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oikea hetki tehdä parempia valintoja.  
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KUULEN HARMILLISEN  usein yrityksiltä, kuinka täällä tahkotaan 
kovaa rahaa eikä harrasteta mitään viherhihhulipelleilyä. Ajatus-
maailma edustaa darwinismia parhaimmillaan: kasvu ja vas-
tuullisuus kilpailevat keskenään. Mutta mitä näiden kahden 
symbioosilla voisikaan saavuttaa?

VIIMEISIMMÄN TUTKIMUSTIEDON  mukaan evoluu-
tio ei ehkä sittenkään perustu kilpailuun. Päinvastoin, 
symbioosia tapahtuu kaikessa, myös meissä ihmisissä. 
Suolistoamme kutsutaan jo “toisiksi aivoiksemme”, 
sillä niin paljon siellä on elämää. Sama pätee yritysten 
vastuullisuuteen: vastuulliset yritykset ja rahastot pär-
jäävät paremmin, erityisesti euroissa mitattuina. Tä-
tä selitetään usein sillä, että vastuulliset toimijat so-
peutuvat sulavasti muuttuvan bisneskentän tarpeisiin.  
Aivan kuten suoliston bakteerit pitävät meistä huolta, 
samalla tavalla vastuullisuus suojaa yritysten liiketoi-
mintaa. Evoluutio taisikin rakentaa meidät yhteistyöhön, 
ei vastakkainasetteluun.

MITÄ VASTUULLISUUS  sitten oikein on? Vastuullisuus miel-
letään usein ekologisesti kestäväksi toiminnaksi, mutta tällöin 
hyödynnetään vain osa potentiaalista. Lyhenne ESG (environ- 
mental, social, governance) kuvastaa hyvin vastuullisuuden moni- 

muotoisuutta. Kun yritys toimii arvostavasti ympäristöä, työn-
tekijöitä ja yhteisöä kohtaan sekä johtaa reilusti, hyödyt ker-

taantuvat.

HYVINVOIVINA YKSIL ÖINÄ voimme kaikki tehdä pa-
rempia päätöksiä, olipa kyse sitten työstä tai jostain ihan 

muusta. Vai kuinka moni meistä on osannut tehdä jär-
keviä päätöksiä nälkäisenä ruokakaupassa? Ajoituksen 
suhteen olemme juuri tänään parhaassa paikassa. Yri-
tyksinä emme ole vielä roviolla, mikä antaa meille 
mahdollisuuden mukaviin valintoihin. Muutosjoh-
tajana tiedän, että mikään ei ole niin ikävää, kuin 
pakon sanelema muutos.

RU O T S I S S A  VA S T U U L L I S U U D E N  vaatimukset  
näkyvät jo kilpailutuksissa. Proaktiivinen ote ja it-

seohjautuvuus kirittävät Suomen vastuullisuuden 
suunnannäyttäjäksi, kun direktiivit laahaavat vielä 

perässä. Kenties evoluutiomme johtaa symbioosihe- 
delmien nauttimiseen ja uusi mottomme on “kasvu  

ei tule yksin”.

Viherhihhulipelleily on  
tulevaisuuden takoja  

Sini Liu | Muutosjohtaja, Google ja Slack

P U H E E N V U O R O 

Kirkkautta strategiatyöhön

S trategialla on maineon- 
gelma. Epäkohta on synty-
nyt yritysten tavasta teh-
dä strategioistaan turhan 

akateemisia ja liian monimutkaisia, 
minkä vuoksi strategioiden kytkös 
arkeen jää liian usein ohueksi. Stra-
tegia on pelastettava, katsovat lii-
ketoiminnan kehittämiseen ja di-
gitaalisiin ratkaisuihin keskittyvän 

Talentreen toimitusjohtaja Antti 
Haapakorva ja senior advisor, hal-
litusammattilainen Mika Sutinen. 

– Aiemmin oli hyväksyttävää, et-
tä strategian ymmärsivät sen laati-
nut konsultti, toimitusjohtaja ja yri-
tyksen hallitus, mutta näin ei ole 
enää. Tämän päivän henkilöstöl-
le on tärkeää päästä päättämään 
asioista ja kokea työnsä merkityk-

selliseksi. Mitä nuorempaa polvea 
työntekijät ovat, sitä tärkeämpää 
heille on hyväksyä yrityksen ar-
vot ja tuntea strategia omakseen. 
Strategian tulee motivoida, ja sisäl-
lön tulee olla niin kirkas, että jokai-
nen organisaatiossa osaa kertoa sen 
omin sanoin, Sutinen alustaa. 

Paras tapa laatia innostava ja yh-
teiseksi koettu strategia on tehdä 
yhteistä strategiatyötä koko orga-
nisaation kesken. Henkilöstön nä-
kemyksiä tulee aidosti kuulla. Ky-
se ei ole ”osallistamisesta”, joka 
luo mielikuvaa varsinaisista teki-
jöistä ja niistä, joiden sallitaan olla 
mukana. 

– Aito yhteistyö nopeuttaa stra-
tegian syntyä ja toteuttamista. Si-

tä ei tarvitse erikseen ”jalkauttaa” 
vaan siitä tulee nopeasti luontai-
nen arkisen työn pohja, Sutinen 
muistuttaa. 

Tavoitteeksi intuitiivisuus
– Suomalaisilla yrityksillä on kaik-
kien osallistumisen mahdollista-
vasta strategiatyöstä vielä paljon 
oppimista, Haapakorva toteaa. 

Aitoja, yhdessä tehtyjä strate-
gioita on tehty määrällisesti vähän. 
Ne ovat ominaisia startup-yrityksil-
le, mutta perinteisillä toimialoilla 
ja vanhoissa yhtiöissä aito yhdes-
sä tekeminen on yhä harvinaista. 

– Talentree auttaa yrityksiä lä-
hestymään strategiatyötä siten, 
että matka suunnittelusta toteu-

Strategia- ja bisnesmuotoilutalo Talentreen asian-
tuntijat ajattelevat, että yrityksen menestystä  
siivittää parhaiten organisaation yhdessä luoma  
ja helposti ymmärrettävä strategia.
teksti liisa joensuu  kuva marko paakkanen

tukseen on mahdollisimman suo-
raviivainen ja lopputulos ihmisen 
kokoinen. Onnistuneen strategian 
taustalla vaikuttavat nimenomaan 
ihmiset ja heidän potentiaalinsa. 
Henkilöstön potentiaali kannat-
taa hyödyntää hyvin, sillä aito ym-
märrys kehitystarpeista tulee orga-
nisaation sisältä. 

Usein yritykset saavat kyllä stra-
tegian määriteltyä, mutta sen toi-
meenpano tuottaa haasteita. Erityi-
sesti ylimmän johdon ja keskijoh-
don välillä kommunikaatio saattaa 
katketa. Parhaimmillaan strategia-
työstä tulee koko yrityskulttuuriin 
myönteisesti vaikuttava hanke, jo-
ka muuttaa toiminta- ja ajatteluta-
poja. Sutinen vertaisi hanketta ma-
ratoniin tai käyttöliittymän uudis-
tamiseen.

– Toimiva strategia on intuitiivi-
nen, kuin luonteva käyttöliittymä. 
Se antaa henkilöstölle rauhallisen 
kuvan siitä, mitä kohti yritys on me-
nossa ja millä keinoin. Se perustelee 
työn merkityksen ja palvelee kas-
vua, Sutinen tarkentaa.

Pelastetaan strategia
Haapakorvalla ja Sutisella on hyvä 
käsitys suomalaisten kasvuyritys-
ten toimintasuunnitelmista, sillä he 
kartoittivat yhteistä kirjaansa var-
ten lähes 30 yrityksen tapaa tehdä 
strategiatyötä. Pelastetaan strate-
gia! Pöytälaatikosta jokapäiväiseksi 
työkaveriksi ilmestyi syksyllä 2021.

Kirjan punaisena lankana toimii 
Sutisen 10 vuotta luotsaaman Mus-
tin ja Mirrin menestystarina. Tap- 
piollisena ostettu yritys muuttui 
vuosikymmenessä 1,1 miljardin eu-
ron pörssiyhtiöksi. Listautumisen 
jälkeen Sutinen luopui omistukses-
ta, mutta strategiaopit ovat tarkassa 
muistissa.

– Pohjatyö ja ymmärrys mark-
kinamuutoksesta osuivat nappiin. 
Meillä oli pitkäjänteisyyttä viedä 
muutosta läpi ja toteuttaa strategiaa 
maratonin hengessä. Strategian toi-
meenpano on kestävyysurheilua.

Haapakorvan kiinnostus konsul-
tointityötä kohtaan heräsi nuorena 
Accenturen palveluksessa. Talent-
reetä kehittäessään hän on koke-
nut kasvuyrittäjän arkea sen kai-
kissa väreissä. Yritys on kasvanut 
vuosikymmenessä 50 asiantuntijan 
kokoiseksi talenttiyhteisöksi. 

– Vahvuutemme on siellä, mis-
sä ymmärrys liiketoiminnasta, tek-
nologiasta ja ihmisestä lyövät kät-
tä. Olen saanut olla tekemässä lu-
kuisten kasvuyritysten strategioi-
ta, enkä taida kyllästyä koskaan. 
Toisten kasvuyritysten sielunmai-
semaan on helppo samaistua, Haa-
pakorva päättää.

Onnistunut strategia palvelee yritystä, asiakasta ja henkilöstöä, kertovat Talentreen Kaisa Stigell, Mika Sutinen ja Antti Haapakorva. “
Toimiva strategia  
on intuitiivinen, 
kuin luonteva 
käyttöliittymä.

AndRa Media pyrkii olemaan videomarkkinoinnin suunnannäyttäjä. Luovan johtajan Patrik Andstenin  
mukaan kokonaisuuden hahmottaminen on avainasemassa onnistuneen videomarkkinoinnin tekemisessä.

Onnistunut video syntyy vahvasta taustatyöstä
V ideoiden rooli yritysten si-

sällöntuotannossa kasvaa 
kovalla vauhdilla, ja lukui-

sat yritykset – niin pienet kuin suu-
ret – ovat jo ottaneet videot vakitui-
seksi osaksi markkinointiaan. Eikä 
se ole ihme, sillä videosisällöt todis-
tetusti sitouttavat ja tuottavat halut-
tuja tuloksia yrityksille.

Videotuotannoissa on kuitenkin 
helppo astua miinaan. Huonosti hoi- 

dettu prosessi ei sitouta yleisöä eikä 
tuota tulosta. Hyviä esimerkkejä 
huonoista videoista löytyy liikaa.

Mikä on sitten hyvän, yrityksel-
le arvoa tuovan videon salaisuus? 
Alan asiantuntija, videotuotantoyh-
tiö AndRa Median perustaja ja luo-
va johtaja Patrik Andsten painottaa 
taustatyön merkitystä. 

– Ensiksi pitää avata koko yrityk-
sen kokonaisuus, strategia. Se ker-

Kun markkinoinnin 
kumppani on mukana  
strategiatyössä, saadaan 
aikaiseksi luovaa, kohde-
ryhmää kiinnostavaa ja 
tuloksellista sisältöä.

too syyt, miksi tehdään ja kenelle 
tehdään, Andsten sanoo.

Tämän harva ymmärtää. Sen ta-
kia AndRa Media on tuonut omien 
palveluidensa ytimeen asiakkaille 
tehtävän strategiatyön, jolla luo-
daan pohja onnistuneelle ja luo-
valle toteutukselle.

– Sen myötä näemme heti, onko 
video edes oikea tapa kertoa vies-
tiä. Strategiatyön avulla tunniste-
taan kipupisteet, ja siihen voi kuu-
lua esimerkiksi kohderyhmätutki-
mus ja ostajapersoonien selvittämi-
nen. Koko prosessin lähestymista-
pa on dataohjautuvaa, ja sen myötä 
osataan tehdä oikeanlaista sisältöä.

AndRa Media mittaa asiakkaiden-
sa saamia tuloksia, ja yritys on saa-
nut huomata, että vahvasta tausta-
työstä on ollut selvää hyötyä.

– Hyvin tehdyn videon saattaa 
katsoa loppuun saakka 95 prosent-
tia yleisöstä. Kilpailijan huonosti 
tehdyllä videolla voi olla vaikkapa 
kymmenen kertaa enemmän näyt-
tökertoja, mutta videon on katsonut 
loppuun vain viisi prosenttia ylei-
söstä. Strategiatyön kautta osataan 
kohdentaa ja viestiä oikealla tavalla, 
ja silloin luodaan oikeasti lisäarvoa.

Luovuus keskiössä
Vahva taustatyö on kuitenkin vain 
yksi askel arvoa tuovan sisällön te-
kemiseen. AndRa Media on muun 
muassa luonut hyvin systemaatti-
sen toimintatavan, jolla prosessista 
tehdään niin asiakkaalle kuin tuo-

tannolle selkeä, helppo ja tehokas. 
Andstenin mielestä onnistumisen 
keskiössä on kuitenkin luovuus.

– Yrityksemme arvoihin kuuluvat 
jatkuva itsensä kehittäminen, yh-
teistyö ja vahva ambitiotaso, joka 
tarkoittaa sitä, että me emme halua 
tähdätä keskivertosisältöihin, vaan 
parhaaseen mahdolliseen. Meistä 
jokainen tekee sellaista jälkeä, et-
tä lopputuloksen takana on helppo 
seistä. Kaiken tämän mahdollistaa 
luovuus, joka on vahvuutemme.

Läpinäkyvyyttä asiakkaille
Videotuotannot kiinnostavat lu-
kuisia yrityksiä, mutta videopalve-
lut koetaan usein vielä haastavaksi. 
Andstenin mukaan kyse on ymmär-
ryksen puutteesta ja alan epäselväs-
tä hinnoittelupolitiikasta.

– Esimerkiksi hinnoittelua teh-
dään useilla eri tavoilla, kun alalla 
ei ole yhtä selkeää toimintamallia.

Siksi AndRa Media on nostanut 
läpinäkyvyyden esille ja tehnyt pro-
sessista asiakkaalle selkeän. 

– Moni ei ymmärrä, mitä kaikkea 
prosessi sisältää. Moni ajattelee, että 
paikan päälle tulee mies ja kamera, 
ja sitten kuvataan jotain. Meille on 
tärkeää avata koko prosessi asiak- 
kaalle ja osoittaa, että strategiatyön 
avulla tuodaan konkreettista hyötyä 
heidän liiketoiminnalleen.

– Tässäkin valossa haluamme ol-
la alamme suunnannäyttäjä. Asia-
kas voi luottaa meihin, eikä heidän 
tarvitse pelätä yllätyksiä.

teksti toni rajamäki   
kuva riku kylä
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F orssalainen kiertotalousyh-
tiö Jospak Oy havaitsi mer-
kit elintarviketeollisuuden 

pakkausmarkkinoiden murroksesta 
ajoissa ja alkoi kehittää teknologiaa 
ekologisempien pakkausten valmis-
tamiseen jo vuonna 2014. 

Työn tuloksena syntyi vuokatek-
nologia, jonka avulla muovin käyt-
tö elintarvikepakkauksissa vähenee 
jopa 85 prosentilla. Elintarvikkeiden 
hyllysäilyvyys myös pysyy samana, 
mutta hiilidioksidipäästöjä syntyy 
yli kaksi kertaa perinteistä pakkaus- 
ta vähemmän. Jospak®-vuoka luo 
myös erittäin hyvän potentiaalin pa-
katun elintarvikkeen brändin lisäar-
von rakentamiseen.

Ilmastotietoiset asiakkaat pitävät 
uutta innovaatiota arvossaan, mi-
kä näkyy Jospakilla jyrkkänä kasvu-
käyränä. Yhtiö kasvattaa lähitule-
vaisuudessa vuosittaista tuotanto-
kapasiteettiaan 10 miljoonasta vuo-
asta jopa 150 miljoonaan vuokaan. 
Räjähdysmäinen kasvu mahdollis-
tetaan uudella tehtaalla, joka nou-

Maailma tarvitsee 
forssalaisia vuokia

see Forssaan vuoden 2022 aikana.
– Yritykset ovat sitoutuneita il-

mastotalkoisiin ja ympäristötekijät 
painavat yhä enemmän kuluttajien 
ostopäätösten taustalla. Tunnistim-
me markkinoiden muutoksen riittä-
vän ajoissa ja onnistuimme innovoi-
maan tuotteen, jonka käyttöönotto 
ei vaadi asiakkaalta mittavia inves-
tointeja, Jospakin toimitusjohtaja 
Janne Sokajärvi avaa.

Helppo siirtymä 
Kasvupotentiaali elintarvikepakka-
usten markkinoilla on valtava. EU:n 
alueella kulutetaan vuosittain noin 
120 miljoonaa ruokavuokaa, jois-
ta nykyisellään kaksi kolmannes-
ta on muovisia. Ympäristöystäväl-
listen ratkaisujen kysyntä kasvaa, 
mutta niin kasvaa tarjontakin. Jos-
pak erottuu pakkausalan kilpailluil-
la markkinoilla helppokäyttöisyy-
dellään, joka on saanut tunnustusta 
myös kansainvälisessä vertailussa. 

– Voitimme vuonna 2018 Pohjois-
maisen pakkausalan innovaatiokil-

pailun, jonka jälkeen toimintamme 
lähti lentoon. Tietoisuus vuokatek-
nologiastamme lisääntyi entises-
tään vuonna 2019, kun sijoituimme 
kansainvälisen World Packing Or-
ganizationin World Star -kilpailussa 
kartonkipakkauksellamme kärkeen 
yhdessä Coca-Colan kanssa.

Jospakin visionäärinen kehitys-
työ mahdollistaa elintarviketeolli-
suudelle helpon siirtymän ympä-
ristöystävälliseen pakkaamiseen.

– Kartonkivuokamme sopii elin-
tarviketeollisuuden kaikkiin pro-
sesseihin sellaisenaan. Kaasutii-

viys varmistaa säilyvyyden, ja brän-
diviestinnän voi painattaa suoraan 
aaltopahviin tai kartonkiin, joten 
tuplapakkaamiselta vältytään.

Huima kasvu saa jatkoa
Jospakin toiminnan skaalautumi-
nen 150 miljoonan vuoan tuotanto-
kapasiteettiin vähentää vuosittais-
ta muovin käyttöä noin 2 200 000 
kilolla ja hiilidioksidipäästöjä jopa 
10 000 000 kilolla. Tavoitteena on 
tuotantokapasiteetin noston lisäksi 
edistää kiertotaloutta lisensoimalla 
teknologiaa ympäri maailmaa.

– Olemme kehittäneet liimatto-
man koneen ja vuokarakenteen.  
Vuoillamme on kova kysyntä glo-
baalisti, joten tähtäimessämme on 
lisensoida valmistamiseen käytettä-
vä teknologia vuoden 2023 aikana.

EU:n regulaatio muovin käytön 
vähentämiseksi vuoteen 2030 men-
nessä tulee lisäämään painetta vaih-
toehtoisten pakkausten käyttämi-
seen entisestään.

– Pitkän aikavälin tavoitteenam-
me on vastata kysynnän kasvuun 
kopioimalla tuleva Forssan tehtaam- 
me suurempana Eurooppaan.

Toimitusjohtaja Janne Sokajärvi pitelee käsissään Jospak Oy:n vuokia, joita löytyy pian ympäri maailmaa.

Visionäärinen innovointi, käyttäjäystävällisyys ja  
oikea ajoitus on avannut suomalaisyhtiölle ovet  
kasvaville maailmanmarkkinoille.

Glostars on alusta, jossa kuka tahansa visuaalisesta sisällöntuotannosta kiinnostunut henkilö voi vapaasti 
ilmaista itseään. Sovellus on ilmainen, ja sen voi ladata Googlen Play Storesta ja Applen App Storesta.

Uusi somealusta panostaa käyttäjien luovuuteen
S osiaalinen media on oiva 

paikka nostaa itseään esiin. 
Omat saavutukset, ylpeyden-

aiheet ja oma elämä on helppo lät-
käistä hetkessä tuhansien ihmisten 
nähtäväksi – ja niin miljoonat ihmi-
set tekevät joka päivä.

Se on myös ymmärrettävää, sil-
lä henkilökohtainen sisältö kiinnos-
taa monia. Mutta kaikki eivät kui-

tenkaan välitä somekäyttäjien hen-
kilökohtaisesta elämästä tai mielipi-
teistä. Joillekin tärkeintä on laadu-
kas sisältö, ei sisällöntekijän nimi.

Tämän vuoksi suomalainen start- 
up-yritys Expli Oy loi uudenlaisen 
alustan, jossa luovuus ja visuaali-
nen taito kukkivat ja henkilöbrändit 
jäävät taka-alalle. Glostars-niminen 
alusta sai alkunsa pandemian alku-

Suomalaisyrityksen uusi 
sosiaalisen median alusta 
ui vastavirtaan. Huomio 
on käyttäjien luovuudessa, 
ei mainostamisessa. 

vaiheessa, kesällä 2020.
Yksinkertaisuudessaan Glostars 

on alusta, jossa kuka tahansa valo-
kuvaamisesta ja visuaalisesta sisäl-
löntuotannosta innostunut henkilö 
voi jakaa tuotoksiaan muiden käyt-
täjien nähtäväksi. Kaikki huomio on 
sisällöissä, ei tekijöissä.

– Me vaalimme luovuutta ja au-
tenttisuutta, sanoo Glostarsin mark-
kinointijohtaja Anastasiia.

Ja sen todella huomaa alustaa 
käyttäessä. “Feedi” täyttyy upeista 
kuvista, joissa aiheina saattavat olla 
esimerkiksi eläimet, luonto, maise-
mat tai vaikkapa rakennukset. Käyt-
täjiä ei nosteta jalustalle, eivätkä 
mainokset vilise silmissä. Vain luo-
vuus korostuu.

Käyttäjien nimet toki näkyvät ku-
vien yhteydessä, ja alustaa voi käyt-
tää esimerkiksi omana kuvaportfo-
lionaan ja markkinointikanavanaan, 
mutta perusperiaate ei muutu: oma 
työnjälki ja luovuus ovat keskiössä.

– Siitä yksi hyvä esimerkki on jär-
jestämämme kilpailut, joihin ku-
ka vain voi osallistua omilla sisäl-
löillään. Kilpailun ollessa käynnis-
sä osallistujien nimet eivät näy. Ne 
näkyvät vasta kilpailun jälkeen, jo-
ten ihmisten sijaan sisällöt kilpaile-
vat keskenään.

Alustan kenties erityisin piirre on 
sen ilmapiiri.

– Olemme yhteisö, jossa ihmiset 
ovat avoimin mielin riippumatta 
päämääristään. Käyttäjämme suh-

tautuvat intohimolla sisältöjen luo-
miseen ja tietotaitonsa jakamiseen.

Kansainvälinen työyhteisö
Glostarsin taustalla oleva Expli on 
monella tapaa poikkeuksellinen yri-
tys. Sen lisäksi, että yrityksen tarjoa- 
ma alusta haastaa nykypäivän so-
menormit, ovat myös taustat epä-
tyypilliset. Vaikka kyseessä on suo-
malainen yritys, taustajoukot ja si-
joittajat tulevat muualta.

Glostars sai alkunsa vuonna 2015, 
kun Lappeenrannan yliopistossa 
opiskellut, nykyään yrityksen toi-
mitusjohtajana työskentelevä Sajib 
Saha ja viisi muuta samassa yliopis-
tossa opiskellutta perustajajäsentä 
loivat ensimmäisen version tuot-
teesta. Sen jälkeen mukaan on tul-
lut ulkomaisia ja ulkomailla toimivia 
työntekijöitä ja kumppaneita, kuten 
pohjoisamerikkalaiset sijoittajat, ja 
palvelua on kehitetty yhdessä kan-
sainvälisen yhteisön kanssa.

– Olemme ikään kuin keskus ul-
komaalaisille. Se on tietenkin tar-
koittanut todella, todella paljon vi-
deokokouksia, kun kaikki ovat eri 
paikoissa, Anastasiia naurahtaa.

teksti mari korhonen  kuva suvi elo

teksti toni rajamäki   
kuva glostars

– Arvostamme henkilöstömme 
osaamista ja suomalaisen työkult-
tuurin viemistä vientituotteeksi, ko-
rostaa Virnexin teknologiajohtaja 
Tom Gustafsson.

Virnexin ratkaisut skaalautuvat 
yksilötasolta pienien ja keskisuu-
rien yrityksien kautta suuryrityk-
sien ja eri toimialojen tarpeisiin. 
Skaalautumista kuvaa osuvasti lä-
hes jokaisen tietotyöläisen työko-
neelta löytyvä robotti, Microsoftin 
Office365-tuotepakettiin kuuluva 
Power Automate -palvelu, joka te-
kee työtehtävien automatisoimisen 
mahdolliseksi kenelle tahansa. 

– Virtuaalitiimien avulla yksittäi-
sen työntekijän käyttöön soveltuva 
työkalu muuttuu tarvittaessa koko-
naiseksi robottifarmiksi ja yritysta-
son ratkaisuksi, Gustafsson toteaa.

Nopeaa ja kestävää kasvua
Kun keskustellaan nopeasta kasvus-
ta, Ohtonen ja Gustafsson tietävät, 
mistä puhuvat. Vuonna 2020 pe-
rustettu Virnex on nelinkertaista-
nut henkilöstömääränsä ja lähes 
viisinkertaistanut liikevaihtonsa 
parissa vuodessa.

IT-alan kasvuyritys Vir-
nex tuo kasvua tukevat 
automaatioratkaisut yri-
tysten saataville huippu-
osaajien ammattitaitoa  
ja uusinta teknologiaa yh-
distelevällä konseptillaan. 

Tehokkuus kasvuun matalan 
kynnyksen automaatiolla

L ukuisissa organisaatioissa 
tehdään vielä paljon työtä, 
jonka automatisoiminen 
lupaisi nousukiitoa sekä 

liikevaihdolle, asiakaskokemuksel-
le että työhyvinvoinnille. Keskeinen 
kasvun ja työntekijöiden viihtyvyy-
den koetinkivi on data, jonka säilyt-
tämisen ja käyttämisen haasteet yh-
distävät kaikenkokoisia yrityksiä. 

– Dataa kertyy koko ajan lisää, ei-
vätkä ihmisten jaksaminen ja tunnit 
yksinkertaisesti enää riitä hyödyn-
tämään sitä kaikilla mahdollisilla ta-
voilla. Eihän kukaan halua kopioida 
joka päivä asioita Excelistä toiseen, 

teknologia-alan korkeaan osaami-
seen erikoistuneen Virnexin toimi-
tusjohtaja, filosofian tohtori Janne 
Ohtonen tiivistää.

Samaan aikaan datan määrän kas-
vamisen kanssa ennakkokäsitykset 
pitkistä, kalliista ja monimutkaisista 
automaatioprojekteista jarruttavat 
monelle yritykselle tarpeellisia uu-
distuksia. Työntekijöiden vapaut-
taminen tuottavaan työhön ei kui-
tenkaan edellytä jättimäisiä inves-
tointeja tai kokonaan uuden tekno-
logian innovoimista. Ohtonen pai-
nottaa, että kasvua vauhdittavia, 
älykkäitä automaatioratkaisuja on 
mahdollista toteuttaa myös mata-
lammalla kynnyksellä.

– Emme maalaile pilvilinnoja, 
vaan lähestymme asiaa nykypäivän 
tehokkaimman, järkevimmän ja ta-
loudellisesti kannattavimman tek-
nologian kautta, Ohtonen kertoo.

Skaalautuva palvelu ratkoo 
monimutkaisetkin haasteet
Virnexin palvelukonseptin, Virnex 
Intelligent Business Automationin 
(VIBA), ytimessä on ajatus ihmis-
ten ja teknologioiden vahvuuksien 

yhdistämisestä. Ratkaisuja ei teh-
dä teknologia edellä, vaan pääosas-
sa ovat asiakkaiden liiketoiminta-
haasteiden paikantaminen ja konk-
reettisten ratkaisujen kehittäminen.

VIBA-palvelukonseptilla voidaan 
esimerkiksi tehostaa pankki- ja va-
kuutusalalla keskeistä petosten val-
vontaa ja virheiden havaitsemista 
sekä helpottaa sähköautojen enna-
koivaa huoltoa. Automaatio ja teko-
äly on valjastettu myös telekommu-
nikaatioalan asiakaskokemuksen 
kehittämiseen.

– Telekommunikaatioalalle kehit-
tämämme automaatioratkaisu hais-
telee verkon ja mobiililaitteiden toi-
mintaa ja soittaa poikkeaman havai-
tessaan korjaajan paikalle. Samal-
la järjestelmä valvoo asiakaskoke-
musta selvittämällä muun muassa 
asiakkaiden huonon kuuluvuuden 
alueella viettämää aikaa ja ilmoitta-
malla vahvempien puhelintornien 
tarpeesta.

Palvelun toteuttavat ajasta ja pai-
kasta riippumatta saatavilla olevat, 
kansainvälistä huippuosaamista 
suomalaiseen työkulttuuriin yh-
distelevät virtuaalitiimit.

Virnexin ratkaisujen pääosassa ei ole teknologia vaan lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, toimitusjohtaja Janne Ohtonen ja teknologiajohtaja Tom Gustafsson painottavat.

– Olemme työntekijöidemme 
omistama, tulorahotteisesti toi-
miva firma, joka kasvaa ja tuottaa 
voittoa vuosittain. Emme ole mak-
saneet penniäkään osinkoa, vaan 
satsaamme kaiken kasvuun ja ke-
hittymiseen, jotta voimme tuottaa 
enemmän lisäarvoa asiakkaillem-
me, Gustafsson taustoittaa.

Nopean kasvun lisäksi Ohtonen ja 
Gustafsson korostavat ympäristöys-
tävällisyyttä teknologialla edistä-
vän toimintatavan tärkeyttä. Tämä 
näkyy myös Virnexin palvelukon-
septissa. Erityisesti suuryrityksis-
sä data lojuu toisinaan käyttämät-
tömänä sadoissa – joskus tuhansis-
sa – sähköä jatkuvasti kuluttavis-
sa järjestelmissä. Tällöin manuaa-
lisen työn automatisoiminen ei ole 
ainoastaan arkea tehostava ja säh-
kölaskua keventävä vaan myös vih-
reää siirtymää edesauttava teko.

– Pystymme karsimaan robottien 
avulla pois turhia toiminnallisuuk-
sia ja parantamaan siten yrityksien 
liiketoimintavarmuutta. Kun säh-
köä kuluttavia palvelimia tarvitaan 
vähemmän myös hiilidioksidipääs-
töt pienenevät, Ohtonen summaa.

teksti saana lehtinen   
kuva riku kylä
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K un Lasse Jalkanen 
opiskeli 2000-luvun 
lopulla Jyväskylän 
Tiimiakatemiassa 
yrittäjyyttä, hänellä 

oli visio. Hyvinvointinsa kehittä-
misestä kiinnostunut nuorukainen 
halusi löytää elintarvikkeita, joiden 
avulla voisi parantaa terveyttään ja 
kehittää suorituskykyään. Sopivia 
tuotteita ei kotimaasta tuntunut 
löytyvän, joten reissaamista ra-
kastava Jalkanen päätti lähteä tut-
kimusmatkalle ensin Etelä-Amerik-
kaan ja myöhemmin Aasiaan.

Lasse kierteli Brasilian Amazo-
nian alueella tutustumassa pai-
kallisten viljelijöiden toimintaan. 
Hän näki miten uutterasti, pyyteet-
tömästi ja suurella sydämellä vil-
jelijäperheet työskentelivät vaati-
mattomissa olosuhteissa. Nuoren 
miehen mielessä syntyi ajatus, että 
ostamalla perheiden tuottamia raa-
ka-aineita hän voisi parantaa mer-
kittävästi myös viljelijäperheiden 
elämää. 

– Laadukkaan ravinnon ohella 
aloin pitää tärkeänä sitä, että voi-
sin parantaa itselleni läheiseksi 
tulleiden ihmisten elämänlaatua. 
Päätin lähteä kehittämään liiketoi-
mintaa, joka mahdollistaisi viljeli-
jöiden koko tuotannon ostamisen. 
Silloin syntyi yrityksemme missio 
tuottaa parempaa ruokaa ja raken-
taa samalla parempaa huomista, 
Lasse Jalkanen kertoo.

Aluksi raakasuklaan makuun se-
kä sen terveydellisiin vaikutuksiin 
ihastuneen Jalkasen haaveena oli 
perustaa oma suklaatehdas kaa-
kaoplantaasin yhteyteen Sri Lan-
kaan. Ulkomaiselle toimijalle osoit-
tautui kuitenkin käytännössä mah-
dottomaksi perustaa tehdasta koh-
demaahan. Lopulta liikeidea muo-
vautuikin luomukaakaon maahan-

Intohimosta 
syntyi kasvava 
ruokabrändi

tuontiin ja raakasuklaan valmistuk-
seen kotimaassa.

Yrittäjäpari päätyi yhteen 
raakasuklaan ansiosta
Innostus raakasuklaaseen synnyt-
ti bisneskokeiluja, joita Jalkanen 
edisti ensin Tiimiakatemian opis-
kelijaosuuskunnassa ja myöhem-
min omassa yrityksessään. Jalka-
nen käynnisteli toimintaa opiske-
lijabudjetilla: raakasuklaamassaa 
valmistui käsipelillä välillä koti-
keittiössä, toisinaan autotallissa. 

Laadukkaiden tuotteiden kysyntä 
kuitenkin kasvoi nopeasti, ja Jalka-
nen alkoi rakentaa Foodin-brändiä 
vuonna 2013. Samalla hän kierte-
li maailmalla etsimässä uusia raa-
ka-ainetoimittajia ja hankkimassa 
oppeja uusien tuotteiden kehittä-
miseen sekä valmistukseen. 

Vuotta myöhemmin Jalkanen ta-
pasi työkuvioiden merkeissä toises-
sa luomutuoteyrityksessä työsken-
nelleen vaalean kaunottaren, Ma-
rian. Rocky Road -raakasuklaapalan 
tarjoaminen osoittautui jonkinlai-
seksi Foodinin yritystoiminnan kul-
minaatiopisteeksi. Kaksi luomuun 
vahvasti uskovaa nuorta aikuista 
ihastuivat ja pian myös rakastuivat.

– Suklaata tarjonnut Lasse vei sy-
dämeni. Meillä on samanlaiset elä-

mänarvot ja olemme molemmat vä-
hän hullunrohkeita. Uskoimme, et-
tä yhdessä voimme saavuttaa mitä 
vain ja halusimme lähteä kehittä-
mään Foodinista Suomen merki-
tyksellisintä ruoka-alan yritystä, 
Maria Jalkanen kertoo.

Jalkasten ensimmäisiin yhteisiin 
vuosiin on mahtunut paljon. Vuo-
den 2015 alussa Maria siirtyi yrityk-
sen toiseksi omistajaksi ja pian pa-
ri meni naimisiin. Perheen esikois-
poika Eemeli syntyi vuonna 2016 ja 
kuopus, Lilja, vuonna 2018. Liljan 
syntymän aikoihin Jalkaset päätti-
vät ottaa huiman riskin, ja he in-
vestoivat viisi miljoonaa euroa Jy-
väskylän Vaajakoskelle rakennet-
tavaan 2700 neliön tehdas- ja toi-
mistorakennukseen, joka valmis-
tui vuonna 2020. Jalkaset laskivat 
uuden tehtaan varmistavan yrityk-
sen tuotannon skaalaamismahdol-
lisuuden vuosiksi eteenpäin.

– Meille oli tärkeää tehdä raken-
nuksesta mahdollisimman ekolo-
ginen ja energiatehokas. Olimme 
valmiita investoimaan esimerkik-
si 530 paneelista koostuvaan aurin-
koenergiajärjestelmään ja maaläm-
pöön. Nyt pystymme tuottamaan 
vuotuisesta energiatarpeestamme 
viidenneksen itse, Lasse sanoo.

Työrauha kumppanille
Maria ja Lasse kokevat omien osaa-
misalueidensa täydentävän sopi-
vasti toisiaan. Helposti innostuva, 
kokeileva ja yritystoiminnan mah-
dollisuudet haistava sekä käytän-
nön tekemisestä ja lukujen pyörit-
telystä nauttiva Lasse hoitaa toi-
mitusjohtajan pestiä. Hänen vas-
tuualueisiinsa kuuluvat liiketoi-
minnan ja tuotannon kehittäminen. 
Luovana johtajana toimiva Maria on 
puolestaan taitava tuotekehittäjä, 
visualisti ja asiakkaita huipputasoi-

Jyväskyläläisestä Foodinista on kasvanut vuosikymmenessä yksi Suomen 
luomuelintarvikealan menestyvimmistä yrityksistä. Kovan kasvun takana on 
yrittäjäpariskunnan tinkimätön halu tarjota suomalaisille parempaa ruokaa 
ja rakentaa samalla oikeudenmukaisempaa maailmaa. 

teksti tuomas i. lehtonen  kuva mikko kuparinen

Lasse ja Maria  
Jalkasen luotsaa-
ma Foodin kasvaa  
hurjaa vauhtia. 
Pian Foodinin ter-
veelliset ja tren-
dikkäät tuotteet 
valtaavat hyllytilaa 
ympäri maailman.

sesti palveleva myyjä. 
Monille televisionkatselijoil-

le Maria tuli tutuksi Suomalainen 
Menestysresepti -televisiosarjas-
ta, jossa hän kehitti Chia Goodin: 
chia-siemenistä, kasvimaidosta ja 
marjoista rakentuvan jogurttimai-
sen välipalatuotteen.

– Meillä molemmilla on selkeästi 
omat tonttimme ja annamme toisil-
lemme työrauhan. Esimerkiksi tiu-
kan brändipoliisin roolin olen ul-
koistanut kokonaan Marialle, Las-
se virnistää.

– Minä hoidan usein myös Suo-
mi–Lasse–Suomi-sanakirjan virkaa, 
eli pyrin selventämään ja tiivistä-
mään Lassen sanomisia, Maria kuit-
taa vuolassanaiselle puolisolleen.

Huima kasvu lasketaan 
kymmenissä prosenteissa
Marian ja Lassen hyvä keskinäinen 
kemia, uskallus luottaa omaan in-
tuitioon ja jopa lapsenomainen in-
nostus tekemiseen ovat saaneet 
Foodinin liiketoiminnan lentoon. 
Tärkeä merkitys on ollut myös on-
nistuneilla rekrytoinneilla, joiden 
avulla taloon on saatu yrittäjäpa-
riskunnan arvoihin ja toimintaperi-
aatteisiin sitoutuneita osaavia työn-
tekijöitä. 

Asiakkaat ovat osoittaneet ar-
vostavansa Foodinin laadukkaita ja 
maukkaita tuotteita sekä toiminnan 
rehellisyyttä ja eettisyyttä. Foodi-
nin liikevaihto on kasvanut 20–40 
prosentin vuosivauhtia, ja tuoreen 
tehtaan kapasiteetti on venytetty jo 
äärimmilleen. Viime vuoden lopul-
la päättyneellä tilikaudella yrityk-
sen liikevaihto kipusi jo 13,3 miljoo-
naan euroon. Henkilöstöä yrityksen 
palkkalistoilla on jo yli 60.

Foodinin tuoteportfolio on kas-
vanut reilusti yli 200 gluteenit-
tomaan luomutuotteeseen. Raa-
kasuklaan rinnalle on tullut mo-
nenmoisia välipalatuotteita, päh-
kinöitä ja siemeniä sekä luomu-
ruokatuotteita, kuten kastikkeita 
ja jauhoja. Reseptiikan kehitystyö 
sekä tuotteiden valmistus ja pak-
kaaminen on keskitetty omaan teh-
taaseen. Tämä on mahdollistanut 
sekä omien että asiakkaiden tuote-
toiveiden rohkean toteuttamisen. 

Etelä-Amerikasta, Aasiasta ja Af-
rikasta tuotujen eksoottisten raa-
ka-aineiden ohella valmistuksessa 
käytetään runsaasti myös kotimai-
sia raaka-aineita.

– Tuotekehityksemme ja tuo-
tantomme taustalla on ajatus sii-
tä, että tuotteidemme pitää tehdä 

hyvää niin käyttäjälle, viljelijälle 
kuin ympäristöllekin. Haluamme 
pitää kiinni ekologisesti ja eettises-
ti tuotetuista raaka-aineista, ympä-
ristöystävällisestä valmistuksesta 
sekä funktionaalisesta tuotevali-
koimasta. Foodinilta saa nyt ja jat-
kossa harvinaisempiakin superfoo-
deja, Maria sanoo.

Vihdoin mahdollisuus myös 
kansainvälistymiselle
Tähän asti Foodin on tehnyt ta-
nakan kasvunsa lähes tyystin ko-
timaan markkinassa. Oman verk-
kokaupan ohella tuotteita myy-
vät kaikki Suomen suuret kauppa-
ketjut, luontaistuoteliikkeet sekä 
joukko hyvinvointialaan erikois-
tuneita verkkokauppoja. Muuta-
ma prosentti liikevaihdosta tulee 
Kiinaan, Hong Kongiin, Iso-Britan-
niaan, Ruotsiin, Tanskaan ja Viroon 
suuntautuvasta viennistä. 

– Emme ole tähän asti tehneet ul-
komaille lainkaan markkinointia, 
koska meillä ei ole ollut riittävästi 
resursseja tuotannon laajentami-
seen. Nykyiset ulkomaiset asiak-
kaamme ovat itse löytäneet tuot-
teemme Suomen matkoillaan ja 
ilmoittaneet meille halustaan ot-
taa tuotteitamme myyntiin, Las-
se kertoo. 

Tänä vuonna Foodin on orga-
nisoimassa toimintaansa uudel-
leen. Valmistuotevarasto ja lähet-
tämö on jo siirretty vuokratiloihin, 
ja tehtaalle vapautuneeseen tilaan 
asennetaan lähiaikoina 1,3 miljoo-
naa euroa maksava uusi välipala-
tuotelinjasto. Sen kapasiteetti tu-
lee olemaan omassa kategoriassaan 
yksi Pohjoismaiden suurimmista. 
Jatkossa välipalatuotteita riittääkin 
sekä vientiin että kotimaan mark-
kinoille. 

– Uuden linjaston rakentami-
sen ohella kehitämme prosesse-
jamme. Tavoitteenamme on läh-
teä mullistamaan Suomen välipa-
lamarkkinoita ensi vuonna. Vien-
timarkkinoille haluamme kehittää 
erityisesti kotimaisiin raaka-ainei-
siin perustuvia välipalatuotteita, 
jotta voimme osaltamme nostaa 
suomalaisen viennin arvoa, Maria 
ja Lasse kertovat.

Nuoren ja innovatiivisen yrittä-
jäparin silmien hehkua katsellessa 
voi helposti ennustaa, että ei kes-
tä kauaa, kun uudenkin tuotelinjan 
kapasiteetti on myyty loppuun. On-
neksi Foodinin uuden tehtaan ton-
tilla on vielä reippaasti lisäraken-
nusoikeutta.

Parempaa ruokakulttuuria
n  Tuotteita on kehitetty  
pitkälti sen mukaan, mitä  
omistajat ovat omiin kaap-
peihinsa halunneet ja mitä 
asiakkaat ovat toivoneet.

n  Toiminnallaan Foodin ha-
luaa mahdollistaa parempien 
valintojen ruokakulttuurin 
toteutumista Suomessa ja 
maailmalla sekä parantaa 
pientuottajien asemaa.

n Vuonna 2013 perustetun 
Foodinin matka alkoi koti-
keittiöstä ja autotallista.

n Yritys pitää majaansa  
Jyväskylän Vaajakoskella.

n  Laadukkaiden tuotteiden 
ja suuren kysynnän ansiosta 
Foodin on kasvanut nopeasti, 
ja nyt uudetkin tuotanto- 
tilat ovat jäämässä pieneksi. 

“
Tuotteiden pitää 

tehdä hyvää  
niin käyttäjälle,  
viljelijälle kuin 

ympäristöllekin.
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Yrittäjän arki 
helpommaksi
n Book Salon on suoma- 
lainen yritys, jonka visiona 
on tehdä salonkiyrittäjien 
arjesta helpompaa.

n  Yrittäjälle tarjotaan käyt-
töön olennaiset työkalut 
ajanvarausjärjestelmää ja 
maksupäätettä myöten  
– kaikki yhden katon alta.

n  Rajatummalla ilmais- 
versiolla palvelua voi  
käyttää myös maksutta.

n  Jo yli 1000 suomalaista 
salonkia on ottanut palvelut 
käyttöönsä.

Salonkiyrittäjän selkänoja

A jatus lähti Uber-taksis-
ta. Kun Book Salon Oy:n 
perustaja Jonne Castrén 
astui ensimmäistä ker-

taa ulkomailla ulos Uber-taksista 
ja huomasi, miten kaikki vaivalloi-
set yksityiskohdat taksilla ajamises-
ta oli poistettu. Hän mietti, että sa-
manlaista ajattelua tarvittaisiin mo-
nella muullakin alalla. Ajatus läh-
ti jalostumaan. Mikä olisi sellainen 

fragmentoitunut ala, mitä monet 
kuluttajista käyttävät ja missä on 
paljon pieniä palveluntarjoajia?

Castren oivalsi keskusteltuaan 
kymmenien yrittäjien kanssa, että 
kauneus- ja hyvinvointiala oli sel-
lainen, sillä merkittävä osa salon-
kien työntekijöistä toimii omalla 
toiminimellään tai yrityksellään. 
Syntyi Book Salon, joka tarjoaa jo yli 
1 500 suomalaiselle yrittäjälle ajan-

varaus-, kassa- ja maksupalveluita.
– Suomessa ja maailmalla on pal-

jonkin yrityksiä, jotka tarjoavat sa-
longeille ajanvarausta ja muita di-
gitaalisia palveluja, ja niiden lisäk-
si on maksupalveluvälittäjiä. Me 
olemme yhdistäneet nämä palve-
lut niin että ne toimivat saumatto-
masti yhteen, kertoo Book Salon 
Oy:n toimitusjohtaja Harri Myllylä.

Yrityksen visiona on auttaa sa-
lonkiyrittäjiä keskittymään asioihin, 
jotka tuottavat iloa ja lisäarvoa hei-
dän asiakkaidensa palvelemiseen.

– Ja toisaalta siihen, että heillä 
on aikaa työn ulkopuolella. Usein 
yrittäjät tekevät raportteja ja täs-
mäytyksiä myöhään illalla tai sun-

nuntaisin, ja me ajattelemme, että 
se aika pitäisi pystyä käyttämään 
perheen tai harrastusten parissa.

Yritys kasvaa hurjaa vauhtia
Book Salon on kasvanut kovaa 
vauhtia. Yritys aloitti toimintansa 
virallisesti syksyllä 2020 ja vuoden 
2021 aikana yrityksen kasvu oli 1000 
prosenttia. Keväällä 2022 Book Sa-
lon nosti 3 miljoonan euron rahoi-
tuksen jatkuvaa kasvua varten.

– Vuodenvaihteessa julkistim-
me, että meidän sopimuksellinen, 
kuukausittain toistuva liikevaihto 
oli 60 000 euron luokkaa, ja huhti-
kuun lopussa olimme jo 82 000 eu-
ron vauhdissa. Myös sillä mittarilla 

Book Salon on tehnyt vuodessa kovaa kasvua ja nyt 
tähtäimenä on kansainvälistyminen. Markkinalla 
on huikeat mahdollisuudet, mutta myös haasteita.
teksti moona laakso  kuva anni hartikainen

olemme kasvaneet huomattavasti.
Nyt yritys on valmistautumassa 

kansainväliseen kasvuun. Ensim-
mäinen kauppa Suomen ulkopuo-
lelle on jo tehty.

– Tavoitteenamme on olla mer-
kittävä toimija usealla eurooppalai-
sella markkinalla seuraavan parin 
vuoden aikana.

Ihmiset käyttävät yhä enemmän 
aikaa ja rahaa omaan hyvinvointiin 
ja itsestään huolehtimiseen. Book 
Salonin arvion mukaan Euroopan 
markkinalla on noin 2 miljoonaa 
potentiaalista asiakasta kauneus- 
ja hyvinvointialalla – ja markkina 
kasvaa koko ajan. Esimerkiksi Es-
panjassa arvioidaan olevan Suo-
meen verrattuna kymmenkertai-
nen määrä pelkästään partureita 
tai kampaamoita.

– Arvion mukaan tällä hetkellä yli 
puolet potentiaalisesta asiakaskun-
nasta Euroopassa käyttää kynää ja 
paperia ajanvarauksiin, mutta py-
syäkseen kilpailukykyisenä digita-
lisoituvassa maailmassa heidän tu-
lee uudistaa työkalujaan. Tämä avaa 
valtavat kasvun mahdollisuudet.

Ei kasvua ilman haasteita
Kilpailuakin on, mutta Myllylä nä-
kee sen hyvänä asiana. Kun on kil-
pailua, on myös markkinaa.

– Yhtenä haasteena on pystyä 
palvelemaan asiakkaita paikallisella 
kielellä sekä myynnin että asiakas-
palvelun osalta. Sen lisäksi järjestel-
män täytyy olla lokalisoitu.

Kasvava markkina ja mahdolli-
suudet tekevät Book Salonista kiin-
nostavan yrityksen sijoittajille. Kas-
vu merkitsee myös tarvetta palkata 
uusia työntekijöitä, erityisesti asia-
kaspalveluun ja myyntiin.

– Olemme halunneet kehittää 
etämallia työntekijälähtöiseksi niin, 
ettemme ole yhteen paikkaan sidot-
tuja vaan työntekijämme voivat 
tehdä töitä vaikka mökiltä, Lapin 
keväisiltä hangilta tai aurinkoran-
nalta. Meillä on konttorit Helsingis-
sä ja Jyväskylässä, mutta suurin osa 
työntekijöistämme tekee pääosin 
töitä sieltä mistä he haluavat.

Book Salonin toimitusjohtaja Harri Myllylä tietää, että salonkiyrittäjällä on jo tarpeeksi mietittävää. Sen vuoksi heitä halutaan myös auttaa.

löstön osaamiskartoitus tai mark-
kinaselvitys.

Positiivista palautetta 
käytännönläheisyydestä
ELY-keskusten tarjoamat koulutuk-
set keskittyvät joko kasvun, talou-
den ja tuottavuuden tai markkinoin-
nin ja asiakkuuksien johtamiseen. 

Pk-yritysten johdolle, avainhen-
kilöille ja esimiehille suunnattuihin 
koulutuksiin osallistuu aina useiden 
yritysten henkilöstä, jolloin myös 
osallistujien keskinäinen verkostoi-
tuminen ja vertaistuki nousevat tär-
keään rooliin. Koulutukset rakentu-
vat kymmenestä lähipäivästä sekä 
omatoimisesta opiskelusta. Lisäksi 
koulutuksiin kuuluu kaksi yritys-
kohtaista konsultointipäivää, joi-
den aikana koulutusten oppeja läh-
detään jalkauttamaan käytäntöön.

– Koulutusten esittelyt ja aikatau-
lut julkaistaan verkkosivuillamme 
kuukausi tai pari ennen niiden al-
kamista. Yritykset voivat hakea kou-
lutuksiin – kuten myös Analyysi- ja 
Konsultointipalveluihimme – säh-
köisen asiointipalvelumme kautta, 
Vaarala kertoo.

ELY-keskus tarjoaa pk- 
yrityksille Analyysi-, Kon-
sultointi-, ja Koulutuspal-
veluita. Yritysten kehit-
tämispalveluiden avulla 
yritys voi kartoittaa uusia 
mahdollisuuksia sekä  
kehittää liiketoimintaa. 

Yritysten kehittämispalveluilla 
toiminta nousee uudelle tasolle

ELY-keskuksen kehittämis-
palveluiden tuotepäälli-
köt Päivi Vaarala ja Riikka  
Huhtanen-Pitkänen ker-

tovat, että ELY:n valtakunnallisesti 
tarjoamat kehittämispalvelut sopi-
vat kaikille pk-yrityksille toimialas-
ta ja yhtiömuodosta riippumatta. 
Oleellisinta on, että yritysten tavoit-
teena on kasvaa ja kehittää omaa 
toimintaansa.

– Palvelumme tukevat hyvin 
monenlaista kehittämistä ja kas-
vua. Yritys voi hakea kasvua joko 

kotimarkkinoilta tai tavoitella kan-
sainvälistymistä. Asiakkainamme 
on paljon esimerkiksi kaupan, pal-
velujen, rakentamisen, logistiikan 
ja teollisuuden aloilla toimivia yri-
tyksiä. Palvelumme on suunnattu 
vähintään vuoden toimineille ja ai-
nakin yhden työntekijän työllistä-
ville yrityksille. Vasta aloittaneita 
yrityksiä voimme tosin auttaa inno-
vaatioiden kehittämisessä, Huhta-
nen-Pitkänen pohjustaa.

Kaikki alkaa kartoituksesta
ELY-keskuksen kehittämispalvelut 
koostuvat Analyysi-, Konsultointi- 
ja Koulutus-palveluista. Vaaralan ja 
Huhtanen-Pitkäsen mukaan kehit-
tämistyö tulisi käynnistää aina yri-
tyksen nykytilan selvittämisellä 
ja liiketoimintamahdollisuuksien 
sekä kasvumahdollisuuksien kar-
toittamisella. 1–2-päiväinen Analyy-
si-palvelu on täsmätyökalu juuri tä-
hän tarpeeseen.

– Analyysin lopputuloksena syn-
tyy konkreettinen kasvusuunnitel-
ma. Siinä on määritelty esimerkiksi 
selkeät vaiheet kehitystyölle, hen-
kilöstön vastuualueet sekä arvio ke-

hittämistyöstä syntyvistä kustan-
nuksista. Laaditun kasvusuunnitel-
man pohjalta yritykset voivat lähteä 
etenemään sitä kohti joko itsenäi-
sesti tai edetä Konsultointi-palve-
luumme, Vaarala avaa.

Konsultointi-palvelu on tarkoi-
tettu erityisesti yrityksen strate-
gisen suunnittelun apuvälineeksi. 
2–5 päivää kestävässä konsultoin-
nissa voidaan keskittyä yrityksen 
kannalta olennaisimpiin teemoi-
hin, kuten kasvuun ja kansainvä-
listymiseen, digitalisaation edis-
tämiseen, markkinoinnin suun-
nitteluun, henkilöstön kehittämi-
seen tai innovaatioiden kaupallis-
tamiseen. Lopputuloksena voi syn-
tyä esimerkiksi kasvustrategia, tie-
tojärjestelmähankkeen esiselvitys, 
markkinointisuunnitelma, henki-

ELY-keskuksen kehittämispalveluiden tuotepäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen on apuna, kun yrityksen liiketoiminnalle halutaan uutta nostetta.

ELY-keskus on kilpailuttanut ke-
hittämispalvelujen tuottajiksi laajan 
joukon palveluntarjoajia, joista asia- 
kasyritykset voivat valita itselleen 
sopivimman toimijan. Yritykset 
maksavat tarpeisiinsa räätälöidyis-
tä palveluista omavastuuosuuden, 
mutta suurin osa kustannuksista jää 
ELY-keskuksen maksettavaksi. Ana-
lyysipäivän hinta yritykselle on 260 
euroa ja konsultointipäivän 325 eu-
roa. Koulutusten osallistujakohtai-
nen hinta on 1590 euroa. Hintoihin 
lisätään arvonlisäverot.

ELY-keskukset ovat tarjonneet 
asiakasyritysten tarpeisiin räätälöi-
tyjä kehittämispalveluita vuodesta 
2014 lähtien. Palveluntuotantomal-
lista on tullut yrityksiltä runsaasti 
kiitosta.

– Asteikolla 1–5 palveluidemme 
asiakastyytyväisyys on Analyysi- ja 
Konsultointi-palveluissa 4,7, ja kou-
lutuksissa se on vaihdellut 4–4,5 vä-
lillä. Olemme saaneet kiitosta erityi-
sesti asiantuntijoiden osaamisesta, 
palveluiden käytännönläheisyydes-
tä ja konkreettisista hyödyistä, joita 
palvelumme ovat tuoneet yrityksil-
le, Huhtanen-Pitkänen toteaa.

teksti tuomas i. lehtonen   
kuva marja seppälä

“
Palvelut tukevat 
hyvin monenlaista 
kehittämistä.
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Kohti kasvua oikein 
henkilöresurssein

Digipool Groupin perustaja Hermann Alatalo kannustaa yrityksiä käyttämään aikaa sopivan rekrytointikumppanin valintaan. Rekrytointi- 
ammattilaisen verkostot yltävät monesti kansainvälisiinkin ympyröihin, ellei sopivaa tekijää löydy Suomen rajojen sisältä.

V aikka akuutti osaajapu-
la koettelee montaa toi-
mialaa, on työvoimayh-
tälössä muitakin ongel-

mia. Keskivertoisen pk-yrityksen 
omistajat ja johto ovat luonnollises-
tikin syvällä omassa tekemisessään, 
ja sen vuoksi helposti sokeita näke-
mään, miltä oma yritys ja työyhteisö 
näyttävät ulkopuolisen silmin – esi-
merkiksi henkilön, joka tarkastelee 
yritystä mahdollisena työpaikkana. 
Myös johdon käsitykset relevantista 
palkkatasosta saattavat olla muisto-
ja oman työuran alkutaipaleelta, eli 

aivan jotakin muuta kuin tätä päi-
vää vastaavia. 

Osaajista käydään niin kovaa 
taistelua, että viime aikoina rekry-
toinnin kannalta hiljaisempia vuo-
sia viettänyt yrittäjä ei ole miten-
kään voinut pysyä mukana. Taiste-
luun osaajista tulee panostaa siinä 
missä oman tuotteen tai palvelun 
myyntiin ja markkinointiin kovas-
sa kilpailutilanteessa. 

– Useille työntekijöitä etsiville 
yrityksille on selvinnyt, että työvoi-
man saatavuusongelmaa ei ratkaista 
pelkällä hyvin tehdyllä ja monikana-

vaisesti julkaistulla työpaikkailmoi-
tuksella, tietää Digipool Groupin pe-
rustaja Hermann Alatalo. 

Alatalo myöntää, että on toki 
mahdollista, että ilmoituksen huo-
maa sattumalta juuri halutunlainen 
osaaja tai hänen tuttunsa. 

– Monesti kuitenkin ne osaajat, 
joita yritykset mielellään palkkaisi-
vat, ovat jo muissa töissä eivätkä ak-
tiivisesti etsi uusia mahdollisuuksia.

Ammattilainen avuksi
Lienee kiistaton tosiasia, että pus-
karadio on hyvä kanava myös tä-

män päivän yrityselämässä. Hyviä 
onnistumisia ei voi tekaista eikä si-
ten saada yritystä yhtäkkiä näyttä-
mään kiinnostavalta työnantajalta. 

– Siinä missä yrityksen hyvä mai-
ne tuotteiden tai palvelujen tarjo-
ajana kiirii väistämättä eteenpäin, 
tapahtuu niin luonnollisesti myös 
työnantajamielikuvan kanssa. Osaa-
jat kyselevät kavereiltaan yritykses-
tä, josta on kenties otettu yhteyttä. 
Markkinointiviestinnän asiantun-
tija saattaisi tietenkin pystyä autta-
maan pk-yrittäjää paitsi koko brän-
din myös työnantajakuvan kirkasta-
misessa, mutta se on pitkä tie. 

Kun puskaradio ei auta eivätkä 
osaajat mielikuvamarkkinoinnista 
huolimatta löydä yritystä, on syytä 
pyytää rekrytoinnin ammattilainen 
avuksi. Nykyään ammattirekrytoi-
jan työkalut ovat toki myös pk-yrit-
täjän itsensä saatavilla, mutta nii-
den käyttö vaatii tiettyä tietotaitoa. 

– Työkalujen tehokas käyttö on 
oma taiteenlajinsa, eikä pelkkä li-
senssien hankkiminen riitä. Yri-
tyksellä tulee olla runsaasti aikaa 
osaajien kartoittamiseen, kontak-
tointiin ja keskusteluihin sekä tie-
tenkin harjaantuneisuutta työkalu-
jen käyttöön.

Kasvua tavoittelevan yrityksen 
avainhenkilöillä ei kuitenkaan ole 
varaa käyttää päiväkausia head-
hunttaukseen, sillä silloin tavoitel-
tu kasvu voi jäädä haaveeksi. 

– Yrittäjän on tärkeää keskittyä 
omaan tekemiseensä. Tyypillisim-
piä rekrytoinnissa tehtyjä virheitä 
onkin ”säästää” kustannuksista ja 
tehdä kaikki itse. Hyvällä tuuril-
la voidaan näinkin toimien onnis-
tua, mutta painotus tässä kohtaa 
todella on nimenomaisesti hyväl-
lä tuurilla. Rekrytoijan tulee myös 
osata tunnistaa ne, jotka mielellään 
ottavat vastaan toinen toistaan pa-
rempia palkkatarjouksia ilman, että 
ovat todellisuudessa lainkaan moti-
voituneita vaihtamaan työpaikkaa.

Osaajia ympäri maailmaa
Digipool Group on erikoistunut 
asiantuntija- ja päällikkötason suo-
rahakuihin. 

– Tulemme yleensä kuvaan sii-
nä kohtaa, kun asiakasyrityksen 
omat keinot on jo käytetty, ja ehkä 
perinteisempikin rekrytointipalve-
lun tarjoaja on myös yrittänyt aut-
taa. Toimialamme ongelma on, että 
asiakkaan ei ole helppoa löytää juuri 
hänen yrityksensä kannalta parasta 
mahdollista palveluntarjoajaa, sillä 
tarjonta on kirjavaa, Alatalo kertoo.

Jokaisella alan yrityksellä on 
omat vahvuusalueensa, mutta kuin-
ka ne tulevat viestinnän ja tarjous-
ten kautta esille, on eri asia. Epä-
onnistuminen yhden palveluntar-
joajan kanssa ei siis tarkoita, etteikö 
onnistuminen toisen toimijan kans-
sa olisi mahdollista. 

– Digipool Group pystyy tarjoa-
maan kasvua hakevalle yritykselle 
asiantuntevan ja joustavan kump-
panuuden ja toimimaan ulkoistet-
tuna rekrytoinnin resurssina se-
kä kertaluontoisesti että pitkällä-
kin aikavälillä. Voimme toteuttaa 
rekrytointeja yhteistyöverkostom-
me avulla missä päin maailmaa ta-
hansa. Voimme esimerkiksi tuoda 
asiantuntijoita ulkomailta Suomeen 
ja ulkoistaa asiakkaidemme toimin-
toja kustannustehokkaisiin maihin. 

Monen yrityksen kasvu  
uhkaa pysähtyä osaavien 
työntekijöiden ja rekry-
tointiin käytettävän ajan 
puutteeseen. Uusien osaa-
jien etsimisessä kannattaa 
luottaa ammattilaiseen, 
joka tietää, mistä parhaat 
talentit löytyvät.

teksti digipool group 
kuva joona raevuori

Teräsrakennuksistaan tunnettu Conexx Group  
panostaa kasvuun kestävän kehityksen ehdoin.  
Ensimmäiset isot tavoitteet on jo saavutettu, ja  
tulevaisuudessa tähdätään energianeutraaliuteen.

Kestävä  
kehitys ajaa 
eteenpäin

S uomalais-hollantilaisen 
Conexx®:in ensimmäiset 
teräsrakenteiset raken-
nukset nousivat Suomeen 

vuonna 2006. Kaikkiaan rakennus-
hankkeita on tähän mennessä ollut 
lähes 1 000, ja uusia rakennuksia 
tehdään noin 70–80 vuodessa.

– Olen itse ollut mukana Suomen 
toiminnassa alusta asti. Meidän 
valttimme on aina ollut hyvä hin-
ta-laatusuhde, ja siihen asiakkaat 
ovat olleet todella tyytyväisiä, ker-
too toimitusjohtaja Jarkko Kivelä.

Kivelän mukaan toinen ratkaise-
va tekijä on suunnittelun ja hinnoit-
telun läpinäkyvyys. Asiakas näkee 
heti, kuinka eri vaihtoehdot ja muu-
tokset vaikuttavat kokonaishintaan.

– Meidän tekemisemme on suo-
raviivaista ja nopeaa. 

Yrityksen itse kehittämä ohjel-
ma, CT, tuo jo suunnitteluproses-
sin aikana mukaan kuvat ja hinnat. 

– Rakennuksissa vakiomittoja 
ei ole, joten pystymme toimimaan 
joustavasti, oli kyse minkä kokoi-

sesta rakennuksesta tahansa. Vuo-
sien varrella on tehty vaikka mitä 
terminaaleista urheiluhalleihin ja 
isoista navetoista toimistoraken-
nuksiin, Kivelä toteaa.

Kun asiakas haluaa valmista 
mahdollisimman helposti, oikea 
valinta on Conexxin kokonaispa-
ketti. Toimitukseen kuuluvat ra-
kennuksen, piirustusten ja raken-
nelaskelmien lisäksi myös kaikki ra-
kennuksen viimeistelyssä tarvitta-
vat tarvikkeet rahteineen.

– Tällainen pakettiratkaisu ke-
ventää projektinhallintaa huomat-
tavasti. Otamme vastuun eri osa- 
alueiden yhteensovittamisesta ja to-
teuttamisesta, jolloin asiakkaalta jää 
iso taloudellinen riskitekijä pois, Ki-
velä huomauttaa.

Conexx®-rakennukset suunni-
tellaan aina asiakkaan tarpeet huo-
mioiden. Kokonaispakettiin kuuluu 
tarvittaessa myös asennus. Omien 
asennusryhmien lisäksi yrityksellä 
on yhteistyökumppaneina tehok-
kaita ja ammattitaitoisia asentaja-

ryhmiä. He tekevät Conexxin kautta 
asiakkaalle tarjouksen asiakkaan ha-
luamasta asennuslaajuudesta. Ko-
konaispaketissa asentajat tekevät 
myös rakennuksen muutkin tim-
purityöt. Sen helpommaksi ei ra-
kentaminen enää tule. 

Kestävyyteen panostetaan
Ilmastoasioista keskustellaan nyky-
päivänä paljon, ja yksi suurimmista 

huolista on hiilidioksidipäästöjen 
kasvaminen. Näitä päästöjä syntyy 
muun muassa käytettäessä fossiili-
sia polttoaineita, kuten öljyä, maa-
kaasua ja hiiltä.

– Conexx haluaa toimia vastuul-
lisesti, ja siksi päätimme lähteä pie-
nentämään omaa hiilijalanjälkeäm-
me. Toimimme koko Euroopan 
alueella, ja kuten rakentamisessa 
aina, samalla muodostuu myös hii-
lidioksidipäästöjä. Merkittävimmät 
päästöt syntyvät myynnissä, tuo-
tannossa, kuljetuksessa ja asennuk-
sessa, Kivelä kertoo.

Conexxille vastuullisuus on 
luontevaa. Yritys julkisti jo viisi 
vuotta sitten tavoitteensa kestävän 
kehityksen teräsrakennuksesta.

– Meillä kaiken toiminnan perus-
ajatuksena on innovatiivisuus ja it-
sensä haastaminen. Käynnissä on 
jatkuvasti erilaisia kehityshankkei-
ta, ja tämä on mahdollistanut myös 
kestävän kehityksen sisällyttämi-
sen kaikkeen toimintaan. Pelkäs-
tään liiketoiminnassa menestymi-
nen on haasteellista ja kestävän ke-
hityksen huomioiminen kaikissa 
yrityksen toiminnoissa lisää haas-
teita entisestään, Kivelä toteaa.

Conexxilla kestävän kehityk-
sen taustalla ovat ammattitaitoi-
set ja motivoituneet työntekijät, 
modernit työmenetelmät, uusin 
tuotantoteknologia sekä erittäin 
osaava, kansainvälinen johtoryh-
mä. Yksi hyvä esimerkki konkreet-

tisesta kehitystyöstä on patentoitu 
FSC©-palkki, jossa yhdistyvät ma-
teriaalinkäytön optimointi ja kor-
kea rakenteellinen jäykkyys. Yrityk-
sellä on myös oma kolmivaiheinen 
ympäristöohjelmansa. Ensimmäi-
sessä vaiheessa toiminnalle asetet-
tiin matalat päästörajat, jotka saa-
vutettiin vuonna 2019.

– Tänä vuonna saavutimme toi-
sen vaiheen tavoitteen, eli Conexx®- 
rakennukset ovat hiilidioksidineut-
raaleja sekä vähäpäästöisiä. Nyt jat-
kamme kohti kolmatta vaihetta, 
jossa olemme lisäksi täysin energi-
aneutraali yritys. Tavoite on näillä 
näkymin saavutettu jo vuoden 2023 
alussa, Kivelä iloitsee.

Hyvällä tiimillä eteenpäin
Kivelä haluaa sekä tuotteen että toi-
minnan kehittyvän edelleen.

– Me haemme tasaista ja hyvää 
kehitystä, jossa myös ympäristö-
asioista pidetään huolta. Conexx® 
on jo nyt hiilineutraali, eli vastuul-
lisuus ja kestävä kehitys ovat sel-
keitä valintoja, joista myös pidetään 
kiinni. Conexx®:lla ei ole raskasta 
organisaatiota, vaan asiakas tekee 
suunnittelutyötä yhdessä myyjän 
kanssa. Sama myyjä ja projektipääl-
likkö vastaavat hankkeesta alusta 
loppuun asti.

– Meillä on erittäin hyvä tiimi ja 
aktiivinen tekemisen meininki. Tä-
män porukan kanssa on hyvä tehdä 
töitä, Kivelä kiittää. 

Kaikki Conexxin rakennukset räätälöidään vastaamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita. 

Conexxin modernit ja linjakkaat teräsrakennukset ovat nousseet Suomessa tutuiksi näyiksi.

teksti ja kuvat conexx
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