovio Mobileksi ja yritys muutti hautomosta isom-
piin tiloihin.  

Mikael Hed tarkasteli vuodet 2005–2008 Rovion 
menoa kauempaa ja kehitti omaa yritystään, Taikapajaa, 
tutuksi tulleessa NBC-hautomossa. Yrityksen liikeidea-
na oli sarjakuvien ja kirjojen julkaisutoiminta.  

Hed palasi alkuvuonna 2009 Rovioon toimitusjohta-
jaksi. Sillä välin yritys oli kehittänyt yli 30 peliä ja ajau-
tunut 2008 konkurssin partaalle. Työntekijöiden määrä 
laski 50:sta 12:sta. 

Kasvu syntyy strategisista valinnoista  
Konkurssin uhka pisti roviolaiset pohtimaan selviytymis-
strategioita.  

”Mitä lähemmäs konkurssia mennään, sitä armotto-
mampi fokuksen on oltava, että päästään jaloilleen. Pää-
timme panostaa yhä enemmän voimavaroja omien pelien 
tekoon.”

Alihankintatöitä otettiin lisää, ja osa tuloista laitettiin 
kehitystyöhön.

”Kyseenalaistimme kaiken, minkä tiesimme peleistä. 
Mietimme, miten minimoimme pelkän tuurin menestys-
tekijänä, ja analysoimme kriittisesti sekä markkinoita et-
tä omaa kehitystyötämme. Pelin teko on yhtälailla taidetta 
kuin tiedettä, joten on myös luotettava siihen, mikä tuntuu 
hyvältä. Päätimme tehdä muutakin kuin pelkän pelin, ja ta-
voitteenamme oli luoda kokonainen maailma hahmoineen, 
joita voisimme hyödyntää esimerkiksi oheistuotteina.”

Yritys jatkoi siis omien pelien tekoa, luopui yhteistyös-
tä operaattoreiden kanssa, lopetti tuottamisen monille 
alustoille ja päätti keskittyä ensin iPhoneen.  

”Peliala on hittivetoinen. Kymmenestä pelistä ehkä yksi 
menestyy ja maksaa muiden tappiot. Olimme varautuneet 
tekemään vielä 15 peliä ja katsomaan syntyisikö niiden jou-
kosta hittiä. Ensimmäisenä valmistui Angry Birds.”

Pelit tuovat Rovion liikevaihdosta 70 prosenttia ja 30 
prosenttia kertyy oheistuotteista. Liikevaihto oli v. 2010 
noin 10 miljoonaa. Viime vuonna se ampaisi jo 75,4 miljoo-
naan. Väkeä on nyt yli neljä sataa, ja määrä voi kasvaa no-
peasti jopa seitsemään sataan. 

Muutos on hyväksi
Hed varautuu tulevaisuuteen luomalla vaihtoehtoisia mal-
leja ja kyseenalaistamalla. 

”Eteenpäin katsominen on vaikeaa. Yleensä mallinne-
taan yksi kasvukäyrä ja uskotaan, että näin se menee. Meil-
lä on vaihtoehdot A, B ja C. Jos asiat menevät eri tavalla, 
tilanne vaatii erilaisen suunnitelman. On varauduttava 
kaikkeen ja oltava valmis tekemään muutoksia.”

Rovio on säilyttänyt oppimishalunsa. Kun kotimaasta 
ei löytynyt lisensointiosaamista, yritys rekrytoi ulkomailta 
ja lähti kouluttamaan omia tuoreita osaajia. Tällä hetkellä 
kansainvälinen lisensointiala arvioi yrityksen lisensioin-
tohjelman maailman parhaaksi, ja Angry Birdsin maail-
man parhaaksi lisensoiduksi brändiksi.

”On oltava oppimiskykyä. Joka päivä on taisteltava, että 
saadaan pidettyä asemat.”

Tärkeää on olla myös käytännönläheisesti luova.
”Kannattaa miettiä, minkälaista luovuutta asiakas meil-

tä haluaa. Luovuus tulee siitä, että tehdään loistavia tuot-
teita. Usein paras tuote on sellainen, jota asiakas osaa 
käyttää heti. On tärkeää tuntea asiakkaat ja heidän todel-
linen käyttäytymisensä, eikä vain se, mitä he sanovat ha-
luavansa.”

Yritys tuottaa nykyään myös animaatioita, ostaa mui-
den kehittämiä pelejä itselleen ja aikoo perustaa satoja 
kauppoja eri puolille maailmaa. Uusia suuntia testaillaan 
satojen yhteistyökumppaneiden kanssa. 

”Pitää säilyttää tietty kiireisyyden tuntu ja säätää toi-
mintaa joka päivä. Paikoilleen ei saa jäädä. On tarkkailtava 
markkinoiden muutoksia. Kannustaisin kaikkia: kulke-
kaa silmät avoinna ja tutkikaa nöyrästi, mitä ympärillänne 
maailmalla tapahtuu.”

        Kyseenalaistan 
   oman tekemiseni 
                  joka päivä  
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VM-Carpet alkoi valmistaa 
mattoja 1973 Lappajär-
vellä Karvalan kylässä. 
Nyt yritystä pyörittää jo 
toinen polvi. Myös Ma-

ria Niemi työskentelee ”toisessa polvessa”. Hänen isän-
sä aloitti 30 vuotta sitten mattojen edustuksen ja opetti 
tyttärensä alalle. 

Lahden ammattikorkeakoulusta tradenomiksi val-
mistuttuaan Maria Niemi on vuodesta 2009 vastannut 
mattojen edustuksesta Etelä- ja Itä-Suomessa. Sitä en-
nen hän ehti työskenteli vuosia lomillaan yrityksessä 
myyntityössä.

Niemi haluaa tavata asiakkaansa eli kotimaisia de-
sign-mattoja myyvien myymälöiden yrittäjät ja vastuu-
henkilöt vähintään kerran kuukaudessa. 

”He ovat meidän silmämme ja korvamme asiakkai-
den suuntaan. Tavatessa tulee esille asioita, joista olem-
me saaneet tuotantoomme paljon ideoita.”

Yritys käyttää mattojen raaka-aineena muun muassa 
villalankaa ja kotimaista paperia. Bambu tekee tuloaan 
ja räsymatoille löytyy oma käyttäjäkuntansa.

”Asiantuntijat suosittelevat mattoja nykyään jopa al-
lergiaperheisiin. Teemme keinokuiduista – polyamidista 
ja polypropeenista – pölyämättömiä ja sähköistymättö-
miä mattoja. Kokolattiamatotkin tekevät paluuta, ja nii-
tä valmistetaan nykyään myös antibakteerisina.”

Trendivärit ovat musta, valkoinen ja harmaa. Myös 
sinistä kysytään taas.

”Suomi on kuitenkin pitkä maa. Vaikkapa Espoos-
sa trendit näkyvät nopeasti ja sisustukseen käytetään 

enemmän rahaa kuin pohjoisemmassa.”

KAM toi suunnitelmallisuutta
Myymälöistä ovat kadonneet korkeat mat-
topinot, eikä varastoja enää löydy. Perin-
teiset mattoliikkeet ovat antaneet tilaa 
ketjuille ja erikoisliikkeille. VM-Carpet 
valmistaa matot asiakkaiden tilausten 

mukaan ja toimittaa ne alle kuukaudessa. 
”Nyt kauppaa tehdään mallitilkkujen 

perusteella. Haaste on, miten näymme myy-
mälässä ja saamme myyjät myymään tuottei-

tamme, sillä he tekevät varsinaisen myyntityön. 
Meidän on luotettava myyjään, että hän valitsee mat-

tomme asiakkaalleen.”
Maria Niemi on hankkinut lisää työkaluja omaan 

työhönsä Key Account Manager -koulutuksesta (KAM).  
”Lähdin hakemaan Pienyrityskeskuksen koulutuk-

sesta suunnitelmallisuutta, tavoitteellisuutta ja ajatuk-
sia asiakassuhteen kehittämiseen. Olen lapsesta pitäen 

tuntenut joitakin asiakkaistamme ja halusin päivittää 
asiakassuhteita vastaamaan tätä päivää.”

Asiakassuunnitelmat olivat yksi uusista käyttöön 
solahtaneista työskentelytavoista. Nyt Maria Niemi ke-
hittää asiakassuhteita haluttuun suuntaan tekemällä 
tavoitteita ja suunnitelmia. Osana KAM-opintoja val-
mistuu asiakassuunnitelma. 

”On tärkeää seurata myyntiä asiakkaan kanssa tuot-
teittain ja katsoa, miten päästään toivottuun tulokseen. 
Se varmistaa jatkuvuutta. On tärkeää, että on yhteinen 
näkemys siitä, mihin yhteistyötä halutaan viedä.”

KAM toi myös vuosikellon käytön. Kalenterista löy-
tyvät nyt vuosittain toistuvat tapahtumat, kampanjat, 
messut ja asiakkaiden järjestämät tapahtumat. 

”Aiemmin saatoimme mainostaa sisustuslehdessä, 
mutta emme hyödyntäneet sitä omissa kampanjoissam-
me. Nyt otamme hyödyn irti ajoituksista, ja etukäteis-
suunnittelu on parantunut.”

Uutena haasteena vientikauppa
Yritys vie Japaniin ja Etelä-Koreaan paperinaru- ja 
puuvillamattoja. Vientiä on myös Tanskaan, Ruotsiin, 
Saksaan ja Italiaan. Uusia haasteita Lahdesta pääkau-
punkiseudulle muuttavalle myynnin asiantuntijalle tuo 
myös vientikuvioiden kartoitus Englannissa.

”Aloittelemme siellä designer-markkinassa myyntiä 
arkkitehdeille ja suunnittelijoille, jotka etsivät uniikke-
ja ja erikoisia ratkaisuja, ja joille hinta ei ole este. Uskon, 
että tästä kohderyhmästä löytyy meille markkina.”

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä yritys on saavutta-
nut hyvän aseman alallaan. Myös nimekkäät suunnitteli-
jat, kuten Eero Aarnio, Jukka Rintala ja Ristomatti Ratia, 
suunnittelevat yritykselle mattoja.

”Asiakastyytyväisyyskysely kaksi vuotta sitten kertoi, 
että olemme suurimmalle osalle asiakkaistamme tär-
kein toimittaja. Tämän eteen on tehty tosi pitkään töitä. 
Nyt yhteistyön parantaminen on helppoa, kun luotta-
musta löytyy pitkältä ajalta.”

 Oman työn pitkäjänteinen kehittäminen kiinnostaa 
edelleen. 

”Isäni opetti minulle myyntityöstä paljon. Hän sanoi, 
että pitkälle pääsee, kun ei valehtele ja pitää mitä lupaa.”

Räätälöity tuote 
   on kilpailuvaltti 

”Käyn asiakkaiden 
luona usein, vaikkei 
aina olisi niin paljoa 
asiaakaan. On tärkeää 
käydä kysymässä, mitä 
myymälässä tapahtuu. 
Tuotantomme on saanut 
näistä palautteista paljon 
ideoita”, kaksi vuotta VM-
Carpetin palkkalistoilla 
myyntiedustajana 
toiminut Maria Niemi 
sanoo. 

-valmennus 
– kohti tuloksellisia 

asiakkuuksia

Tarjoaa käytännönlähei-
siä työkaluja, uusinta tietoa 
ja näkökulmia sekä verkos-
toitumisfoorumin  asiak-
kuuksien johtamiseen ja 
kehittämiseen.

Kysy lisää:
Anne Sihvola,   
p. 040 353 8435,
anne.sihvola
@aalto.fiK
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”Yhteistyön merkitys on kasvanut mattoalalla. 
Myyjällä ei välttämättä ole enää läjää mattoja, 
joista hän myisi asiakkaalleen sopivimman, 
vaan suuri osa matoista tilataan asiakkaiden 
toiveiden mukaan meiltä”, perinteikkäässä 
pohjalaisessa mattoyrityksessä, VM-
Carpetissa, myyntiedustajana toimiva 
Maria Niemi sanoo. 
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Pohjoismainen Rejlerskoncernen on suun-
nittelu- ja konsultointipalveluja sekä pro-
jektitoimituksia tarjoava monialayritys. 
Asiakkaisiin kuuluu muun muassa teolli-
suus-, rakennus-, energia- ja kiinteistöalan 

yrityksiä. 
Suomessa toiminta alkoi v. 1980 Mikkelistä, mis-

sä sijaitsee edelleen Suomen Rejlers Oy:n pääpaikka. 
Konsernin palveluksessa on noin 1500 ihmistä, joista 
Suomessa työskentelee liki kolmannes. Yritys tähtää lä-
hivuosina kovaan kasvuun.

Reilut kaksi vuotta yrityksen palveluksessa Mik-
kelissä työskennellyt Jani Viljakainen vastaa liike-
toimintapäällikkönä Rejlersin ja Suur-Savon Sähkön 
yhteisyrityksen, ElMil Oy:n, liiketoiminnan kehittämi-
sestä, palveluista, myynnistä ja markkinoinnista. 

ElMil on erikoistunut kehittämään ja tarjoamaan 
sähköverkkoyhtiöille ja tuulivoimayhtiöille kokonais-
valtaisia verkosto-omaisuuden hallintaan ja suunnitte-
luun liittyviä teknis-taloudellisia asiantuntijapalveluita. 

”Ruotsissa sähköverkkoyhtiöiden konsultoinnilla 
on pidemmät perinteet. Nyt myös täällä Suomessa toi-
mialan yritykset alkavat olla valmiimpia ostamaan os-
topalveluina suunnittelua ja konsultointia. Rejlers on 
keskittänyt Suomessa sähköverkkoihin liittyvät asiat 
ElMiliin.”

Haasteena terästää myyntiä
Kovassa kasvussa oleva yritys aikoo lisätä myyntiään 
lähivuosina. Diplomi-insinööriksi opiskellut Viljakai-
nen lähti mukaan Pienyrityskeskuksen Myyntijohtaja-
valmennukseen saadakseen vinkkejä siihen, miten voisi 
terästää myyntiä entisestään. 

”Myyntijohtajavalmennus antoi mahdollisuuden 
kuulla muilta toimialoilta olleiden osallistujien koke-
muksia ja kommentteja. Löysin myynnin johtamiseen 
ja kehittämiseen erilaisia työkaluja ja sain sidottua ke-
hittämistehtävän osaksi omaa työtäni.”

Rejlersissä myynti räätälöidään aina asiakkaiden 
tarpeisiin. 

”Mitä paremmin tuntee asiakkaat, sitä helpompaa on 
määritellä heille palveluja. Jokaiseen myyntitilantee-
seen on lähdettävä hyvin valmistautuneena.”

Suomessa on noin sata sähköverkkoyhtiötä, jotka 
toimivat maantieteellisesti erilaisilla alueilla ja joilla on 
erilaisia haasteita. 

”Haasteet voivat liittyä vaikkapa tuulivoimaan, nope-
asti ikääntyvään verkkoon, verkostoinvestointeihin tai 
toimitusvarmuuteen, mitä viime vuosien myrskyt ovat 
koetelleet.”

Hinnoittelumallien kehittely kiehtoo

Myyntijohtajavalmennuksen aikana Viljakainen sy-
ventyi miettimään erilaisia tapoja hinnoitella palveluja. 
Rejlersilläkin hinnoitellaan tyypillisesti tunti- ja projek-
tipohjalta. 

”On kiinnostavaa miettiä lisäarvopohjaista hinnoit-
telua. Silloin määritellään asiakkaan palvelumallista 
saama lisäarvo ja hinnoitellaan sen pohjalta. Tämä on 
mielenkiintoinen osa-alue. Hinnoittelumallien kehittä-
minen on meillä nyt keskeistä.”

Yritykselle kertyy asiakkaistaan paljon taustatietoja.  
”Valmennuksessa pohdin, miten olemassa olevasta 

datasta saataisiin pureskeltua myyntiä tukevaa tietoa. 
Jos aineistoja käsiteltäisiin systemaattisesti, voisi löy-
tyä yhtäläisyyksiä eri yritysten välille. Siitä voisi ehkä 
päätellä, minkälaisia tarpeita yrityksillä on.”

ElMil on palkannut nopeasti uusia henkilöitä. Kas-
vun myötä asiakkuuden hallinnasta on tullut entistä tär-
keämpää. 

”Myyntitapaamisissa pyrimme löytämään myös mui-
ta asiakastarpeita ja niihin sopivia palveluita.”

Tavoite tarkentuu asiakastapaamisissa
ElMil perustettiin v. 2007. Viidessä vuodessa markki-
nat ovat muuttuneet. Viljakaisen työajasta menee 70-80 
prosenttia tällä hetkellä myyntiin. Hän haluaa myös jat-
kossa pitää prosenttiosuuden yhtä korkealla. 

”Sähköverkkoyhtiöt ostavat nyt laajempia kokonai-
suuksia. Suomessa on syntynyt uudentyyppistä liike-
toimintaa, kun suunnittelua ja konsultointia on alettu 
kysyä.”

Myynnin johtaminen on erilaista kuin pro-
jektien johtaminen. 

”Myyntityössä päämäärä ei aina ole 
selvä, vaan se tarkentuu vasta keskus-
teluissa asiakkaan kanssa. Suunnan 
on kuitenkin oltava selvä. Pitää tie-
tää, mitä yritystä kontaktoi, miksi ja 
missä myynnin painopiste on. Läh-
tötilanteessa asiakas ei välttämättä 
tunnista tarpeitaan. Keskeistä on-
kin, että myyntitilanteissa asiakas 
löytää itse tarpeita.”

Viljakaista kiinnostaa kehittää 
omassa työssä hyödynnettäviä malle-
ja edelleen. 

”Haluan kehittää tavoitemallia siitä, 
miten lähteä liikkeelle kustakin myyntikon-
taktista, miten luoda systemaattista suuntaa 
myynnille ja määritellä keihäänkärkiä. Kun yksit-
täistä tietoa tulee, se pitää pystyä käsittelemään ja do-
kumentoimaan.”

Myyntijohtajavalmennusta hän suosittelee kaikille, 
jotka vastaavat myynnistä.

”Se, että mukana on ihmisiä eri toimialoilta, laajentaa 
hyvin ajattelua. Mielestäni tällainen valmennus sopii 
erittäin hyvin ihmisille, jotka toimivat tai ovat siirty-
mässä myynnin johtamisen tehtäviin.”

Myyntityössä tavoite tarkentuu
     yhdessä asiakkaan kanssa

”Myyntitilanteissa on keskeistä, 

että asiakas itse löytää tarpeita 

palveluillemme”, Rejlers Oy:n 

liiketoimintapäällikkö 

Jani Viljakainen sanoo.

”Haluan kehittää myyntiin selkeää tavoitemallia, joka 
helpottaa pienten tiedonpalasten käsittelyä, sanoo 
ElMil Oy:n liiketoimintapäällikkö Jani Viljakainen, joka 
harrastuksenaan valmistelee väitöskirjaa sähköverkon 
toimitusvarmuuteen ja verkkoliiketoiminnan 
valvontamalliin liittyen.

Myyntijohtajavalmennus on osa KOPSU- Työssä ja Työstä 
oppien- korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulu-
tuksen kehittämishanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan 
sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

                              Jatkuvasti 
                      toteutettavia ja 
               kehitettäviä, ajassa
        eläviä myyntikoulutuksia!
     Ratkaisumyyntivalmennus.  
Aktiivista myyntityötä tekeville. 
Aloitus 29.1.2013.  Anne Sihvola.
KAM Pro – laajentava ja syventä-
vä jatko-ohjelma asiakkuuksien 
kehittämiseen ja johtamiseen. 
anne.sihvola@aalto.fi, 
p. 040 353 8435.
Myynnin johtamisen erikoistu-
misohjelma. Myyntijohtajille ja 
yrityksen myynnistä vastaavalle  
      johdolle. 
           tuula.kamarainen@
                aalto.fi, 
                       p. 040 724 7467. 
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Pekka Tolpalle ja hänen vaimolleen tulee en-
si vuonna täyteen 15 vuotta täysipäiväisinä 
yrittäjinä. Sitä ennen työn merkeissä tavan-
nut keittiömestaripariskunta ehti työsken-
nellä vieraan palkkalistoilla kymmenisen 

vuotta. Ensimmäinen oma yritys oli Ruovedellä sijain-
nut hotelli-ravintola. Sitä päätettiin kehittää kolme 
vuotta ja myydä sitten muille.

”Kolme vuotta ja kolme kuukautta teimme sitä pro-
jektina. Sitten pidimme puolen vuoden hengähdystau-
on.”

Seuraavan haasteen tarjosi kymmenen vuotta sitten 
Mobilia-säätiö, joka pyörittää monipuolista automuseo-
kohdetta Kangasalla. Säätiö tarjosi Tolpille vuokralle 
kahvila-ravintolaa. Nyt paikka tunnetaan monipuolise-
na tilausravintolana, kahvilana ja pitopalveluna. Kesäl-
lä lisää säpinää tuo kesäteatteri, ja nelisen vuotta yritys 
on pyörittänyt myös Kangasalan uimahallin ravintolaa.

Tolppa Ravintolat Oy toimii ympäri vuoden 12 mies-
työvuoden varassa. Sesongin aikana työvuorolistaan kir-
joitetaan 19 nimeä. 

Työkalut auttavat kehittymään
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Tolpat kävivät kaksivuoti-
sen toimitusjohtajakoulutuksen. Työnjako on sellainen, 
että toimitusjohtaja Heini Tolppa vastaa salista. Pekka 
Tolppa pyörittää keittiötä. Tänä vuonna hän lähti Pien-
yrityskeskuksen Helsingin esimiesvalmennusryhmään 
päivittämään taitojaan. 

”Halusin työkaluja etenkin siihen, miten pitäisi toi-
mia nuorten työntekijöiden kanssa. Nuoret ovat selvästi 
vaativampia kuin ennen. Siinä kun meille työ oli aikaan 
ykkösasia elämässä, heillä on paljon muutakin elämäs-
sään ja erilaiset arvot. Se on osattava ottaa huomioon.”

Televisio on tehnyt huippukokeista trendikkäitä me-
diapersoonia. Ala vetää nyt nuoria, mutta media saattaa 
myös luoda vääränlaisia odotuksia.

”Media antaa ehkä vähän liiankin ruusunpunaisen 
kuvan alasta. Kokkaus ei ole pelkää liekitystä, vaan kyllä 
siivoustakin riittää kaikille. Työ painottuu iltoihin ja vii-
konloppuihin, kun kaveripiiri on vapaalla.”

Esimiesvalmennus opettaa
          tsemppaustaitoja

Helsingissä järjestetty valmennus toi etäisyyttä 
omaan arkeen, ja kaksipäiväisten koulutusjaksojen ai-
kana pääsi haistelemaan pääkaupunkiseudun ravinto-
lamaailman uusia tuulia. Valmennuksesta lähti kotiin 
tuliaisina toivottuja työkaluja.

”Halusin kehittyä esimiehenä ja saada tsemppaus-
työkaluja. Olen nyt omasta mielestäni kannustavampi, 
annan enemmän palautetta ja mietin, mikä on oikea tapa 
palkita alaisia niin, että samalla palkitsee koko perhettä. 
Se ei silloin ole välttämättä konjakkipullo, vaan jotakin, 
mistä koko perhe saa iloa. Tässä ammatissa perhe joutuu 
venymään, kun työ syö yhteistä vapaa-aikaa.”

Monialainen ryhmä antaa näkökulmia
Esimiesvalmennukseen osallistui useita nuoria esi-
miehiä. Monille heistä oli haasteellista luoda omaa 
auktoriteettia varsinkin, jos alaisena oli heitä itseään 
vanhempia työntekijöitä.  

”Kuuntelin heitä ja mietin samalla, miten meillä vä-
liporras suhtautuu omiin esimiehiinsä ja miten meidän 
yrityksessämme ihmiset ajattelisivat näistä asioista. 
Huomasin myös, että mitä isompi yritys on, sitä enem-
män siellä on ehkä esimiestyöhön liittyviä ongelmia.”

Valmennuksessa mukana olleiden tarinoissa tois-
tui se, että esimiehille annetaan kyllä vastuuta, mutta ei 
valtaa niin, että he pystyisivät hoitamaan asiat kuntoon.

”Sen oivallettuani olen yrittänyt muuttaa tätä meillä.  
Ennen vastasin heti kun kysyttiin. Nyt sanon yleensä en-
sin, että mietipä itse ja kerron vasta sitten oman kantani.”

Uusia vinkkejä tuli myös omaan ajankäyttöön.
”Pyörin liikaa suorittavalla tasolla. Minun pitäisi 

malttaa keskittyä suunnitteluun enemmän”
Valmennuksen jälkeen omaa vapaa-aikaakin on al-

kanut löytyä yllättäen entistä enemmän.
”Olen sitä mieltä, että ellei yrittäjällä ole yhtään va-

paa-aikaa, jotain on pielessä. Ajanhallintavinkit ovat 
auttaneet löytämään enemmän vapaa-aikaa.”

Seuraavat neljä vuotta Mobilian aluetta ke-
hitetään ja laajennetaan lisää, mikä tuo Tolp-
pien yritykselle kasvua. 

”Me brändäämme nyt ravintolayritys-
tämme. Olemme jo erikoistuneet tuotta-
maan räätälöityjä tilaisuuksia, joissa on 
haluttu teema. Meidät mielletään yrityk-
seksi, jonka ruoka on maistuvaa ja sitä on 
riittävästi. Hyödynnämme myös lähiruokaa 
jo nyt paljon.”

Vastaavanlaiseen valmennukseen osallis-
tumista Pekka Tolppa suosittelee etenkin yrittä-
jille, joilla on 10-20 työntekijää. 

”Mielestäni yrittäjien kannattaa kouluttautua ja 
mieluummin muualla kuin oman kylän alueella. Kun 
ryhmässä ei ole ennestään tuttuja, pystyy olemaan eri ta-
valla avoin. Valmennuksissa on myös se hyvä puoli, että 
jos yrityksessä on jokin ongelma, valmennuksen aikana 
sen poistoon löytyvät keinot.”

Mielipiteiden vaihtaminen auttaa löytämään asioita, 
joita ei muuten ehkä huomaisi. 

”Kun kuunteli muiden tarinoita, itselläkin heräsivät 
kellot soimaan, että meillähän on vähän samanlainen ti-
lanne päällä, mutta en ole tiedostanut sitä. Valmennus 
herätti minut kuuntelemaan.”

”Verkostot ovat yrittäjille tärkeitä. Me teemme paljon 
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa”, Vuoden 
yrittäjä 2011 -tittelin Kangasalla saanut Pekka Tolppa 
sanoo Mobilia-automuseon tiloissa. 

”Usein yksityisyrittäjä luottaa vain itseensä, 

ja työtehtävien antaminen muiden 

hoidettavaksi tuottaa vaikeuksia. Olen omassa 

työssäni opetellut, että en vastaakaan heti 

kysymykseen vaan sanon, että mietipä itse, 

miten tekisit ”, kangasalalainen keittiömestari 

Pekka Tolppa sanoo.

• Menesty esimiehenä
• Osaava esimies
• Kehittyvä esimies
• Esimiesvalmennus

Helsinki, Mikkeli, 
Tampere, Kuopio, 
Lahti, Savonlinna, 
Jyväskylä
Lisätiedot: 
p. 0400 568 608,
leena.kivisto@
aalto.fi E
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Palveluratkai-
sujen kehittäjä 

– Service Solutions 
Competence 
Oppisopimustyyppinen 
täydennyskoulutus alkaa 
tammikuussa 2013. 
Lisätietoja Hanna Kari, 
hanna.kari@aalto.fi, 
puh. 040-836 9559.
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Sotainvalidien Veljesliitto on jo 14 vuoden 
ajan pyörittänyt avustajatoimintaan keskit-
tynyttä valtakunnallista projektia, jolla on 
ollut 18 aluehanketta. Hankkeet kouluttavat 
ja työllistävät avustajia, jotka käyvät vete-

raanien kotona keskimäärin 2,5 tuntia kerrallaan. 
”Avustajat tuovat sotiemme veteraanien kotiin erilai-

sia kotona selviytymiseen liittyviä tukipalveluita, kuten 
laittavat ruokaa, siivoavat, ulkoiluttavat, seurustelevat, 
tekevät piha- ja puutarhatöitä tai vaikka pikkuremont-
teja.”

Hanke on työllistänyt vuosittain noin 40 projekti-
työntekijää ja 600 avustajaa.

”Hanke antaa pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuden 
työllistyä, katsoa kiinnostaako ala ja kouluttautua alal-
le. Hankkeen jälkeen voi työllistyä vaikka vammaisten 
avustajaksi.”

Liitossa halutaan kehittää toimintamuotoja myös 
uusia kohderyhmiä varten, sillä veteraanien keski-ikä 
on jo 90 vuotta. Kilgast onkin haudutellut hankkeen rin-
nalle tai työn jatkajaksi erillistä osakeyhtiötä. 

”Nyt asiakaskuntamme on ollut tiukasti rajattu, ja 
asiakkaat ovat olleet veteraanijärjestöjen jäseniä. Yritys 
työllistäisi avustajina olleita ja palveluita voisivat ostaa 
muutkin ryhmät.”

Yritys täydentäisi kunnallisia palveluja 
Eija Kilgast tuli kolmisen vuotta sitten nykyiseen työ-
hönsä valtakunnallisen hankkeen projektijohtajaksi. 
Hänellä on pitkä ja monipuolinen työkokemus sosiaali-, 
päihde- ja veteraanityöstä sekä koulutus- ja johtotehtä-
vistä. 

”Aloitin kodinhoitajana kunnallisella puolella ja nä-
en nyt selvästi, miten järjestöt tekevät niitä tehtäviä, 

jotka kuuluivat vielä 80-luvulla kunnille. Mielestä-
ni kodinhoitajat ja kotiavustajat tarvittaisiin ta-

kaisin.”
Hän on myös huomannut, että eri alojen ly-

hyitä koulutuksia tehneet pitkäaikaistyöttömät 
menevät kursseille usein työvoimahallinnon 
ihmisten toiveiden pohjalta. 

”Toivoisinkin, että voisimme työskentelyjak-
son jälkeen käydä avustajan kanssa keskustelun 

hänen tulevaisuudestaan niin, että työvoimahal-
linnosta olisi joku mukana. Ihmiset eivät usein osaa 

arvostaa osaamistaan, eivätkä itse näe, että voisivat työl-
listyä, kun täydentävät osaamistaan. Meillä työssä olleil-
le voi löytyä työtä vanhusten ja vammaisten avustajina.”

Kilgast on haudutellut perusteilla olevalle yrityksel-
le suuntaa kentän tarpeista lähtien. Työkaluja hän on na-
pannut samaan aikaan opinnoistaan Palveluratkaisujen 
kehittäjä -ohjelmassa. 

Useissa järjestöissä käydään samantyyppistä kes-
kustelua kuin Sotainvalidien Veljesliitossa siitä, miten 
palveluja voisi tarjota yhtiön kautta uusille asiakasryh-
mille. 

”Koulutuksen alussa en ymmärtänyt yritystoimin-
taan liittyvää kieltäkään. Siksi oli hyvä, että ensin oli lu-
ettava kirjoja. Sitten tuli valaistuminen. Asiantuntija 
kuvittelee usein tietävänsä, mitä asiakas haluaa sen si-
jaan, että näkisi asiat tavallaan uusin silmin.”

Kilgast koki tehokkaaksi sen, että eri alojen järjestö-
jen ihmiset tekivät töitä pienryhmissä. 

”Silloin tutustuu paremmin, osaamista tulee vaihdet-
tua ja ihan uusia näkökulmia alkaa avautua. Usein me so-
siaalipuolen ihmiset näemme aina samat ratkaisut. Nyt 
sain uusia ideoita ja lähestymistapoja ryhmästä, se he-
rätti ja oli tosi tärkeää.”

Asiakasnäkökulman merkitys alkoi näkyä myös Kil-
gastin tekemissä suunnitelmissa. 

”Ymmärsin, että meidän on saatava selville asiakkai-
den oikeat tarpeet niin, ettei niitä määritä kukaan muu. 
Oivalsin, että laajojen, raskaiden haastattelututkimus-
ten sijaan voi tehdä useammin yksinkertaisia puhelin-
kyselyitä ja saada niistä riittävät mittarit nopeasti.”

Hyvä johtaja tiedottaa ja osallistaa 
Hankkeen verkostoon kuuluu neljä veteraanijärjestöä, 
16 aluehanketta, 21 eri toimipistettä ja yhtä aikaa töis-
sä on ollut 350 avustajaa. Valtakunnallisen hankkeen ve-
täjänä Eija Kilgast on joutunut miettimään myös omaa 
johtajuuttaan. 

”Koen, että hyvä johtaja selkiyttää asioita. Jos jokin 
asia on itselle epäselvä, se on sitä varmasti jollekin toi-
sellekin. Koen itseni selkiyttäjäksi ja haen itselleni ulko-
puolista näkemystä siihen, mikä asioissa mahdollisesti 
kiikastaa.”

Jo vuosia hän on käyttänyt oman työnsä ohjaajana 
Paavo Viirkorpea, joka on Palveluratkaisujen kehittäjä 

-ohjelman keskeinen kouluttaja. 
”Otan osaamista myös kentältä avuksi. Mielestäni 

johtajalla on lupa kysyä ja tunnustaa, ettei osaa. Tärke-
ää on, että ottaa ihmiset mukaan, on avoin ja muistaa tie-
dottaa. Hyvä johtajuus on pienistä asioista kiinni.”

Johtaja myös kantaa vastuun.
”Johtaminen voi olla yksinäistäkin. Turvallisuutta 

tuo, että on linja, jota vie eteenpäin.”

  Johtajan pitää 
selkiyttää asioita  

Sotainvalidien Veljesliitossa on hauduteltu 
avustajatoimintaan keskittyvän yrityksen 
perustamista parisen vuotta. Nyt kenttä on innostunut 
asiasta, ja tositoimiin ryhdyttäneen syksyn kuluessa, 
projektijohtaja Eija Kilgast sanoo. 

”Kun asiakaskunta väistyy, on pakko kehitellä 

uutta”, projektijohtaja Eija Kilgast Sotainvalidien 

Veljesliitosta sanoo. Palveluratkaisujen kehittäjä 

-ohjelmassa hän on valmistellut yritystä, joka toisi 

avustajia asiakkaiden koteihin.
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Kangasniemeläisen Pentti Kettusen ura 
yrittäjänä alkoi karusti. Jollei hän oli-
si ostanut Tehomet Oy:tä, työpaikka olisi 
mennyt alta. Tänään Tehomet on yhdys-
valtalaisen pörssiyhtiön osa, joka tahkoaa 

historiansa parhaita tuloksia. 
Intohimoisesti myyntiin ja markkinointiin suhtau-

tuva Kettunen aloitti yrityksessä myyntitehtävissä 1982. 
Viiden vuoden kuluttua hänelle tarjottiin toimitusjohta-
jan pestiä.

”Ensimmäinen asia, mitä pöydälle tuli, oli konkurs-
sihakemus ja samalla paljastui, paljonko yrityksellä oli 
ulosotossa. Selvittelin tilannetta muutaman vuoden, ja 
1990 ostin yrityksen.”

Kylmiöiden ja pesukoneiden valmistuksesta luovut-
tiin ja keskityttiin valaisinpylväisiin.   

”Lamavuosina pylväspuoli oli niitä harvoja, jotka ve-
tivät. Kun kilpailijoita kaatui, olimme markkinoilla het-
ken yksin ja pääsimme toipumaan nopeasti. Päivät tein 
myyntiä ja illat olin hallilla poikien kanssa hommissa. 
Hitsausta tai trukin ajoa en kuitenkaan opetellut.”

Toimitusjohtajan hommat tulivat tutuiksi tekemällä.  
”Sitä oli täysin yksin, vaikka olisi ollut hyvä jakaa asi-

oita. Onneksi pankki seisoi takana.”
PK-JOKO -valmennukseen hän löysi 90-luvulla en-

simmäisen kerran ja 2000-luvulla toisen kerran. Tu-
tuiksi ovat tulleet myös esimiesvalmennus, myynnin ja 
markkinoinnin esimieskoulutus ja Hallittu kasvu -oh-
jelma.  

”Pienyrityskeskuksen ohjelmat ovat olleet johtamis-
korkeakouluni. On ollut tärkeää kuulla myös mukana ol-
leiden kollegoiden kokemuksia. Monet heistä ovatkin 
menestyneet hyvin.”

Kasvua ei kannata pelätä 
Yrityksen kasvu ei ole hirvittänyt Kettusta missään vai-
heessa. Yrityksen laajentuessa hän on saanut ympäril-
leen lisää osaamista ja vastuunkantajia.   

”Yritysjohtajalta vaaditaan rohkeutta, periksi ei saa 
antaa, on oltava uskoa ja halu päästä eteenpäin. Pitää 
myös kestää muutoksia ja uskaltaa menestyä. Nopeita 
ja epäsovinnaisiakin päätöksiä on tehtävä ja niistä on 
kannettava vastuu.”

Yksi tiukimmista päätöksistä tuli eteen v. 2007. Jo 
parisen vuotta maailmalta oli tullut säännöllisin vä-
liajoin ostotarjouksia. Kettunen valitsi lopulta yhdysval-
talaisen pörssiyrityksen Valmont-konsernin, jolle perhe 
myi 70 prosenttia osakkeistaan. 

”Vain Valmontia kiinnosti, paljonko pystymme kas-
vamaan ja paljonko meillä on täällä rakennusoikeutta. 
Jälkimaininkina iski silti ajatus, että mitä kaupasta saa-
tiin paitsi mammonaa. Listasin asiat paperille, ja positii-
viset veivät kirkkaasti voiton.” 

Viroon viitisen vuotta sitten perustettu tytäryhtiö 
laajenee. Valmont on keskittänyt puupylväiden valmis-
tuksen Tehometin Parikkalan yksikköön, mistä niitä 
lähtee 22 eri maahan. Myös Kangasniemellä on toteu-
tettu laajennuksia. 

Valmontin kaupan aikaan Tehometin liikevaihto oli 
10 miljoonaa. Viime vuonna se oli jo 15. 

”Ison kansainvälisen toimijan kanssa työskentely oli 
meille paras ratkaisu taata kasvu. Viime vuonna teimme 
Valmontin tuloksesta Euroopassa 40 prosenttia.”

Tämän vuoden alussa Pentti Kettunen siirtyi ke-
hitysjohtajaksi. Toimitusjohtajan kulmahuoneeseen 
muutti hänen vanhin poikansa, Jarkko Kettunen, joka 
oli sitä ennen viisi vuotta maailmalla ensin Viron tytär-
yhtiössä ja sitten Valmontin pääkonttorissa. 

Erikoistuminen auttaa menestymään
Tehomet luottaa jatkossakin vahvaan tuotekehitykseen-
sä, ympäristöystävällisiin tuotteisiinsa ja laajentaa pal-
veluliiketoimintaansa.  

”Mitä enemmän pystymme tekemään pieniä sarjoja, 
sitä vahvempia me olemme. Ei kiinalaisia kiinnosta teh-
dä kymmentä design-pylvästä, vaikka isoimmat pylväät 
voivat hintaluokaltaan vastata jopa yhtä omakotitaloa.”

Modernit valaistusratkaisut suunnitellaan nykyään 
osaksi alueen ilmettä. Kettunen pohtii parhaillaan myös, 
miten huoltopalvelut nivottaisiin osaksi liiketoimintaa.  

”Suomessa olemme myyneet historiamme aikana li-
ki miljoona pylvästä. Nykyään valmistamme kotimaassa 
vuosittain noin 60 000 pylvästä, joista osa lähtee vien-
tiin.”

Tehomet kehittää ympäristöystävällisiä puupylväitä 
ja uuden sukupolven turvapylväitä. 

”Tuotekehityksessä on varauduttava myös siihen, et-
tä aina ei oikea ratkaisu löydy heti, vaan rahaa poltetaan 
turhaan. Näin meille kävi komposiittipylväiden kans-
sa, jotka osoittautuivat hyviksi, mutta liian kalliiksi to-
teuttaa.”

Lamapuheiden säikäyttämiä hän haluaisi herätellä 
miettimään uusia tapoja toimia. 

”Omilla ajatuksillaan ei pidä tehdä lamaa. Mieluum-
min jättää vaikka tietyt lehdet lukematta. Myyntiin ja 
markkinointiin kannattaa lisätä ponnistuksia ja katsoa, 
millä alueilla oma yritys erottuu muista. Etenkin pienis-
sä yrityksissä myynnin ja markkinoinnin merkitys ko-
rostuu. ”

Pienyrityskeskuksen valmennuksia hän suosittelee 
muillekin.

”Luentotyyppinen opetus ei minulle kolahda. Pien-
yrityskeskuksen valmennuksissa pääsee kokeilemaan, 
tekemään ja keskustelemaan. Joka valmennuksesta on 
löytynyt uutta. Kun koulutuksen kauppaajat soittelevat, 
sanonkin heille, että meillä ovat koulutusasiat kunnossa 
Pienyrityskeskuksen kanssa.”

Hänen omat johtamishaasteensa liittyvät nyt keskit-
tymiseen. 

”Papereiden pyörittäjäksi minusta ei ole. Haluan kes-
kittyä hoitamaan kerrallaan noin viisi projektia loppuun, 
ettei suorittava porras jää ideatulvan alle. Nyt voin pis-
tää energiani uusien ratkaisujen ja palveluiden kehittä-
miseen.”

Pentti Kettunen 
         uskaltaa tehdä 
  rohkeita ratkaisuja

”Yritysjohtajan on siedettävä epävarmuutta 
ja kestettävä arvostelua”, Tehomet Oy:n 
kehitysjohtaja Pentti Kettunen sanoo. 
Hänet valittiin vuoden yrittäjäksi 2006.



21

GRAFiT = graafisen teolli-
suuden osaamistarvekartoitus 
ja uudenlaisten verkostokoulu-
tusten kehityshanke
•	 1.4.2010–31.3.2013
•	 edistää	osaamisen	kehittämistä
•	 käynnistyi	osaamisen	kehittämis-
 tarpeiden kartoituksella 
•	 kolme	Uudista	ja	menesty	-johdon
 kehittämisohjelmaa
•	 yrityksille	osaamisen	kehittämis-
 suunnitelmia, joiden pohjalta 
 toteutetaan yhteishankintakoulu-
 tuksia yritysten henkilöstölle

Yhteystiedot: 
koulutuspäällikkö 
Armiliisa Pakarinen, 
puh. 040 834 4249,
armiliisa.pakarinen@
aalto.fi
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Myyntityö antaa perspektiiviä 

Pixmillin Riihimäen yksikkö syntyi noin vuosi 
sitten yrityskaupan myötä. Retail-yksikköä 
siirtyi vetämään liiketoimintajohtaja Jari 
Norvio, joka aloitti samalla GRAFiT-hank-
keessa Uudista ja Menesty -johdon kehitys-

ohjelman.
”Kun muutos on ainoa pysyvä asia, on absurdia aja-

tella, ettei tarvitsisi koulutusta. Pyrin kouluttautumaan 
vuosittain. Uuden oppiminen ja kehittyminen tapahtuu 
oman mukavuusalueen ulkopuolella.”

Norvio on toiminut myynti- ja kehittämistehtävissä 
muun muassa yritystapahtumien parissa. Kymmenisen 
vuotta hän on työskennellyt graafisella alalla myynti-
päällikkönä, yhteyspäällikkönä ja vuodesta 2011 liike-
toimintajohtajana. GRAFiTin johtamiskoulutus sopi 
Norvion työn haasteisiin hyvin.

”Me hyväksymme muutoksen ja pyrimme pysymään 
vauhdissa mukana. Ei koulutuksista voi saada avaimia 
auvoiseen tulevaisuuteen, vaan motivaatiota hyväksyä 
muutos.”

Pixmill Group on tänään 152 ammattilaisen yritys, 
jolla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Vi-

rossa. Yrityksen omistaa pääomasijoittaja 
Canelco Capital Oy, ja omistajiin kuu-

luu myös yrityksen toimivaa johtoa.
Yritys räätälöi visuaalisia rat-

kaisuja ja elementtejä muun 
muassa suurille vähittäiskau-
pan ketjuille, ostoskeskuk-
sille, mainostoimistoille ja 
messurakentajille. 

”Koulutus sparrasi näke-
mään omaa johtamista eri nä-

kökulmista.”

Myyntityössä aistii 
tulevat megatrendit

Erityisen tärkeänä Norvio pitää myyn-
nin innovatiivista johtamista.

”Vahvuutemme eivät ole koneissa tai tiloissa, 
vaan hyvin hoidetuissa asiakkuuksissa. Mielestäni kas-
vutavoitteiden tulee olla haastavia, mutta myös saavu-
tettavissa olevia. Jollei tavoitteisiin pystytä, on osattava 
olla myös kriittinen.”

Asiakkaiden tarpeet ohjaavat myyntiä ja sitä kautta 
tuotantoa.

”Pitää olla kaikki aistit hereillä. Tehtävämme on en-
nakoida trendejä, jotta voimme palvella asiakkaitamme 
juuri oikealla tavalla tulevaisuudessakin.”

Viime vuosina tuotanto ja palveluiden kysyntä ovat 
muuttuneet entistä "räätälöidympään" suuntaan.

”Aiemmin huomio hinnoittelussa oli juoksumetreis-
sä. Nykyään kankaat, levyt, teipit ja profiilit on jalostettu 
tuotteiksi ja niihin liittyviksi palveluiksi, kuten mittaus, 
kuvaus, 3D-mallinnos, suunnittelu, jälkikäsittely, asen-
nus ja huolto. Näistä räätälöidään asiakkaan tarpeita 
vaativa palvelu.”

Työtä riittää. Virossa tehdään kolmea vuoroa, Hel-
singissä kahta ja Riihimäellä puoltatoista.

Tiukkaan hintakilpailuun Norvio ei yksikköään mie-
lellään vie. Hinnan tulee olla oikeassa suhteessa toimi-
tettuihin ratkaisuihin, pitkäjänteisyys yhteistyössä on 
merkittävässä roolissa.

Omaan ajankäyttöönsä Norvio sisällyttää edelleen 
mukaan päivittäistä myyntityötä.

"On tärkeää olla mukana konkreettisessa tekemises-
sä, aitiopaikalla asiakkuksien tarpeiden ymmärtämisen 
kannalta. Myyntityöstä saan perspektiiviä.”

Uusien osaajien koulutus kannattaa
PixMill Group haluaa kouluttaa uusia myynnin ammat-
tilaisia alalle.  Kaksi nuorta osaajaa Retail-yksiköstä on 
mukana GRAFiT-hankkeen MyyntiTäsmä-koulutuk-
sessa.

”Haluan olla yksikköni myyjille läsnä ja käytettävissä. 
Silloin palautteenkin antaminen esimerkiksi henkilöta-
solla on luontevampaa."

Omaan johtamiskoulutukseensa hän teki lopputyön 
asiakkuuksien kehittämisestä.

”On tärkeää käydä asioita läpi yhdessä asiakkaiden 
kanssa. Työstimme tilanneanalyysit, määrittelimme ta-
voitteet ja päätimme tarvittavista toimenpiteistä."

Omat johtamishaasteet löytyvät myynnin kehittä-
misestä sekä resurssien oikein mitoittamisesta. Oman 
haasteensa tuo myös osaavan työvoiman saatavuus tu-
levaisuudessa. Yrityksen sisällä ja ulkopuolella tapahtu-
valla koulutuksella on tässä merkittävä rooli. 

Graafisen alan harvoihin kasvuyrityksiin 

kuuluva Pixmill Group kasvattaa 

liiketoimintaansa ja laajenee 

yrityskauppojen kautta. Vauhtia haetaan 

myös kouluttautumalla.

Tiivis ja pitkäjänteinen yhteistyö asiakkaiden kanssa 
tuo tekemiseen ennustettavuutta, vain silloin on 
mahdollista pysyä mukana jatkuvassa muutoksessa, 
liiketoimintajohtaja Jari Norvio Pixmillistä sanoo.
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        Räätälöidyt 
    ratkaisut 
yrityksellesi ja 
organisaatiollesi
Lisätietoja:
koulutuspäällikkö 
Aira Davidsson,
p. 040 756 8717, 
   aira.davidsson
        @aalto.fi

Tamperelaisen Fastemsin juuret ovat aika-
naan Pirkanmaalla vahvoina toimineissa 
yrityksissä, kuten Valmetissa ja Mercanti-
lessa. Vuonna 1901 perustettu perheyritys 
on tällä hetkellä yli 430 työntekijää työllis-

tävä korkean teknologian yritys, joka tuottaa tehdasau-
tomaatioon liittyviä ratkaisuja. 

Yritys räätälöi asiakkailleen FMS:iä eli joustavia val-
mistusjärjestelmiä, robottisoluja, työkaluja, työstöko-
neita sekä harjoittaa maahantuontia. 

Noin 81 miljoonan euron liikevaihtoon yltävän yri-
tyksen asiakkaat toimivat muun muassa  ilmailu-, raken-
nus- ja kaivosteollisuudessa tai valmistavat koneita.   

Kotimaassa merkittävin toiminto on työstökoneiden 
maahantuonti ja siihen liittyvä palvelutoiminta, joka tuo 
noin 35 prosenttia liikevaihdosta. Valtaosa liikevaihdos-
ta tulee ulkomailta oman automaatioteknologian ja pal-
velutoiminnan viennistä. 

”Me elämme viennistä. Toimimme seitsemässä Eu-
roopan maassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Kiinassa on 
tällä hetkellä toimisto, ja oman yhtiön perustaminen on 
edessä ensi vuoden loppuun mennessä.”  

Yritys antaa asiakkailleen paljon robotti- ja auto-
maatiokoulutusta

”Koulutus sisältää sekä teoriaopetusta että käytän-
nön taitoja. Ulkomailla koulutukset järjestetään asi-
akkaiden omissa tiloissa, ja ne räätälöidään kunkin 
järjestelmän käyttöönottoon.”

Nuoret vaativat läsnäoloa
Gröndahlin tiimiin kuuluu esimiehiä, ostajia ja asentajia. 

”Työni on arkipäivän johtamista; resurssien allokoin-
tia ja ihmisten tukemista haastavissa tilanteissa ja pää-
töksenteossa.”

Nuorten osaajien kouluttaminen kiinnostaa Grön-
dahlia.

”Nuoret odottavat, että heidän kanssaan tai ryhmässä 
tehdään asioita. He haluavat, että asioita suunnitellaan 
ja kirjataan ylös. Nuoret hakevat onnistumisia ja ohjaa-
jia tarvitaan, että onnistumisia syntyy. Ohjaajan tehtävä 
on varmistaa, että nuori uskaltaa, oivaltaa ja oppii. Taito 
tulee asioiden tekemisestä.”

Myös yhteistyö tamperelaisten oppilaitosten kanssa 
kuuluu hänen työhönsä. 

”Haluamme näyttää nuorille, minkälaisia moderneja 
töitä korkean teknologian yrityksissä on. Harmittaa, että 

media kuvittaa metalli- ja teknologiateollisuusjuttujaan 
aina samalla vanhalla kuvalla hitsaajasta konepajalla. 
Meillä eivät kipinät lennä, eikä rälläkkä soi. Robottisolu-
jen suunnittelu on fiksua, hienoa, kansainvälistä työtä.”

Palvelumyymistä ei voi monistaa
Johan Gröndahlin toimenkuva on viime aikoina laajen-
tunut hankintapuolelle. Yritys ostaa järjestelmiinsä ro-
botit ja räätälöi niille ohjelmistot asiakkaiden tarpeiden 
mukaan.

”Valikoimme ja seulomme maailmalta hyviä kumppa-
nuuksia, joiden avulla haluamme tarjota parasta palve-
lua ja prosesseja.”

Uusia näkökulmia Gröndahl lähti hakemaan Pien-
yrityskeskuksen järjestämästä osto- ja hankintakoulu-
tuksesta, joka suunniteltiin tamperelaisten Tampere 
Business Campus  -jäsenyritysten henkilöstölle. Koulu-
tusjaksolla syvennyttiin kaksi päivää ostotoimintaan ja 
kolme päivää hankintatoimeen.

”Koska koulutamme itsekin paljon, olemme hyvin 
vaativa koulutusten ostaja. Haluamme olla tarkasti mää-
rittelemässä sisältöjä, tekemässä tarkennuksia ja lopuk-
si arvioimme kokonaisuuden toimivuutta.”

Kansainvälisessä hankintatoimessa toimivat omat 
lainalaisuudet, joihin hän halusi perehtyä koulutukses-
sa. 

”Hain koulutuksesta syvyyttä. Sitä olikin tarjolla, sil-
lä professori Aimo Inkiläisellä on laaja verkosto ja paljon 
tutkimustuloksia, joihin pohjata asioita. Kokonaisuus 
sisälsi hyvin teoriaa ja tausta-aineistoa. Saimme myös 
keskustelua aikaan oppien soveltamisesta ja hankinta-
toimen lainalaisuuksista.”

Koulutusjaksoon sisältyi myös oman harjoitustyön 
tekeminen. 

”Siinä pystyin syventymään siihen, miten eri asiat 
liittyvät toisiinsa ja miten niitä voi viedä meillä eteen-
päin. Mieleen jäi kouluttajan ajatus siitä, että palve-
lumyymistä on vaikeaa monistaa, sillä se menee 
henkilön mukana.”

Gröndahlin työhön tuo haasteita myös uusi-
en toimintatapojen jalkautus koko yhtiöön. 

”Hankintatoimen uusien toimintatapojen 
ja prosessien jalkautus myös tytäryhtiöihin 
kuuluu lähitulevaisuuden haasteisiin.”

Yksi yrityksen vahvuuksista löytyy pitkäai-
kaisista asiakkuuksista.  

”Asiakkaamme odottavat saavansa meil-
tä palveluja pitkäksi ajaksi. Heillä on oltava mei-
tä kohtaan pitkäaikaista luottamusta, että he lähtevät 
käyttämään kehittämäämme FM-teknologiaa osana 
kriittisiä prosessejaan.”

Fastems kasvaa vauhdilla maailmalla. Kaiken perus-
tana on oma korkean teknologian osaaminen ja asiakkai-
den luottamus. 

”Kun puhutaan meidän osaamisestamme, puhutaan 
vaativasta osaamisesta. Olemme satsanneen vuosien 
varrella paljon luottamuksen eteen ja tehneet valtavas-
ti töitä.”  

       Kansainvälinen 
hankintatoimi tarjoaa 
     kiinnostavia haasteita

Suomalainen teknologiateollisuus 
ja koneteollisuus elävät ja 
kilpailevat maailmalla. Alalla on 
tarjota nuorille paljon haastavia, 
kiinnostavia töitä modernissa, 
kansainvälisessä ympäristössä, 
Johan Gröndahl muistuttaa. 

”Asiakkuuksillamme on pitkä historia. 

Olemme olleet luomassa niche-brändiä, 

FM-teknologiaa. Vaatii asiakkaalta 

pitkäaikaista luottamusta antaa omat 

kriittiset prosessin vaiheet meille 

toteutettavaksi”, osto- ja hankintatoimen 

päällikkö Johan Gröndahl 

Fastems Oy Ab:stä sanoo. 
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