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Pirkanmaan Yrityskummit ry

Vuosi 2023 on toimintamme 30. vuosi.  Vuosikymmenien aikana 
Pirkanmaan Yrityskummit on ainutlaatuisella toimintamallillaan 
kehittynyt yhdeksi maakunnan elinkeinoelämää tukevista toimijoista.  

Missiomme mukaan pyyteetöntä mentorointityötä tekevät yrityskummit 
auttavat pirkanmaalaisia yrityksiä menestymään jakamalla omaa 
liiketoiminnallista osaamistaan ja kokemustaan toimintamme piiriin 
hakeutuville yrittäjille. 

Toimintamme kohdistuu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pirkanmaan 
Yrityskummien toiminnan jatkuvuus, vetovoima ja laajuus perustuvat 
toimivaan verkostotyöhön, yrityskummien määrään ja aktiivisuuteen, 
pitkäjänteisen rahoituksen varmistamiseen ja tunnettuuteemme.  
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Arvomme 
toteutuvat 
arkitoiminnassa.

Taloudellinen pyyteettömyys  
Kummien työ on vapaaehtoistyötä.

Riippumattomuus 
Toimintaa ohjaa vain ja ainoastaan 
asiakasyritysten etu. 

Luottamuksellisuus 
Kummisuhde on sopimukseen perustuva
mentorointisuhde. 

Vastuullisuus 
Autamme pirkanmaalaisia yrityksiä ja 
edistämme maakuntamme hyvinvointia.

Yhteisöllisyys
Yrityskummit toimivat työyhteisönä 
toisiaan ja kumppaneitaan tukien.



Pirkanmaan 
Yrityskummien 
lukuja  2021

Toiminnan 2021 lukuja

▪ Kummiyrityssopimuksia                      76    

▪ Klinikoita (kaikki palvelut)                 175    

▪ Tehtyjä kummitunteja 8360 
n. 35 tuntia/pvä

- Vastaa noin 5 henkilötyövuotta. 

▪ Yrityskummeja 197    

▪ Kummiverkoston kanssa
asioineita yrityksiä 674

Hallinto, organisaatio  
Toiminnanjohtaja (päätoiminen) ja hallitus;
Kasvun Eväät –hanke/projektikoordinaattori

Toimikunnat 



PALVELUMME



Yrityskummien kanssa työskennelleiden 
yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on
kasvanut   keskimäärin noin 90 %. Myös 
yritysten henkilöstön määrä on kasvanut 
noin 65 %. Kannattavuus on kummiyrityksillä 
kehittynyt varsin suotuisasti. Keskimäärin ne 
ovat pystyneet nelinkertaistamaan 
tuloksensa viiden seurantavuoden aikana.

Yrityskummien strategisena tavoitteena on 
kasvattaa asiakasyritysten määrää 50 %:lla 
vuoteen 2025 mennessä. Luonnollisena 
seurauksena on erilaisten verotulojen kasvu 
kunnissa.

(Kehityksen seurantajakso 2016-2021)

Työmme vaikuttavuus Pirkanmaalla

Asiakasyritysten 
yhteenlaskettu 
liikevaihdon ja
kannattavuuden 
kehitys 2016…2021

Kummisopimus-
yritykset ja 
yritysklinkiloilla 
käyneiden yritysten 
määrä
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Yrityskummi on mentori

o luottamuksellinen keskustelukumppani

o sparraaja

o tarkastelee asioita yrityksen ulkopuolelta

o kuuntelee   

o esittää kysymyksiä

o auttaa verkostoitumaan

o tarjoaa välineitä ratkaisujen löytämiseksi

o tekee pyyteetöntä vapaaehtoistyötä 



Yrityskummeille järjestetään monipuolista, kohdistettua koulutusta. 



Yksinyrittäjän 
kasvun ja 
työllistämisen 
eväät



Hanke on kohdistettu pirkanmaalaisiin yksinyrittäjiin.  Pirkanmaalla on 18 000 yksinyrittäjää, 

joista 67 % eli 12 000 on kasvuhaluista. Tästä ryhmästä on n. 50 %:lla mahdollisuus synnyttää 

uusi työpaikka joko suoraan tai välillisesti. *)

Pirkanmaan Yrityskummien yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pirkanmaan Yrittäjät, TE-

yrityspalvelut, Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut, Ensimetri Oy,  Pirkanmaan kaupungit, 

kunnat ja elinkeinoyhtiöt sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Tavoitteena aktivoida kasvuhalukkuus käytäntöön ja yksinyrittäjiä synnyttämään työpaikkoja.  

Samalla pilotoidaan toimintamallia, mitä voitaisiin soveltaa Suomessa  useammilla alueilla. 

Kasvun Eväät -tapahtumiin kutsutaan kaikkien Pirkanmaan kaupunkien ja kuntien 

yksinyrittäjiä. Viestintä ja tapahtumajärjestelyt tehdään yhteistyössä kuntien 

elinkeinovastaavien ja paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa.

*) Lähde: Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäselvitys, 2019

Kasvun Eväät 
- Pirkanmaan Yrityskummien hanke 2021-2023



Pirkanmaan Yrityskummit ry, rahoituksen saaja, johto

Pirkanmaan Yrittäjät ry

TE-toimisto ja  ELY-keskus

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK – ”Yrittäjästä työnantajaksi – osaamista kasvuun” 

Pirkanmaan kaupungit, kunnat ja elinkeinoyhtiöt  

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut

Kasvun Eväät tarjoaa 
tukea ja apukäsiä yksinyrittäjille

HANKKEEN YHTEISTYÖKUMPPANIT

Hankkeen rahoitus:

Tehtävänämme on auttaa yksinyrittäjää tunnistamaan kasvun paikat ja ohjata 
hänet niiden asioiden äärelle, jotka vievät häntä eteenpäin ja ovat sen hetkiseen 
tilanteeseen sopivimpia.  
Tukea antavat asiantuntijakumppanit verkostona ja jokainen toimija itsenäisenä 
erikoisosaajana.



TE-Yrityspalvelut
Kasvun Eväät -kumppanina

o Palvelutarvekartoitus - asiantuntijoidemme 
liiketoimintaosaaminen yrittäjän käytettävissä.

o Koulutukset ja kurssit

o Omistajanvaihdosmarkkinat sekä yrittäjien törmäyttäminen

o Team Finlandin tarjoamat kehittämisen sekä kasvun tuet ja 
rahoitukset, joissa neuvomme ja ohjaamme eteenpäin.

o Rekry

Avoin paikka ilmoitetaan meidän järjestelmässämme sekä 
ehdokasesittelyt tarvittaessa.

Yksilöllinen rekrykoulutus sekä RekryKoulutukset

Palkkatuki



Haasteita, joihin kasvuhaluiset 
yksinyrittäjät saavat apukäsiä

o Yrittämisen yksinäisyys

o Kasvun esteenä kokemuksen puute

o Omien valintojen tekeminen ja priorisointi 

o Ajankäyttö

o Osan töistä ulkoistaminen

o Oman toiminnan ja osaamisen kehittäminen

o Digiosaamisen puute

o Liiketoimintaosaamisen kehittäminen

o Strategia ja visio

o Myynti ja markkinointi

o Tuotteiden ja palveluiden laatu sekä hinnoittelu

o Yritystoiminnan talouden hallinta



NYKYTILANNE
PALAUTE

JATKOTOIMET

PALVELUJEN ESITTELYT 
KESKUSTELUT

HAASTATTELUT
PILOTTIRYHMÄN 

VALINTA

TARVEANALYYSI
TOIMINTA-

SUUNNITELMA
TAVOITTEET

OMA KUMMI 2-4 kk

SUUNNITELMAN 
TOTEUTUS

SEURANNAN 
KÄYNNISTYS

Vaihe 4

Matching
Kehittämisprosessi
Työllistämisen malli

Vaihe 1
Info – tilaisuus

Vaihe 2

Kartoitusklinikka
Kummit 

Pilottiryhmä

Vaihe 3

Kasvumahdollisuudet
Koulutus 0,5 v/1 v

Vuorovaikutustaidot
Verkosto

Työllistäminen ja 
Matching

Kasvu
-> Koulutus maksuton

Kartoitusklinikka
2 h

-> Maksuton

Info- ja 
Verkostotilaisuus

0.5 -2 h
-> Maksuton 

Yksinyrittäjän kasvupolku

Yksinyrittäjät

JAKSAMINEN
OPPIMINEN

KEHITTYMINEN
KASVU

LIIKETOIMINNAN 
MUUTOKSET

TYÖLLISTÄMINEN
VERKOSTOITUMINEN



o Info-tilaisuuteen osallistuminen

o Kiinnostunut lähtemään mukaan palveluun -> haku

o Klinikkatapaaminen, kaksi tuntia  ja 3 kummia

o Henkilökohtaisen yrityskummin valinta

o Oma kummi mukana 2-4 kuukautta

o Yrityksen kasvupolun laatiminen

o Kasvupolun toteuttamissuunnitelma

o Koulutus- ja rekrytointitarpeen kartoitus

o Tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen

Työllistämisen monet tavat – maksuton koulutus alkaa 23.1.23

Näillä askelilla edetään



Yhteystiedot

Tapani Kaskela
Toiminnanjohtaja
050 303 9000
tapani.kaskela@yrityskummit.net

Sari Neva-aho
Projektikoodinaattori
050 554 4450
sari.neva-aho@yrityskummit.net

Pirkanmaan Yrityskummit ry Technopolis C-talo,  Kalevantie 2, 33100 Tampere
www.yrityskummit.net

mailto:tapani.kaskela@yrityskummit.net
mailto:tapani.kaskela@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net/



