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PUHEENJOHTAJA Keski-Suomen Yrit-
täjät ry:n puheenjohtaja Petri Salminen on 
huomannut, että Suomessa riittää kuukausi-
palkkaisia sparraajia, jotka kannustavat pe-
rustamaan yrityksiä ja tarjoavat apuaan yri-
tyksen kehittämisessä.

– Se on toki hyvä asia, että yrittäjyyden al-
kuvaiheessa on saatavilla monipuolista tu-
kea. Suomen kansantaloudelle olisi kuiten-
kin eduksi, jos sparrausta löytyisi silloinkin, 
kun yrittäjä itse ei enää jaksa sitä pyytää.

Salmisen mukaan yrittäjä kyllä tietää, mil-
loin verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkeva-
kuutusmaksut on tilitettävä eteenpäin. 

– Kun yritystoiminta ajautuu karille, yrit-
täjä itse voi olla henkisesti niin väsynyt, ettei 
jaksa hoitaa juoksevia asioita. Vain yrityksen 
kriisin kokenut yrittäjä tietää, miltä tuntuu, 
kun laskut pitäisi maksaa, mutta yrityksen 
kassa on tyhjä, Salminen toteaa.

Salmisen mukaan koko yhteiskunnan etu 
olisi, jos "nopean toiminnan joukot" rientäi-
sivät yrittäjän tueksi siinä vaiheessa, kun la-
kisääteiset maksut alkavat myöhästyä. Sil-
loin voitaisiin tutkia, voidaanko yritys vielä 
pelastaa ja millaisia keinoja siihen tarvitaan. 
Nopea apu auttaisi myös pohtimaan, kan-
nattaako yritystoimintaa jatkaa. 

Salminen perusti Anssi Tikan kanssa 
vuonna 2004 Jyväskylään Salminen & Tik-
ka Oy:n, joka sparraa yrityksiä myynnissä, 
kasvussa ja kansainvälistymisessä. Petri Sal-
misella itsellään on kokemusta siitä, kun 
asiat eivät mene kuin Strömsössä.

– Perustimme vuonna 2010 Salminen & 
Tikka Oy:ssä rakennetun palvelun pohjalle 
Sales’ House Finland Oy:n, joka on erikois-
tunut myynnin kehittämiseen ja myyntihen-
kilöiden rekrytointiin. Nollasta aloittanut 
yritys teki alle puolessa vuodessa 300 000 
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työntekijää ja liikevaihdon kasvu näytti hy-
vältä. Yritys joutui kuitenkin monien tekijöi-
den seurauksena negatiiviseen kierteeseen, 
ja yrittäjät päättivät pari vuotta sitten ajaa 
toiminnan alas hallitusti. Yritys on edelleen 
kaupparekisterissä, mutta käytännössä sillä 
ei ole toimintaa.

– Nyt jo helpottaa, mutta parin vuoden 
ajan pohdin lähes joka päivä, mikä on oman 
asiantuntemukseni taso ja mikä meni vi-
kaan. Jouduin kohtaamaan sen tilanteen, 
jossa nopean kasvun jälkeen huomataan, et-
tei liiketoiminta enää kanna, Salminen sa-
noo.

Digitalisaatio tuo 
myyntiin haasteita
Suolahdessa syntynyt Petri Salminen on 
yrittäjäperheen kasvatti. Jo kouluaikoina 
hän hankki tienestejä työskentelemällä Suo-
lahdessa vanhempiensa perheyrityksessä 
AJ-Tools Oy:ssä, joka valmistaa ohutlevytyö-
kaluja.

– Yrittäjyys on verissä, sanoo Salminen, jo-
ka tällä hetkellä jatkaa yrityskonsulttina Sal-
minen & Tikka Oy:ssä.

Salminen on kiinnostunut erityisesti 
myyntiprosessien kehittämisestä. Yritysasi-
akkaisiin pätee tänä päivänä sama kuin ku-
luttaja-asiakkaisiin: valta on ostopäätöstä 
suunnittelevalla. Tuotteiden ominaisuuk-
sia ja hintoja vertaillaan netissä ennen osto-
päätöstä.

– Digitalisaatio haastaa yritykset muutta-
maan myyntitaktiikkaansa. Meillä on nyt 
uusia keinoja löytää ne asiakkaat, joilla on 
aito kiinnostus tuotteeseen tai palveluun. 
Parhaimmassa tapauksessa myyntityötä te-

kevä on aktiivinen vasta sitten, kun asiak-
kaan kiinnostus on jo herännyt. Suuret kon-
taktimassat eivät enää ratkaise, vaan se, mi-
ten oikein kohdentamalla myyjän työaika 
saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

Suomi räpiköi 
synkkyyden suossa
Salminen harmittelee sitä, että Suomessa 
yhteiskunnallinen keskustelu on synkkää ja 
näköalatonta. Hän tapaa paljon yrittäjiä ja 
tietää, että monilla yrityksillä menee hyvin 
ja useimmat yrittäjät näkevät tulevaisuuden 
myönteisenä. 

– Keski-Suomessa on paljon hienoja ker-
tomuksia kasvusta ja yrittäjyydestä. Halu-
an puheenjohtajana nostaa esille myöntei-
siä yritystarinoita ja muutenkin yrittäjien 
myönteistä tapaa tarkastella maailmaa.

Järjestötyöhön hän sanoo ajautuneensa 
sattumalta. 

– Työskentelin armeijan jälkeen pari vuot-
ta Pääesikunnassa varusmiestoimikuntien 
pääsihteerinä. Kun päätös oman yrityksen 

perustamisesta syntyi, muutin Jyväskylään. 
Omaa yritystään aloittavalle 23-vuotiaalle 
nuorelle miehelle oli luontevaa lähteä mu-
kaan nuorten yrittäjien verkostoon.

Tosin osallistumisen kipinä oli syttynyt jo 
yläasteella. Siitä kiitos lähtee opinto-ohjaaja 
Kari Perälälle.

– Olin yläkoulussa aika ujo. Perälä kan-
nusti kuitenkin osallistumaan oppilaskun-
nan toimintaan. Tällainen kannustus voi ol-
la suuri juttu oikeassa vaiheessa. Ehkä juuri 
sitä me kaikki yrittäjätkin tarvitsemme, so-
pivasti kannustusta oikealla hetkellä, Salmi-
nen pohtii.
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NOPEAT APUJOUKOT
Viranomaisilla on ajantasainen 
tieto yrittäjien maksuvalmiu-
desta. Näiden tietojen pohjalta 
olisi helppo luoda tukijärjestelmä, 
joka reagoisi nopeasti yrittäjän 
vaikeuksiin.
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SIVUKULUT ALAS
Palkkojen sivukuluja tulisi alentaa. 
Korkeat sivukulut estävät uusien 
työpaikkojen syntymistä.

2
MYYNTI UUSIKSI
Yritysten on oivallettava, että 
myynnin logiikka on digitalisaation 
myötä muuttunut. Myyjän on 
löydettävä ne asiakkaat, joilla 
kiinnostus yrityksen tuotteisiin ja 
palveluihin on jo olemassa.
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JOUSTAVUUTTA
Työajan pidentäminen ei auto-
maattisesti paranna tuottavuutta. 
Paikallinen sopiminen voi monissa 
tapauksissa pelastaa niin yrityksen 
kuin sen tarjoamat työpaikat.
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