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Ohjelman ja esiintyjien esittely, tilaisuuden tavoite
Berit Virtanen-Thewlis, Founding Partner, ImpactXchange Oy

Rohkeus kasvaa – myynti kuntoon!
Johdon konsultti Ara Hopia, Kulmia Group Oy

PK-yritysjohtajan mentorointiohjelma
Senior advisor Matti Sipilä, Kulmia Group Oy

Tutkimuksen hyödyntäminen kasvun tekemisessä
Tutkimusjohtaja Tiina Niemi-Aro, Kulmia Insight Oy

Kuinka yrityksen kasvu ja jatkuvuus turvataan?
Case Caravanlandia Oy
Aluejohtaja Jari Nenonen ja aluejohtaja Erkki Rämä, Suomen Yrityskaupat Oy

PK-yritysten kasvun haasteet – Kokemuksia yritysjohdon ja sijoittajan näkökulmasta
Partneri Esko Teerikorpi, Canelco Capital Oy

Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

OHJELMA
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Rohkeus kasvaa –
myynti kuntoon!

23.11.2021
Johdon konsultti Ara Hopia, Kulmia Group Oy
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Kulmian tarina

Kulmia perustettiin vuonna 2004 nimellä Sales Energy. 

Perustajina olivat Ara Hopia ja Tapani Pöllänen. 

Yhtiö keskittyi myynnin ja esimiestyön valmentamiseen 

sekä myynnin johtamisen malleihin. 

Rekrytointiliiketoiminta alkoi vuonna 2006 

asiakkaiden toiveesta.

Tutkimustiedon tarve kehityshankkeissa korostui 

ja tutkimusyhtiö perustettiin vuonna 2011. 

Tutkimus vahvistui edelleen vuonna 2020 

Informatum Research –yhtiön liiketoiminnan ostolla.

Etävalmentaminen ja asiakaswebinaarit alkoivat 

jo vuonna 2012 ja digitaalisuudella onkin ollut 

aina vahva rooli Kulmiassa. 

Kulmia-nimi otettiin käyttöön 2017 ja vuonna 

2019 kaikki yhtiöt siirtyivät Kulmia-brändin alle.
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Asiakkaita
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Kulmian kolme kulmaa

Olemme asiantuntija

Tutkimuksessa

Kehittämisessä

Rekrytoinnissa

Autamme asiakkaitamme

Asiakaskokemuksessa

Myynnissä

Johtamisessa

Asiakaskokemus

Myynti

Johtaminen

Menestys ja 

kasvu tehdään 

arjessa
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Titteli Hallituksen puheenjohtaja, yrityksen perustaja, aloittanut Kulmialla 2004

Syntynyt 1958

Koulutus ja sertifikaatit Hallintotieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, LJK, HHJ, CMC (Certified Management Consultant)
Sertifioitu DiSC, Work of Leaders ja Time Master –valmentaja

Grape People Finland Oy:n kouluttama fasilitaattori

Ydinosaaminen • Strategian rakentaminen ja kirkastaminen

• Johtamisen kehittäminen

• Yritysfuusiot (esim. Sampo-Leonia ja LähiTapiola)

• Johtoryhmä ja hallitustyöskentely

• Johtamismallit

• Kasvu- ja muutosohjelmat, myynnin johtaminen

• Henkilökohtaiset valmennusohjelmat

Toimialaosaaminen • Pankki- ja vakuutustoimiala: LähiTapiola, Nordea, Aktia, Osuuspankki, Paikallisosuuspankit, Kuntarahoitus

• Kustannus- ja logistiikka-ala: Kaakon Viestintä, Lehtipiste, Bookwell, Kansalliskustannus, Suomen Posti

• Teleoperaattorit: Telia, Sonera

• Rakentaminen: Omatalo, AroSystems

• Elintarvike: Sucros Group, Suomen Sokeri, Berner

• Kauppa: S-Ryhmä, Kesko, CM Kupittaa

• Autoala: Toyota, ME-Auto, Raskone, Inchape Motors Finland 

• Järjestöt: Keskuskauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari 

• Julkinen sektori: Jyväskylän kaupunki, elinkeinoyksikkö

• Koulutus: Jyväskylän yliopisto, Executive MBA ohjelma, luennoitsija

• Matkailu: Holiday Club

Aikaisemmat 

työnantajat

Sampo Pankki (myyntijohtaja, aluejohtaja), Leonia Pankki (markkinointi- ja asiakkuusjohtaja), Postipankki (yrityspankin 

markkinointijohtaja, viestintäpäällikkö), Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (taloustoimittaja ja lehdistösihteeri), vapaa toimittaja 

USA

Valmennuskieli suomi, englanti

Harrastukset Tennis, golf, maatila, murtomaahiihto, erinomainen ruoka

Yhteystiedot Puhelin: +358 50 404 7845 Sähköposti: ara.hopia@kulmia.fi

LinkedIn: linkedin.com/in/arahopia/

Ara Hopia CV

mailto:ara.hopia@kulmia.fi
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Kasvun elementit

☑ Kirkas ydintavoite ja tiekartta toteutukseen
☑ Moderni johtamistapa
☑ Motivoitunut henkilöstö
☑ Tehokas myyntikone
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(Gallup, 2020 )

Palkka Merkityksellisyys

Onnistuminen Kehittyminen

Pomo Valmentaja

Heikkoudet Vahvuudet

Ohjeet Oma valta ja vastuu

Työ Elämä

Johtamisen painopisteiden 
muutokset 2020-luvulla
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• Työntekijäkokemus paranee

• Asiakaskokemus paranee

• Liiketulos paranee

Valmentava 
johtaminen
kannattaa
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Myynnin 

johtaminen

Muuttuva toimintaympäristö

Myynnin 

tulokset

Rakenteet ja 

toimintamallit

Myyntistrategia

Myynnin ulottuvuudet

Asiakasymmärrys

Kilpailuedut

Myyntikanavat

Roolit

Prosessit

Työkalut

Tavoitteet

Mittarit

Palkitseminen

Osaaminen

Innostus

Harjoittelukulttuuri

Henkilöstö

Asiakas

Asiakkaan kokema arvo

Myyntikulttuuri
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Valmennuksia PK-yrityksille Jatko-ohjelmat

Valmennuskokonaisuudet

3.950 € / kpl

• Ratkaisumyynnillä tulosta

• Valmentava johtaminen

• Johtotiimin yhteistyö

• Hyvä asiakaskokemus kirjallisissa kanavissa

Kehitysohjelmat PK-yrityksille

Kulmian tutkimuksen, 

kehittämisen ja rekrytoinnin 

ammattilaiset räätälöivät 

yrityskohtaiset kehitysohjelmat 

• Asiakaskokemus

• Myynti 

• Johtaminen 

Startti ja seuranta -palaverit (2h)

Tehtävät ja testit digitaalisesti

Valmennuspajat 2 kpl (5 h)
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Ratkaisumyynnillä tulosta
3.950 € + alv / max 15 osallistujaa

Aiheet
• Mitä ratkaisumyynnillä tarkoitetaan?

• Aktiivisuuden merkitys 

ratkaisumyynnissä?

• Kuinka hyödynnän omia 

vahvuuksiani myynnissä?

• Mitä tapahtuu ennen tapaamista, 

mitä tapahtuu sen aikana ja sen 

jälkeen?

• Työkalupakki ratkaisumyynnissä

onnistumiseen

Hyödyt
• Yhteinen näkemys 

ratkaisumyynnistä – sovitaan 

meidän tapamme myydä  

• Konkreettiset esimerkit muilta 

toimialoilta 

• Laadukkaampaa ja 

onnistuneempaa myyntiä

Kulmian ammattilainen 

valmentajana

Startti (1 h)

• Avainhenkilöiden kanssa

Valmennuspaja 1 (3 h)

• Näkökulmia

• Keskustelua 

• Osallistamista 

• Sovittuja toimenpiteitä

Valmennuspaja 2 (2 h)

• Onnistumiset ja kehitettävät 

• Keskustelua 

• Osallistamista 

• Sovittuja toimenpiteitä

Seuranta ja jatko (1 h)

• Avainhenkilöiden kanssa

Digi ja Kulmian 

ammattilainen 

yhdessä

• Ennakko-

keskustelut

• Itseopiskelut 

• Tehtävät

• Oma suunnitelma

• Sovitut tehtävät

• Tehtävät yksin ja 

ryhmässä

• Oppimis-

kokemukset 

• Tentti 

• Palaute

Digitaaliset

työkalut

• HowSpace -alusta

• Webropol yms.

• Videot

• Group map

• Teams tai vastaava 
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Kulmian ammattilainen ja digitaalisuus yhdessä  

Kulmian ammattilainen
• Aloitus- ja 

päätöspalaverit 

avainhenkilöiden 

kanssa

• Valmennuspajojen 

vetäminen

(3 h ja 2 h) 

• Keskustelujen 

kommentointi 

Digitaalisuus

• Etätyökalujen käyttö 

• Digitaalinen osallistamisalusta

• Videot

• Välitehtävät digitaalisin 

työkaluin 

• Keskustelu työpajojen välissä 

• Itsearvioinnit ja tentit

• 24/7 – voit tehdä asioita 

haluamaasi aikaan
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PK-yrityksen digikehityksen tiekartta
- esimerkki BtoB

Markkinointi

Lyhyt

Kiinnostavat 

kotisivut

Myynti

Asiakkuudet

Johtaminen

Keskipitkä Pitkä

Blogit ja uutiskirjeet 

kohderyhmittäin

Ajatusjohtajuus valituissa 

kohderyhmissä

Digityökalujen 

valinta

Digityökalut tutuiksi 

henkilöstölle ja asiakkaille

Myynnin valmentaminen 

virtuaalisesti

Asiakkuus-

suunnitelmat

Asiakaskohtaiset 

virtuaaliset kehityspajat

Asiakaskokemuksen 

mittaaminen segmenteittäin

Digityökalujen

valinta

Vuorovaikutteiset palaverit 

ja kehittämisen työpajat

Johdon näkymä strategian 

toteutumiseen, Dashboard
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Kiitos!

Muista kasvun elementit:

☑ Kirkas ydintavoite ja tiekartta toteutukseen
☑ Moderni johtamistapa
☑ Motivoitunut henkilöstö
☑ Tehokas myyntikone
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Minä – Matti Sipilä – Ohjelman mentori 

Senior Advisor

• Kulmia Groupissa vuodesta 2020 alkaen

• Pohjana yli 30 vuoden esimies-, liiketoimintajohto- ja hallitustyöskentelykokemus eri 
kokoisissa sekä suomalaisissa ja globaaleissa yrityksissä

Minulla on vahva kokemus ja osaaminen

• Johtamisesta ja työskentelystä monikulttuurisissa ja kansainvälisissä 
matriisiorganisaatioissa

• Organisaatio- ja johtamisrakenteiden uudistamisesta ja kehittämisestä

• Johtamis- ja toimintakulttuurien uudistamisesta

• Liiketoiminnan tervehdyttämisestä ja kasvun rakentamisesta

• Johtajien mentoroinnista ja palloseinänä toimimisena
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Mitä hyödyt mentorointiohjelmasta

PK-johtajan mentorointiohjelma tarjoaa

• uusia näköaloja ja ideoita johtamisen arkeen

• mahdollisuuden tunnistaa omia vahvuuksia ja kehityskohteita

• palloseinän omille pohdinnoille

• ajan pohtia omaa uraa ja johtamista

• uusia tuttavuuksia omaan verkostoon

Arjen aikavarkaat syövät ajan pysähtymiseltä

• Teenkö asioita fiksusti

• Missä voisin kehittyä

• Mitä osaamista minun pitäisi päivittää tai kehittää

• Miten voisin parantaa verkostoani
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Mentorointiohjelman kohderyhmä ja rakenne

Jos et sinä, kuka?

Jos ei nyt, koska?

Abraham Maslow

Ohjelman rakenne

• Haastattelu: Oma lähtötilanne ja tavoitteet mentoroinnille

• Henkilökohtaiset osat: Mentorointitapaamiset 4 x 1 tunti

• Ryhmän yhteiset osat: Ryhmätapaamiset 2 x 2 tuntia

• Ryhmän yhteinen osallistujien tavoitteita tukeva yritysvierailu

Ohjelma käynnistyy vuoden 2022 alussa

• Lisätietoja: matti.sipila@kulmia.fi / 040 506 6361

Kohderyhmänä

• Toimitusjohtajat

• Johtoryhmän jäsenet

• Muut PK-sektorin kasvun johtamisen avainhenkilöt

Ryhmän koko

• 5 – 6 henkilöä

mailto:matti.sipila@kulmia.fi
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Tervetuloa mukaan!

Menestys 
ja kasvu
tehdään arjessa.
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Tutkimuksen 
hyödyntäminen kasvun 
tekemisessä
Tutkimusjohtaja Tiina Niemi-Aro, 
Kulmia Insight Oy
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Ihminen on laiska ajattelija

Ajattelujärjestelmä 1 Ajattelujärjestelmä 2

• Nopea ja intuitiivinen, alitajuinen ja 

automaattinen 

• Naiivi: uskoo ymmärtävänsä 

maailmaa täydellisesti näkemänsä, 

kokemansa ja kuulemansa 

perusteella

• Ajattelun vinoumat!

• Hidas, tahdonalainen ja energiaa 

vievä

• Vastuussa olettamusten paikkansa 

pitävyyden tarkistamisesta

Maija

Moni-

mutkainen 

argumentti 

Lisää: esim. David Kaneman

• Harjoitettavissa

→ Tunnista, milloin kannatta pysähtyä 

ja tarkistaa ajatuksensa

→ Anna ruokaa nopealle ajattelulle!
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Me tunnemme meidän asiakkaat ja tiedetään 

kyllä heidän tarpeensa. 

Tämä on ala, jolla hinta ratkaisee. 

Meillä on sillä tavalla avoin kulttuuri, että 

ongelmista puhutaan, jos niitä on. Esimiesten 

kautta tulee kyllä viestiä, jos on haastetta. 

Ollaan kyllä koetettu osallistaa meidän 

ihmisiä kehittämiseen, mutta ei ole saatu 

mukaan. Ei niitä tunnu kiinnostavan. Tuota kokeiltiin jo 10 vuotta sitten, mutta se ei 

lyönyt läpi markkinoilla. 
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Tunnista olettamukset! Pyri haastamaan niitä! 

Etsi tietoa, joka haastaa ajatteluasi! Kysy, miksi?
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Entä, jos sitä nykyistäkään 

tutkimustietoa ei pystytä täysin 

hyödyntämään?  

Miksi ei pystytä?

➢ Dataähky. Ei tiedetä, mikä on 

tärkeää. 

➢ Tutkimuksesta ei saada sitä tietoa, 

mitä tarvittaisiin. 

➢ Surkea vastausprosentti. 

➢ Ei ehdi. 
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Asettakaa selkeät tavoitteet: mitä haasteita tai epävarmuuksia meillä on kasvun 

tekemisessä? Mitä tietoa tarvitsemme päätöksenteon tueksi? 

Esim. 

• Asiakas: Mitä asiakas odottaa meiltä? Miten asiakkaan tarpeet tulevat 

muuttumaan?

• Myynti: Miksi asiakasuskollisuus (retentio!) on tasolla x?

• Henkilöstö: Miksi tämä uusi toimintatapa ei tunnu juurtuvan arkeen? 

Valitkaa osaava tutkimuskumppani, joka ymmärtää tavoitteenne ja on ihan yhtä 

innokas löytämään vastauksia kysymyksiin kuin tekin. 

Tutustukaa tuloksiin ja johtopäätöksiin huolella, kuulkaa myös heikot signaalit. Olkaa 

valmiita kyseenalaistamaan ennakko-oletuksianne ja toimimaan saamanne 

tiedon perusteella.  

Miten hyödyntää tutkimusta kasvun tekemisessä? 
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Kiitos!

tiina.niemi-aro@kulmia.fi



Kuinka yrityksen kasvu
ja jatkuvuus
turvataan?

Suomen Yrityskaupat Oy



Kuinka yrityksen kasvu ja jatkuvuus 
turvataan?

• Asiakas kasvun tekemisen 
keskiössä

• Osaavat ammattilaiset toimivat 
yhdessä

• Kasvun rahoituksen 
varmistaminen

• Case Caravanlandia



Asiakas kasvun tekemisen keskiössä

• Fiktiot faktoiksi
o Tutkimus strategian laatimisen pohjana
oKetkä ovat ostavat asiakkaat, mistä he ovat 

valmiita maksamaan, ketä vastaan 
kilpaillaan...

• Oman kilpailukyvyn tarkka määrittely
oMinkä asiakkaan ongelma/ongelmat yritys 

ratkaisee paremmin kuin kilpailijansa
o Sovitaan millä kilpaillaan ja kuinka sitä 

vahvistetaan ➔ strategia ja joukkueen 
pelikirja

oKilpailijoista erottavan tekijän 
tunnistaminen ja sen vahvistaminen



Osaavat ammattilaiset toimivat yhdessä

• Voittavan tiimin muodostaminen, 
osaaminen ja intohimo toteuttaa 
suunnitelmat

• Yhteinen tahtotila kaikkien tiedossa, 
mihin pyritään, millä keinoilla ja mikä 
on jokaisen oma osuus visioon 
tähdättäessä 

• Johtaminen ajassa



Kasvun rahoituksen varmistaminen

• Budjetti on strategia numeraalisessa muodossa
• Varmistetaan suunnitelmien toteuttaminen



Case Caravanlandia

Omistajien tahtotila kasvaa 20 milj – 60 milj

• kasvattaa Caravanlandiasta lähimatkailun 

merkittävä toimija ja vastuullinen vaikuttaja

• laajentuminen uudella toimipisteellä

• vahvistuminen uudella tuotemerkillä



Tulevaisuuden varmistaminen

Lisäresurssien tarve suunnitelmien toteutuksen 

varmistamiseksi

• strateginen osaaminen tukemaan toiminnan 

kasvua ja laajentumista

• kasvuloikan vaatimat muutokset toimintaan

• hallitustyön käynnistäminen



Rahoituksen raamit tuleville vuosille

• kasvun onnistumisen perusedellytykset

• yrityskaupan rahoitus

• kasvun vaatima rahoitus vuoteen 2025 asti



Omistusjärjestelyn toteutus

• luottamus myyjän ja sijoittajaryhmän välillä

• pääomistajien rooli 

• organisaation vahvistaminen ja jatkuvuuden 

turvaaminen



Strategia 3 vuotta eteenpäin

• Kasvusuunnitelma
o Perusasiat kuntoon eli prosessien 

kuvaaminen
o Kilpailuetujen määritys➔ visio elämysten 

tarjoamiseen
• Maakuntasarjasta Champions Liigaan, 

tarvitaan maalin tekijät….
o Hallituksen muodostus ja systemaattinen 

johtaminen



Kiitos!
Jari Nenonen, p. +358 40 7030101, jari.nenonen@yrityskaupat.net

Erkki Rämä, p. +358 40 5762545, erkki.rama@yrityskaupat.net

mailto:jari.nenonen@yrityskaupat.net
mailto:erkki.rama@yrityskaupat.net


Pk-yrityksien kasvun haasteet -kokemuksia yritysjohdon 
ja sijoittajan näkökulmasta

Canelco Capital Oy
Esko Teerikorpi

Canelco Capital Oy November 26, 2021 40



Tausta

• Esko Teerikorpi (DI, eMBA)
• 25 vuotta teollisuuden johtotehtävissä; Tulikivi, Upofloor, Karelia Yhtymä ja 

Honkarakenne – 20 vuoden toimitusjohtajakokemus
• Vuodesta 2013 lähtien sijoittajan näkökulmasta kehittämässä suomalaisia Pk-

yrityksiä
• Kokemus noin 20 pk-yrityksen hallitustyöskentelystä toimitusjohtajana, hallituksen 

puheenjohtajana tai jäsenenä
• Motto; ”Useimmilla meistä on aito halua onnistua työssään, mutta edellytykset sille on 

luotava”



Pk-yrityksien kasvun haasteet -kokemuksia yritysjohdon ja 
sijoittajan näkökulmasta

- Canelco Capital Oy
- Kasvun onnistumisen perusedellytykset
- Kasvustrategian käytännön toteutus -omistajien, hallituksen ja johdon 

roolitus
- Mahdolliset sudenkuopat toteutuksessa



Yhdessä lisää arvoa

• Canelco on suomalaisia teollisia pk-yrityksiä omistava vastuullinen teollinen 
sijoitusyhtiö. Toiminnassaan Canelco keskittyy omistamaan suomalaisia pk-yhtiöitä, 
joilla on vahva ja kestävän kehityksen omaava liiketoimintakonsepti teollisuuden 
tuotteissa ja -palveluissa

• Canelcon omistamissa yhtiössä yhtiöiden avainhenkilöt ovat aina merkittävässä 
roolissa.

• Yhtiöiden strategisessa kehittämisessä Canelco on keskeisessä roolissa yhdessä 
johdon kanssa. 

• Omistamiaan suomalaisia pk-yhtiöitä Canelco kasvattaa pitkäjänteisesti tavoitteena 
vahva kasvu sekä hyvä kannattavuus. Kasvua tuetaan investoinneilla ja jatkuvilla 
panostuksilla tulevaisuuteen. 

• Toiminnallaan Canelco luo arvoa omistajille, vaalii kestävää kehitystä ja on 
vastuullinen omistaja ja työnantaja.



Yritys2+Kasvun onnistumisen perusedellytykset

”XX Oy on alansa…. ja 
tavoitteemme on…”

STRATEGIA

ARVOLUPAUS & VISIO 2023

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

JOHTO TASEASEMA

Onko meillä ymmärrettävä strategia, 
joka ohjaa toimintaamme kohti 
asetettua tahtotilaa? Vai olemmeko 
historian vankeja ja vakiintunut 
tapamme toimia ohjaa liikaa 
tekemistämme ja päätöksentekoa?

Ilman hyvää johtoa ja avainhenkilötiimiä 
hyvätkin suunnitelmat jäävät 
toteutumatta – aivan keskiössä 
menestyksen rakentamisessa.

Toimitaanko asiakaslähtöisesti, 
organisaation rakenne/vastuut selkeitä, 
tehokkaat prosessit, automaation 
hyödyntäminen, faktapohjainen 
päätöksenteko, jne. 

Mahdollistaako taseasema panostukset 
tulevaisuuden kasvuun ja minkälainen 
neuvotteluasema on rahoittajien ja 
muiden sidosryhmien suuntaan.

Yritys
Halu kasvaa ja kehittyä, valmius hallittuun riskinottoon ja johdonmukainen toteutus



Omistajastrategia

Hallitus & Omistajat

Operatiivinen toiminta

Johtoryhmä vastaa 
toteutuksesta

Strategiatyöskentely

Johtoryhmän vastuulla
Hallitus päättää

Strategiatyö käytännössä – Canelcon malli

III. Johtamis-
järjestelmät

II. Valinnat & 
Tavoitteet

I. Toimiala -
Kokonaisnäkemys

V. Yrityskuva &  
Kulttuuri

IV. Liiketoiminta-
prosessit

B. Meidän Data
Näkyvät Mittarit

A. Meidän Polku
Kasvu & kehitys

D. Meidän Jengi 
Osaaminen & Arvot

C. Meidän Toiminta 
Tehokkuus & tietotaito

YritysArvo 

YritysImago

YritysSubstanssi Yritys2+



Polku – Yrityksen kasvu

Toimialan

TRENDIT JA KEHITYS

TOIMIALA - KOKONAISNÄKEMYS

Keskeiset

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Toimialan

RAKENNE, MENESTYJÄT
Toimialan

KILPAILUTILANNE

Omistajien

TAHTOTILA

YRITYS - VALINNAT JA TAVOITTEET

Tavoitteen mukainen

KANNATTAVA KASVU

Liiketoiminta-alueiden

KASVUPOTENTIAALI
Kasvua tukeva

NEUVOTTELUASEMA

I

kasvutavoite

ORGAANINEN

MEIDÄN POLKU – KASVU & KEHITYS

kasvutavoite

EPÄORGAANINEN

vanhat & uudet

ASIAKKAAT
Yhdistymisen

VOLYYMIHYÖDYT

uudet

TUOTTEET & PALVELUT
Uudet, innovatiiviset

PALVELUKONSEPTIT

uudet

MARKKINA-ALUEET

Yhdistymisen

RESURSSIHYÖDYT/ 
INTEGRAATIO

II

A



Polku – Yritysarvon kasvu 

Yrityksen

HALLINTORAKENNE

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Toimintojohtamisen

MENETELMÄT

Yrityksen

TIETOJÄRJESTELMÄT
faktapohjainen

DATA JA RAPORTOINTI

Omistajien

TAHTOTILA

YRITYS - VALINNAT JA TAVOITTEET

Tavoitteen mukainen

KANNATTAVA KASVU

Liiketoiminta-alueiden

KASVUPOTENTIAALI
Kasvua tukeva

RESURSSIANALYYSI

III

Luotettava, ajantasainen

TULOSLASKELMA

MEIDÄN DATA – NÄKYVÄT MITTARIT

Analyyttinen

TASE, NKP, KASSAVIRTA

Jatkuva, faktapohjainen

ENNUSTAMINEN
Strategianmukainen

TARJOUS/TILAUSKANTA

Jatkuva/kertaluonteinen

ASIAKASVOLYYMI
Eritasoiset, faktiset

KATEANALYYSIT

Omistajien

YRITYSARVOLASKELMA
Rahoituksellinen

NEUVOTTELUASEMA

II

B



Polku – Yrityssubstanssin kasvu

Yrityksen

HALLINTORAKENNE

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Johtamisen keskeiset

MENETELMÄT

Yrityksen

TIETOJÄRJESTELMÄT
faktapohjainen

DATA JA RAPORTOINTI

nykyaikainen

MYYNTITOIMINTO

LIIKETOIMINTAPROSESSIT

Tehokkaat, tuloksekkaat

TUKITOIMINNOT

Osaamista kasvattava

YRITYSKULTTUURI
Liiketoimintaa tukeva

AUTOMAATIO

III

myynnin

ORGANISOITUMINEN

TOIMINTA, TEHOKKUUS & TIETOTAITO

Myyntiä tukeva

CRM  & AUTOMAATIO

tukitoimintojen

ORGANISOITUMINEN
liiketoimintaprosessien

ERP & JÄRJESTELMÄT

organisaation

SUBSTANSSIOSAAJAT
liiketoimintaprosessien

MITTARIT

Kasvua tukevat

OSAAMISEN RESURSSIT
Liiketoiminnan kehityksen

ALOITTEET

IV

C



Polku – Yritysimagon kirkastaminen

Yrityksen

ARVOT JA ARVOLUPAUS

YRITYSKUVA & KULTTUURI 

Yrityksen

BRÄNDI & SLOGAN

Yrityksen

IHMISET, OSAAJAT
Yrityksen 

IMAGO, JULKIKUVA

nykyaikainen

MYYNTITOIMINTO

LIIKETOIMINTAPROSESSIT

Tehokkaat, tuloksekkaat

TUKITOIMINNOT

Osaamista kasvattava

YRITYSKULTTUURI
Liiketoimintaa tukeva

AUTOMAATIO

V

osaavat

OMISTAJAT

MEIDÄN JENGI – OSAAMINEN & ARVOT

Arvoa kasvattava

HALLITUSTYÖ

Kasvuun sitoutunut

TOIMITUSJOHTAJA
Kasvua tukeva

JOHTORYHMÄ

Nykyaikainen, raikas

YRITYSKUVA
Kasvua tukeva

TYÖNANTAJAKUVA

osaamista kehittävä

KOULUTUS
Toimintaa tehostavat

INVESTOINNIT

IV

D



Strategiset kehityshankkeet, case X

Yritys2+

Yritys

Toimialan 
kokonais-
näkemys

Valinnat ja 
tavoitteet

Liiketoiminta-
prosessit

Yrityskuva ja 
-kulttuuri

Johtamis-
järjestelmät

Toimiala-analyysi

ja
lo

st
u

sa
rv

o

aika

2020 2021 2022 2023

Kasvupolku laadittu Strategian viestintä

Strategian toteutuksen seuranta/päivitys

Toimialan trendien seuranta

Power BI-projekti

Jory –työskentely ja johtamiskoulutus

Myyntitoiminnon uudistaminen

Markkinoinnin automaatio

Tuotekehityssuunnitelma A & tuotteistusprojekti

Brändin kirkastus

Brändin sisäinen myynti

Asiakastutkimus



Yritys2+

Yritys

Kasvun portaat 18 kk – voita nämä pelit, case X 

Digiloikka - 6/2021

1)Power BI käytössä

2)Tuotteistusprojekti

3)PDM-kirjasto käytössä

4)Vastuu: JOHTORYHMÄ

Brändiuudistus – 3/2021 

1)Myyntikonseptin 
uudistaminen

2)Organisaation vahvistaminen

3)Brändäysprojekti & 
lanseeraus

4)Vastuu: JJ, XX, ZZ

Uusi Asiakasarvomalli 
12/2020 

1)Asiakkuusarvon nostaminen 
ja volyymikasvu

2)Läpimenoajat kilpailuvaltiksi

3)Yritysjärjestelyneuvottelu

4) Vastuu: HALLITUS



Yritys2+

Yritys

Kasvun Esteet 18 kk – taklaa nämä vastustajat, case X

Rahoitusasema -
12/2020

1)Rahoitusneuvottelut

2)Taseen vahvistaminen

3)Käyttöpääoman kierto 
arvoasiaksi

4)Vastuu: HALLITUS/TJ

Organisaatiouudistus –
3/2021 

1)Tiimimallin rakentaminen

2)Tiimimallin lanseeraus & 
sisäänajo

3)Vastuu & valta – johdon tuki

4)Vastuu: JOHTORYHMÄ

Asenne/infojärjestelmät 
kuntoon – 12/2020  

1)Muutoksen perustelut 
arvoasiaksi

2)Kasvupolku kaikille tietoon

3)Voittajahengen ylläpitäminen

4) Vastuu: TOIMITUSJOHTAJA

Yritysilme – 12/2020 

1)Arvojen läpikäynti tiimeittäin, 
yksilötasolla

2)Yritysilmeen ”freesaus” –
konepajasta teolliseksi 
palveluyritykseksi

3)Vastuu: JOHTORYHMÄ



Mahdolliset sudenkuopat toteutuksessa (1/2)

• Väärät johtopäätökset toimialan kehitystrendeistä, markkinoiden kehityksestä, 
asiakastarpeiden muutoksista, kilpailutilanteesta tai omista kyvyistä kasvustrategian 
toteuttamiseksi

• Yrityksen nykytilanteeseen nähden laadittu liian vaativa strategiasuunnitelma:
– Kotipesä ei kunnossa ja kasvulla pyritään taklaamaan kannattavuusongelmat

– Strategia yksinkertaistettuna vastaa; MITÄ, KENELLE JA MITEN
• Johdon kyvyttömyys tai organisaation vastustus lähteä toteuttamaan päätettyä 

kasvustrategiaa – HALUTAAN JATKAA OMALLA MUKAVUUSALUEELLA
• Strategian jalkautus organisaation ja sen toimintaan ontuu – TEE STRATEGIA 

KAIKILLE NÄHTÄVÄKSI
• Strategiset mittarit ohjaamaan päätöksentekoa –NÄKYVÄT MITTARIT



Mahdolliset sudenkuopat toteutuksessa (2/2)

• Riittävä resursointi – RAHALLISET JA HENKISET
• Henkilöstön palkitsemisjärjestelmä ei tue kasvutavoitteiden toteuttamista 
• Vastoinkäymisissä palataan liian helposti ”vanhaan totuttuun tapaan toimia” -

PITKÄJÄNTEISYYS
• Kasvuloikan aiheuttamat muutokset toimintaan – löytyykö valmius siirtyä 

yrittäjämäisestä toiminnasta organisaatiovetoiseen toimintaan –VALLAN JA 
VASTUUN JAKAMINEN

• Omistajien varovaisuus riskinottoon – HALUTAAN TURVATA TEHTY ELÄMÄNTYÖ



Kiitos!
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Kiitos osallistumisestasi, ollaan 
yhteydessä!

Kulmia Group
Ara Hopia
P. 050 404 7845
ara.hopia@kulmia.fi
kulmia.fi

Suomen Yrityskaupat
Jari Nenonen
P. 040 703 0101
jari.nenonen@yrityskaupat.net
yrityskaupat.net

mailto:ara.hopia@kulmia.fi
http://www.kulmia.fi/
mailto:jari.nenonen@yrityskaupat.net
http://www.yrityskaupat.net/

