
 

 

 
 
UUDISTUNUT YRITYSTAITO GROUP OY 
TOIMII KUNTIEN JA YRITYSTEN 
KEHITTÄJÄNÄ 
 
Vuonna 1976 perustettu liikkeenjohdon konsulttitoimisto, Yritystaito Oy, on 
vuosikymmenten varrella saavuttanut laajan luottamuksen kuntien ja yritysten 
kehittäjänä. Yrityksen palvelut ovat muodostaneet monipuolisen tarjonnan 
johtamisvalmennuksista strategiaprosesseihin ja rakenneselvityksiin. Sadat 
tyytyväiset asiakkuudet ja referenssit ovat luoneet Yritystaidosta toimialallaan 
vahvan brändin. 

Pitkän uran yrityksessä konsulttijohtajina tehneet Hannu Räsänen ja Rauno 
Asikainen ovat vuoden alusta siirtäneet johtamisvastuun uudelle 
omistajaryhmälle. He jatkavat yhtiössä erityisalueenaan strategia- ja 
selvityskonsultoinnit. ”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Yritystaito 
Oy:n asiakasratkaisujen tueksi osaamiseltaan laajentuvan asiantuntijajoukon”, 
he vakuuttavat. 

Uuden omistajuuden myötä Yritystaito on kirkastanut strategiansa ja 
kohdentanut palvelutarjontansa toimintaympäristön muutoksen mukaisesti. 
Uutuutta edustaa sähköisten palvelujen ja työkalujen yhdistäminen yrityksen 
perinteisenä vahvuutena olevaan prosessikonsultointiin. 

Yrittämisen taitoa tarjotaan hiljaisena tietona ja digimaailman kuosiin 
päivitettynä kunnille ja yrityksille lähes 40 vuoden kokemuksella, painottaa 
yrityksen toimitusjohtajana aloittava Harri Mattila. ”Kaupunginjohtajuuden 
jälkeen toimitusjohtajaksi siirtyminen tarjoaa raikkaan haasteen. Parissa 
kuukaudessa yritys on käynyt läpi voimakkaan uudistumisprojektin. 
Odotusarvo palveluille on markkinoilta myönteinen, ja kauppaakin on jo 
syntynyt ”, Mattila toteaa. 

Merellishenkiset Delfiini-logo ja ”Pintaa syvemmältä” -slogan ilmentävät 
yrityksen tavoittelemaa syvälle luotaavaa, luovaa, ketterää ja asiakasta 
ilahduttavaa toimintatapaa. Yrityksen nimi muuttuu sen leventyneitä hartioita 
paremmin kuvaavaksi Yritystaito Group Oy:ksi (www.yritystaito.fi). Yrityksen 
omistavat sen työntekijät, jotka koostuvat maan eri puolilta toimivista, pitkän 
johtamis- ja kehittämiskokemuksen omaavista asiantuntijoista. Uusia 
osakkaita ovat Jarmo Himma, Harri Hytönen, Harri Mattila, Pia Lemmetty ja 
Taina Hanhinen. Kaikkiaan yrityksen palveluksessa on kymmenkunta 
henkilöä. Lisäksi yritys käyttää projektikohtaisesti tukenaan eri alojen 
osaajaverkostoa. 

 



 

 

 
 
Visionsa mukaisesti Yritystaito Group Oy (YTG) toimii aktiivisesti asiakkaitaan 
palvelevana, innovatiiviseen palvelukehitykseen ja monipuoliseen 
verkostoitumiseen panostavana kehitys- ja kasvuhakuisena 
asiantuntijapalveluyrityksenä. Toimialueena on koko Suomi, kotipaikkana 
Helsinki ja toimisto Järvenpäässä. 
  
YTG toimii sillanrakentajana asiakastarpeesta uutta luovaan 
kehittämisratkaisuun monipuolisen palvelukokonaisuuden avulla. Siihen 
kuuluvat mm. strategia-, johtamisjärjestelmä- ja analyysipalvelut, organisaatio- 
ja kuntarakenneselvitykset, talouden tasapainotus- ja elinvoimaohjelmat, 
konsernijohtamisen ja omistajaohjauksen tehostaminen, osaamisen 
kehittäminen, esimies-, tiimi- ja muutosvalmennukset, some-koulutukset ja 
some-strategiat sekä hankinta- ja logistiikkaosaaminen. YTG tarjoaa 
perinteikästä konsultointitaitoa modernien sähköisten palvelujen 
täydentämänä. Käytössä on esim. älypuhelimella ohjattava 
mobiilipalautepalvelu, joka tuottaa vastaajilta reaaliaikaisia yhteenvetoja 
mielipide-, kysely- ja arviointi-informaatiosta. 
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