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KEHITYSYHTIÖ

PCM on edelläkävijä
Suonenjoella toimiva, put-

kenosia, kartioita ja puris-
tettuja kauluksia valmis-
tava PCM Technology Oy 
haluaa olla markkinoiden 
paras vaihtoehto.

Yrittäjät Tommi Väänänen 
ja Mika Kahelin eivät tyydy 
keskinkertaiseen, he halua-
vat olla alansa paras toimi-
ja. Yrityksessä keskitytään 
olennaiseen. Erinomainen 
palvelu, toimitusten täsmäl-
lisyys ja asioiden sujuvuus 
sekä täydellinen laatu ovat 
toiminnan tunnusmerkkejä.

“Tehdään niin kuin luva-
taan”, sanoo toimitusjohtaja 
Väänänen. “Meidän kanssa 

toimiminen on helppoa, mut-
katonta ja toimivaa ja se pä-

tee läpi koko organisaation. Se 
mikä sovitaan, se tehdään.”

PCM on kartioiden ja pu-
ristettujen kaulusten valmis-

tukseen sekä markkinointiin keskittynyt 
yritys. Tuotevalikoimasta löytyy 15 000 eri 
tuotetta. Tuotteet ja palvelut ovat tunnet-
tuja kotimaan lisäksi myös Pohjoismaissa 
sekä Euroopassa ja viennin osuus onkin 
60 prosenttia tuotannosta.

Eurooppalaisten EN standardien mu-
kaiset tuotteet takaavat riskittömyyden 
suunnittelusta tuotteen loppukäyttöön 
ja näin PCM tarjoaa kumppaneilleen par-
haan mahdollisen hyödyn.

“Meillä on hyvän ja luotettavan toi-
mittajan maine ja sitä haluamme ylläpitää 
ja kehittää”, sanoo laatu- ja standardiasi-
oista vastaava Mika Kahelin. “Laatu, se on 
vaan oltava. Kilpailukyky on myös vah-
vuutemme.”

PCM kehittää toimintaansa jatkuvas-
ti ja reagoi asiakkaan tarpeisiin mahdolli-
simman nopeasti. Sen ansiosta tyytyväi-
nen asiakaskunta pysyy ja laajenee.

Suonenjoella paras vastaanotto 
uusille yrittäjille

Tommi ja Mika perustivat yrityksensä 
vuonna 2004. Neuvotteluja yrityksen 

sijainnista he kävivät myös Kuopiossa. 
Suonenjoella vastaanotto oli parasta ja 
ennakkoluulottominta.

“Meillä oli vain idea. Aloitimme puh-
taalta pöydältä, ei ollut koneita eikä lait-
teita”, kertoo Tommi. “Pääsimme Futurian 
tiloihin suunnittelemaan koneita ja tuo-
tantomenetelmiä.”

Suunnitteluun meni aikaa vajaa vuo-
si ja ensimmäiseen halliin yritys siirtyi 
Kimpanraitille, jossa koneet ja tuotanto-
linja valmistuivat. Kahden vuoden kulut-
tua yrityksen perustamisesta oli ensim-
mäinen tuote valmis.

“Oltiin alalla toimittu, meillä oli us-
kottavat pohjat. Kotimaassa asiakkaat 
löytyivät helposti, sillä ala on pieni ja toi-
mijoita on vähän,” kertoo Tommi.

Mutkatonta yhteistyötä

“Pienessä hallissa alkoi seinät tulla vas-
taan ja tarvittiin isompia tiloja”, sanoo 
Mika. “Yrityksessä oli kaksi työntekijää 
meidän kahden lisäksi.”

Yrittäjät lähtivät neuvottelemaan 
kehitysyhtiöön Tiaisen Ollin ja Kettusen 

Martin kanssa. 
“Olli sanoi, että anna kaksi viikkoa 

aikaa, kun kerrottiin hallisuunnitelmista,” 
muistelee Tommi. “Hommat hoitui tosi 
mutkattomasti ja yhteistyö kehitysyhtiön 
ja kaupungin johdon kanssa oli joustavaa 
ja mutkatonta. Meihin luotettiin, kaupun-
ki otti riskin ja rakensi hallin.”

Vuonna 2010 hallia laajennettiin. Tuo-
tantotilaa on nykyisellään 3000 neliötä, 
työntekijöitä on 20 ja liikevaihtoa 3 mil-
joonaa euroa.

Teknologiahanke viitoittaa tietä

PCM kehittää yritystään ja toimintaansa 
koko ajan.

“Into kasvaa koko ajan, haluam-
me kehittyä ja mennä eteenpäin”, sa-
noo Tommi Väänänen. “Kettusen Martti 
hankkeineen on meille hyvä yhteistyö-
kumppani, joka osaltansa tukee kasvua 
ja kehittämistä.”

Yrittäjät myös muistuttavat, että ke-
sätöitä kannattaa hakea ajoissa. Riittää, 
kun soittaa ja tulee käymään kylässä. 
Asenne ratkaisee.

Lisätietoja: 
MARTTI KETTUNEN 
projektipäällikkö, TechnoGrowth-hanke 
p. 020 746 4622 
martti.kettunen@savogrow.fi

Yrittäjät Tommi Väänänen (vasemmalla) ja  Mika Kahelin sekä Techogrowth-hankkeen projektipäällikkö Martti Kettunen keskustelemassa kehittämissuunnitelmasta.

www.technogrowth.fi
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Meillä kaikki on 
johtotehtävissä
Pasielektro Oy Pielavedellä tuottaa 
konesähköjärjestelmien kokonaisrat-
kaisuja suunnittelusta käyttöönottoon 
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Vuodesta 1996 toiminut perheyritys työllistää 
14 henkilöä yrittäjät mukaan lukien. Toimin-
taa on kahdessa hallissa. Kirkonkylän tuntu-
massa hallitilaa on 900 neliötä ja Katajamä-
entiellä, perheen maatilan yhteydessä 200 
neliötä.

“Johtosarjat on meidän päätuote”, kertoo 
yrittäjä Pasi Poikonen naurahtaen, “meillä 
kaikki on johtotehtävissä.”

Yritys tekee työkonemoottoreiden säh-
köistyksiä ja sillä on kokemusta kaikkien 
yleisimpien moottoreiden ohjaus- ja mittaris-
tojärjestelmien suunnittelusta ja valmistuk-
sesta.

“Esimerkiksi Kiteellä hoidetaan tie-
höyliin valmiit johtosarjapaketit paikalleen, 
pannaan koneet niinsanotusti tulille”, kertoo 
Poikonen.

Yrityksessä tehdään myös kaiverruksia 
laserkoneella.

Yrittäjiä ei liikemiehiä

Pasi ja Marja Poikonen ovat olleet naimisissa 

33 vuotta. Perheessä on neljä lasta, jotka toimi-
vat yrityksessä mukana.

“Ei myö ikuisia olla, jatkajiakin on mietit-
tävä”, pohtii Pasi ja toteaa, että “oma toimen-
kuva yrittäjänä on muuttunut, kun työnteki-
jämäärä on kasvanut ja yritystä joutuu myös 
johtamaan.”

Monenlaista on yrittäjäpariskunta ko-
kenut. Alkuvuosina ei ollut mahdollisuutta 
pitää lomia ja vapaita, vaikka lapset oli pieniä.

“Lähettiin pitämään lomapäivää ja otet-
tiin mittarilaatikot mukaan”, muistelee Pasi, 
“ihan oikeesti kuviteltiin olevamme lomalla.”

Teknologiahanke on jo poikinut uutta

“Meillä tämä hanke on koettu erittäin hyväk-
si, toteaa yrittäjä. Onpa hanke jo nyt poikinut 
meille yhden uuden kuvion, ja aina saa apua 
kun tarvitsee. Verkottuminen on myös tärke-
ää.”

Pasi Poikonen on myös mukana hank-
keen alueellisen kehitystiimin yrittäjäjäsene-
nä.

“Olen erittäin tyytyväinen, että Pasi on 
kehitystiimissä mukana, voidaan aina testata, 
miltä meidän hankkeessa suunnitellut toi-
menpiteet yrittäjän näkökulmasta tuntuvat 
ja saadaan suoraa palautetta”, toteaa Martti 
Kettunen.

Oppisopimuksella työn 
syrjään kiinni

Suurtalousalan koulutuksella 
ja kaupan alan työkokemuk-
sella johtosarjojen tekijäksi.

“Paikka oli auki omalla kylällä, niin 
sitähän piti hakea”, sanoo Anne Suho-
nen. “Työvoimatoimiston kautta sain 
tiedon työpaikasta, johon haettiin 
johtosarjatyöntekijää.”

Anne Suhonen kulki aiemmin 
töissä Kiuruvedellä. Äitiysloman 
jälkeen hän oli valmis kokeilemaan 
jotain uutta ja kun työpaikka oli 
avoinna omalla kylällä, tarttui hän 
rohkeasti haasteeseen, vaikka alalle ei 
ollut koulutusta.

“Minulla on aika avoin ajattelu-
tapa ja tartuin haasteeseen. Hakijoita 
oli yli 30, mutta tulin valituksi.”

Anne kouluttautui tehtäväänsä 
oppisopimuksella omalla työpaikalla 
ja osin netin kautta. Oppisopimuskou-
lutus kesti puoli vuotta. Anne on nyt 
36 vuotias ja hän on ollut Pasielektrol-
la töissä jo 7 vuotta. 

“Pienten lasten äitinä tämä on 
paras mahdollinen paikka, meillä on 
liukuva työaika, tulen töihin yleensä 
klo 6 ja lähden kotiin14.30. Meillä on 
aivan mahtavat työnantajat ja tosi 
hyvä työyhteisö.”

TechnoGrowth 2020 
lupaa iskukykyä pk-

yrityksille

TechnoGrowth 2020 –hanke koh-
distuu kone-ja energiateknologia-
alan sekä niille palveluja tuotta-
vien pk-yritysten liiketoiminnan 
kehittämiseen. Sen tavoitteena on 
pk-yritysten uudistumisen, kas-
vun ja kansainvälistymisen edis-
täminen. Hankkeen päätoteut-
tajavastuu on keskisavolaisella 
Navitas Kehitys Oy:llä. Osatoteut-
tajina ovat Sisä-Savossa (lisäksi 
Keitele ja Pielavesi) Kehitysyhtiö 
SavoGrow Oy ja Ylä-Savossa sekä 
Kuopion seudulla Iisalmen Teol-
lisuuskylä Oy. Päärahoittajana on 
Pohjois-Savon liitto. Suurin osa 
1,38 miljoonan euron rahoituk-
sesta tulee sen kautta Euroopan 
aluekehitysrahastolta (EAKR). 
Hankkeen toimialue on koko 
Pohjois-Savo, lisäksi Pieksämäki 
ja Joroinen. Hankkeen toteutusai-
ka on 1.2.2015-31.3.2017. SavoGrown 
alueella hankkeesta vastaa pro-
jektipäällikkö Martti Kettunen.

Konkreettisina tavoitteina 
hankkeella on yritysten todelli-
sen kilpailukyvyn parantaminen 
yrityskohtaisia kehittämishank-
keita aktivoimalla ja pk-yritysten 
kyvykkyyksiä kartoittamalla. 
Hanke tähtää myös yritysten kas-
vun ja kansainvälistymisen, uu-
den liiketoiminnan, pk-yritysten 
energiatehokkuuden edistämi-
seen sekä yhteistyöverkostojen 
luomiseen.

Hankkeen yhtenä tavoit-
teena on auttaa yrityksiä tuot-
tavuuden ja hyvinvoinnin ke-
hittämisessä. Hanke tarjoaakin 
yrityksille mahdollisuutta osal-
listua ensi vuoden alkupuolella 
Leanin perus- ja edistyneemmän 
tason valmennukseen sekä ”Mo-
tivoiva yhteistyö ja johtaminen” –
teematilaisuuteen ja valmennuk-
seen. Yritykset tulevat saamaan 
postia asioiden tiimoilta lähiviik-
koina.

Palvelua hoidetaan koko 
alueella yhdessä elinkeinoasia-
miesten kanssa. Martti Kettunen 
rohkaisee yrittäjiä ottamaan yh-
teyttä, jos oma yritys kuuluu tä-
män toimialan piiriin. Hyvinkin 
oraallaan olevan idean kanssa 
kannattaa olla hankevetäjään 
yhteydessä. Lisätietoa hank-
keesta, alueen yrityksistä ja 
ajankohtaisista asioista löydät 
www.technogrowth.fi -sivulta.

Minulla on aika avoin 
ajattelutapa ja tartuin 
haasteeseen. Hakijoita oli 
yli 30, mutta tulin valituksi.

”

Pasi ja Marja osallistuvat yrityksessä kaikkiin toimintoihin. Marjan vastuulla on 
lähinnä paperityöt, mutta myös johtosarjojen kokoaminen onnistuu.

Anne Suhonen on työpaikkaansa 
tyytyväinen. Joustavat työajat tuovat 
pienten lasten äidille liikkumavaraa.


