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Perheissä on yritystä

Kemia tuo leivän
sukupolvesta 
toiseen

Sanna Alajoki

Vuonna 1978 perustetussa Teo-Pal Oy:ssa on parhaillaan 
käynnissä sukupolvenvaihdos toiselta kolmannelle suku-
polvelle.

Laboratoriolaitteiden ja vaakojen teknistä tukkukauppaa 
harjoittavassa yrityksessä on jo siirretty vastuita, vaikka 
toimitusjohtajana on yhä isä Lasse Lindgren, ja tyttären 
Heidi Lindgrenin käyntikortissa lukee edelleen toimisto-
päällikkö.

”On hienoa, että Lasse on täällä tukena. En koe, että mi-
nulla ihan vielä olisi resursseja vastata yrityksestä koko-
naan itse”, Heidi Lindgren sanoo.

Lasse Lindgren työskenteli ennen toimitusjohtajuuttaan 
miltei 20 vuotta oman isänsä rinnalla.

”Minä olen ollut tässä vasta kuutisen vuotta, joten opit-
tavaa Lasselta on paljon ennen kuin hän voi jäädä eläk-
keelle.”

Heidi Lindgren odottaa tulevaa innolla, sillä on muka-
va päästä toteuttamaan omia ajatuksiaan. Samalla hieman 
hirvittääkin.

”Johtaminen itsessään ei pelota, mutta vastuu siitä, et-
tä tuotevalikoimamme säilyy jatkossakin laadukkaana, on 
haaste. Toimitamme laitteita myös kriittisiin mittauksiin, 
eikä niissä ole varaa virheisiin. Koen, että jaamme osavas-
tuun laitteiden toimintavarmuudesta asiakkaan kanssa.”

 80 prosenttia Suomen yrityksistä on 
perheyhtiöitä, jotka työllistävät 42 
prosenttia yrityssektorin työntekijöistä. 
Osa firmoista jää yhden sukupolven 
ikäisiksi, mutta monet siirtyvät suvussa 
nuorempien käsiin. Neljä kemian alan 
yrityksen johtajaa kertoo, millaista on 
ryhtyä jatkamaan isien työtä.
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Lasse Lindgren

Teo-Palin tuleva 
toimitusjohtaja Heidi 
Lindgren pyrkii omak-

sumaan mahdolli-
simman paljon tietoa 

ennen kuin isä jää 
eläkkeelle.
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Laitehuollosta perheyritys vastaa itse. 
Heidi Lindgren sanoo haluavansa ym-
märtää, kuinka hänen myymänsä laitteet 
toimivat.

”Kun tiedän, miten laitevaihtoehdot 
toimivat, osaan myös kertoa, miksi suo-
sittelen juuri tiettyä tuotetta.”

Pieni yritys on tehokas

Kun Lasse Lindgren aikoinaan päätti jat-
kaa yritystä isänsä Nils Lindgrenin jäl-
keen, näytti vielä siltä, ettei kumpikaan 
hänen tyttäristään ole firmasta kiinnos-
tunut.

”Sukumme on täynnä yrittäjiä. Sanoin 
aina, että minä en koskaan ryhdy yrittä-
jäksi, mutta näin siinä vain kävi”, Heidi 
Lindgren hymyilee.

Alun perin nuori nainen tuli taloon te-
kemään töitä opiskelujen ohella vain väli-
aikaisesti. Ammattikorkeakoulu Laurean 
käynyt Lindgren erikoistui opinnoissaan 
henkilöstöjohtamiseen. Valmistuttuaan 
hän halusi vielä syventää osaamistaan 
työskentelemällä Teo-Palissa ”jonkin ai-
kaa”.

”Sitten kiinnostuin alasta sen moni-
puolisuuden vuoksi, ja muutama vuosi 
sitten aloin vakavasti harkita seuraamista 
isän jalanjäljissä.”

Lapsuudenkodissa isän yrittäjyys ei 
sen kummemmin näkynyt.

”Se oli läsnä lähinnä leikeissä, joihin 
saimme kuplamuovia ja pahvilaatikoita. 
Vanhempani kyllä keskustelivat työasi-
oista, mutta itse osasin kertoa vain isän 
tittelin ja sen, mitä firma tekee.”

Heidi Lindgrenin mielestä perheyrit-

täjyyden hyvä puoli on siinä, että toisen 
vahvuudet ja heikkoudet ovat valmiiksi 
tiedossa.

Toisaalta kun kaksi sukupolvea nyt 
työskentelee yhdessä, ei erimielisyyksil-
täkään aina vältytä, hän myöntää. Mieli-
piteidenvaihto kuitenkin myös kehittää 
yritystä, sillä ”eri näkökulmat ovat aina 
tervetulleita”.

”Isäkin on tehnyt töitä oman isänsä 
kanssa, joten hän tietää, millaista oman 
vanhemman kanssa työskentely on. Itse 
olen saanut hyvin tilaa kokeilla siipiäni, 
ja opimme molemmat toisiltamme. Tär-
keät päätökset teemme aina yhdessä.”

Perheenjäsenten lisäksi Teo-Pal työl-
listää myös joitakin perheen ulkopuolisia 
työntekijöitä.

”Haluamme kuitenkin pysyä pienenä, 
korkeintaan kymmenen hengen yritykse-
nä. Silloin voimme vielä reagoida nope-
asti, eikä tiedonkulku hidastu.”

Heidi Lindgren pohtii jo etukäteen si-
tä, kuinka aikanaan täyttää isän suuret 
saappaat, sillä ”Lassella on ollut vastaus 
kaikkeen”.

”Lasse onneksi siirtää tietoaan minul-
le kaiken aikaa ja voi toimia mentorina 
vielä vuosia. Lisäksi koulutan itseäni jat-
kuvasti työn ohella. Tuorein tutkintoni 
on markkinointiviestinnästä, ja seuraavat 
lienevät laatujärjestelmään ja yritysjoh-
tamiseen liittyviä.”

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 




