
Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Huhtikuu 2014
Lehden nimi viittaa tamperelaisen 
kirjailijan Lauri Viidan tekstiin:
“Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, 
kätketty julkujen kastiin...” 

Julkuja käytettiin aikanaan rakennustyömailla betonirakenteita tukemassa kunnes nämä saavuttivat kestävät 
ominaisuutensa. Yrityskummienkin joukko on runsaslukuinen ja sen kokemuspiiri rakentuu elinkeinoelämän 
tehtävistä ristiin ja rastiin. Joukkoon kätkeytyy monipuolista johtotason osaamista sekä henkilökohtaista yrittämistä. 
Myös julkisyhteisöt ovat kummien kastissa edustettuina. Tämä joukko tarjoaa tukevaa yhteistyötä Pirkanmaan 
alueen aloittaville tai jo pitkään toimineille yrityksille. 

YRITTÄJÄKIN 
VOI OPISKELLA 
OPPISOPI-
MUKSELLA

� Henkilöstön kouluttaminen oppisopimuksella on yrittäjälle tuttu 
asia, mutta se, että hän voi itsekin kouluttautua oppisopimuksen 
kautta, on useammalle ihan uusi asia. 17.2.2014 Pirkanmaan Yritys-
kummit ry ja Tredun oppisopimuskeskus järjestivät yrityskummeille 
yrittäjän oppisopimuskoulutukseen liittyvän info-tilaisuuden. Asiaa 
esittelemässä olivat koulutustarkastajat Päivi Kalliokoski ja Jani 
Nieminen.

Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystä 
ja omaa osaamista käytännönläheisesti omaan työhön ja yrityk-
sen bisnekseen pohjautuen. Opiskeltava tutkinto voi olla yrittäjän 
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ammattialaan tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto, esimerkiksi yrittäjän 
ammattitutkinto.
Oppisopimus sopii mainiosti yrittäjälle, kun hän 
-  kokee tarvetta kehittää uuden yrityksensä liiketoimintaa
-  haluaa vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyysosaamistaan
-  haluaa kehittää ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan
-  tarvitsee yrittäjäpolvenvaihdoksessa koulutusta 
 yritystoiminnan jatkajalle

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän 
ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Yrittäjän oppisopimuk-
sessa sovelletaan samoja tavoitteita ja säännöksiä ja määräyksiä 
kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjä voi suorittaa 
oppisopimuksella perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja 
muuta lisäkoulutusta. 

Yrittäjän oppisopimusopiskeluun liittyy tiettyjä ehtoja. Yrittäjän oppi-
sopimuskoulutus on mahdollinen, kun
-  henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan 

aloittamisesta verottajalle
-  hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta
-  yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai 

arvolisäperintärekisteriin
-  henkilön pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta

suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet hänen kehittymiselleen, 
tarvittava tietopuolinen koulutus ja miten ja milloin hän suorittaa tut-
kintoihin liittyvät näytöt. Työpaikkakouluttajana / tutorina toimii usein 
toinen yrittäjä tai joku muu alan ammattilainen. 

Oppisopimuskoulutus on siis tiivistä yhteistyötä alueen oppisopi-
mustoimiston, yrittäjän mentorin, oppilaitoksen ja itse yrittäjän välillä!

Tietopuolinen koulutus on yrittäjälle maksutonta lukuun ottamat-
ta tutkintomaksua 58 €. Opintososiaaliset etuudet koskevat myös 
yrittäjää, jos teoriakoulutuspäivistä tulee tulonmenetystä. Tietopuo-
liseen koulutukseen osallistumisesta aiheutuvan ansionmenetyksen 
osalta opiskelija voi hakea oppisopimuskeskuksesta opintososiaali-
sina etuina päivärahaa ja perheavustusta. Lisäksi opiskelijat voivat 
hakea matka- ja majoittumiskorvausta.  Koulutuskorvausta ei voida 
maksaa yrittäjän omalle yritykselle, vaan ohjausraha maksetaan 
kouluttavalle yritykselle. 

Tredussa tarjolla olevia yrittäjille 
soveltuvia tutkintoja ja valmennuksia:
•  Yrittäjän ammattitutkinto - myös franchising-suuntautuminen
•  Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
•  Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
•  Tekniikan erikoisammattitutkinto
•  Pienyrityksen kehittämispaja - liiketoiminnan 

kehittämisvalmennus yrittäjille
•  Yrittäjän taloustaitovalmennus

Lisätietoja em. ja yrittäjän opintososiaalisista eduista sekä 
mentoreille maksettavista korvauksista:
Koulutustarkastaja Päivi Kalliokoski 
Puh. 040 711 5347
paivi.kalliokoski@tampere.fi 
Tredu
http://www.tredu.fi /koulutukset/oppisopimuskoulutus/
oppisopimus/yrittajalle.html
Yrittäjyysalan tutkintotoimikunta
http://www.oph.fi /koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/
nayttotutkinnot

Yrityskummit oppisopimusasioihin perehtymässä.

Oppisopimuskoulutus suoritetaan yhteistyössä
Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella ympäristönä on oma 
yritys eli pääosa oppimisesta tapahtuu ohjatusti omassa yritykses-
sä. Työssä oppimista tuetaan valitun oppilaitoksen järjestämillä 
tietopuolisilla opinnoilla. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät 
ja tutkintoon liittyvät näytöt kohdistuvat suoraan oman yrityksen 
toimintaan kehittäen sitä. Esim. yrittäjän ammattitutkintoa suoritet-
taessa yrittäjälle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen 

Koulutusjärjestelmä Suomessa.
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� Kun yrittäjä hakeutuu oppisopimuskoulutukseen, hän tarvitsee 
ohjaajakseen mentorin. Mentorina toimii yleensä toinen, kokenut 
yrittäjä. Mentorin voi löytää yrittäjän omista verkostoista tai hake-
malla mentoria Hyvä Diili-mentoripankista. Webbisivuilla on tietoa ja 
ohjeita mentorin kanssa työskentelystä, kuten  mentorin valinnasta 
ja roolista roolista.

Yrittäjän kannattaa hakea mentori omalta alueelta säännöllisten 
ohjaustapaamisten järjestämisen kannalta, mutta joissain tapa-
uksissa mentori saattaa löytyä oman alueen ulkopuolelta. Tällöin 
opiskelija ja mentori sopivat keskenään tapaamisista mahdollisesti 
aiheutuvista kuluista. Oppisopimuskeskus korvaa mentorille koulu-
tuskorvauksen yrittäjän ohjaamisesta.

Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on tutkinnon suoritta-
minen. Mentori tukee näiden tavoitteiden  saavuttamisessa, ohjaa, 
kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta. Tutkinnon 
suorittamisen ohessa yrittäjä samalla kehittyy yrittäjänä ja kehittää 
yritystään.

Jos tarkoituksena on suorittaa yrittäjyyteen liittyvä tutkinto esim. 
yrittäjän ammattitutkinto, ei mentorin tarvitse välttämättä edustaa 
yrittäjän toimialaa. Tällöin mentorin tehtävänä on tarjota vaihtoehtoi-
sia näkökulmia yritystoiminnan kehittämiseen. Omaan alaan liittyvää 
tutkintoa ohjaajavalta mentorilta vaaditaan yrittäjän ammattialan 
hyvää tuntemusta.

Mentori sitoutuu
•   suunnittelemaan, ohjaamaan ja tukemaan yrittäjän 

oppimistavoitteissa
•  tapaamaan yrittäjää säännöllisesti koko opiskelun keston 

ajan eli noin 1,5 vuotta
•   noudattamaan Hyvä Diili -mentorien arvoja , joita ovat 

luottamuksellisuus, tavoitteellisuus ja oppimisen arvostus
•  arvioimaan oppimista ja yrittäjän kehittymistä säännöllisesti

•  toimimaan yhteistyössä oppilaitoksen ja oppisopimus-
keskuksen kanssa

•  osallistumaan oppisopimuskeskuksen Hyvä Diili 
-mentoreiden valmennukseen

Hyvä mentori on
•  kokenut yrittäjä tai toimialallaan pätevöitynyt ammattilainen
•   omaa elämänkokemusta
•  aidosti kiinnostunut kehittymisestä
•   hyvä kuuntelija ja kyselijä (kyseenlaistajakin)
•   tavoitehakuinen

Mentorina toimiessa kokenutkin yrittäjä oppii aina jotain uutta ja ke-
hittyy itse mentoroinnissa! Mentorin on mahdollista myös pätevöityä 
työelämän tutkintojen arviointiin suorittamalla NTM eli näyttötutkinto-
mestarin tutkinnon.

Yrityskummi tai yrittäjä! Mikäli haluat toimia mentorina 
oppisopimuksella kouluttautuvalle yrittäjälle, ilmoittaudu 
mentoripankkiin.
Valtakunnallinen Hyva Diili mentoripankki:
paivi.kalliokoski@hyvadiili.fi 
www.hyvadiili.fi /mentoripankki
Pirkanmaan mentoripankki:
erja.luttinen@tampere.fi 

Mentori sparraa 
ja kannustaa 
yrittäjää

� Kuopiossa järjestettiin Suomen Yrityskummit r.y:n vuosikokouk-
seen liittyen myös ns. aluekummien tapaaminen 19.- 20.3.2014. 
Tapaamisen tarkoituksena oli joukolla hahmotella yrityskummitoimin-
nassa valtakunnallisesti  noudatettavia yhtenäisiä toimintamalleja.
Keskustelussa painottuivat 
- uusien kummien rekrytointiin liittyvät menettelytavat,
- yrityskummiportaalin käytön ensisijaisuus kummisuhteen 
 dokumentoinnissa,

Pelisääntöihin 
tarkennuksia

 Kuopiossa järjestettiin Suomen Yrityskummit r.y:n vuosikokouk-
seen liittyen myös ns. aluekummien tapaaminen 19.- 20.3.2014. 
Tapaamisen tarkoituksena oli joukolla hahmotella yrityskummitoimin-
nassa valtakunnallisesti  noudatettavia yhtenäisiä toimintamalleja.

Pelisääntöihin 
tarkennuksia

Hallituksen 
puheenjohtaja Arto Lehto.
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- kummiklinikan käytön juurruttaminen,
- alueyhdistysten merkitys ja rooli,
- kummitoiminnan vaikuttavuuden arviointitavat,
- oppilaitosyhteistyön toteutustavat ja erityisesti
- kummitoiminnan rahoituksen turvaaminen ja rahoitustavat.

Yllättävän laaja, monipuolinen  ja värikäskin keskustelu 
käytiin kummitoiminnan  maksuttomuuteen liittyen. Pirkan-
maan Yrityskummit r.y:n pitkään noudattamaa tapaa laskuttaa 
yritysasiakkailta yhdistykselle ns. tuki- ja vuosimaksuja pidettiin 
usealta taholta yrityskummitoiminnan periaatteiden vastaisena. 
Vasta-argumenttina totesin, että toimintamme laajuudesta johtu-
en emme kykene vastaamaan palveluidemme kysyntään ilman 
toiminnanjohtajan panosta ja riittäviä muita resursseja, joiden 
rahoittamiseksi mm. edellä todettuja maksuja on voitava kerätä. 
Toisaalta kerroin, että olemme valmiit luopumaan kyseisten 
maksujen perinnästä, mikäli Suomen Yrityskummit r.y:n toimesta 
kyetään varmistamaan toimintamme rahoitus pitkäjänteisesti  

riittävällä ja toiminnan laajentumisenkin mahdollistavalla tavalla. 
Keskustelu asiasta jatkuu työryhmässä ja Suomen Yrityskummit 
r.y:n hallituksessa. 

Toimintatavoissa on edelleen ilmeisimmin toiminnan laa-
juudesta eri alueilla johtuvia merkittäviäkin eroja, mutta ydintoi-
minnassa eli yritysten mentoroinnissa noudatetaan yhteisesti 
sovittuja eettisiä sääntöjä varsin kattavasti  ja opaskirjan myötä 
uusien kummien perehdyttäminenkin sujuu hyvin.
Muistutan vielä lopuksi, että haasteinamme Pirkanmaalla kuluva-
na vuonna ovat
- toimintamme rahoituksen varmistaminen,
- n. 15 – 20 uuden yrityskummin rekrytointi ja
- yrityskummiportaalin mahdollisimman laaja käyttöönotto.

 Aurinkoista kevättä!
 Arto Lehto
 Puheenjohtaja, Pirkanmaan yrityskummit ry 

Hyvät yrityskummit, kummiyritykset ja yhteistyökump-
panit, kevään ensimmäinen Pirkanmaan Yrityskummien 
Julku-lehti on ilmestynyt. 
�  Paljon on ehtinyt tapahtua vuoden 1994 tilaisuudesta, 
jolloin kummitoiminta käynnistyi Pirkanmaalla Tampereen Tek-
nologiakeskuksen projektina. Lähtölaukaus kummitoiminnalle 
annettiin 7.3.1994, kun Pirkanmaan alueraati perustettiin. Näin 
vuosi 2013 oli yhdistyksemme juhlavuosi, toimintamme täytti 
20 vuotta.  Numeroillakin laskettuna se oli myös juhlavuosi, sil-
lä vuoden aikana yrityskummit olivat mukana auttamassa 240 
pirkanmaalaista pk-yritystä.  Liiketoiminnan kehittämisklinikoita 
järjestettiin  65 , joista 5 oli ns. teemoitettuja open-klinikoita. 
Näihin tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 112 yritystä – nämä 
luvut ovat suurempia kuin koskaan ennen.
Tämä työ ei olisi ollut mahdollista ilman pyyteettömästi toimivia 
ja vapaaehtoistyöllä toimivia kummeja, jotka ovat tarjonneet 
kokemuksensa pirkanmaalaisten yritysten käyttöön sekä 
yhteistyökumppaneitamme, jotka ovat mahdollistaneet tämän 
työn. Vuoden aikana kummityötunteja kertyi lähes 5500.

Yhdistyksen toiminta on suuntautunut pirkanmaalaisten 

pk-yritysten auttamiseen. Toiminnan ytimen on hyödyllisten 
kummisuhteiden luomisen ja ylläpitämisen lisäksi muodosta-
neet Perusta-hankkeen kehittämisalueet: ryhmäneuvontapal-
velut, perustettujen yrityksien kehittämispalvelut, kasvuyritysten 
tunnistaminen ja toiminnan tukeminen, asiakkaan neuvontaan 
valmistautumisen ohjaaminen, liiketoimintamallien toimintakon-
septien tunnistaminen ja uusien synergiaetujen edistäminen 
sekä palvelujen sopeuttaminen Yritys-Suomi-portaaliin. Nyt 
päättyneessä Perusta-hankkeessa oli mukana kummien lisäksi 
Uusyrityskeskus Ensimetri, Viestinvaihto ja Osuustoimintakes-
kus.

Toimintaamme tarvitaan lisää aktiivisia kummeja!
Kummivuodet ovat olleet jatkuvan kasvun aikaa, yhä use-
ammat yritykset ovat saaneet, sparrausta ja valmennusta 
yrityskummeilta. Vuonna 2012 rikottiin kaikki ennätykset, viime 
vuosi oli, kuten todettua vieläkin vilkkaampi. Nyt alkanut 21. 
toimintavuosi näyttää alkaneen vieläkin aktiivisemmin.  Tämän 
johdosta haluamme joukkoomme uusia aktiivisia kummeja, 
jotka ovat valmiita antamaan kokemuksensa ja hiljaisen tiedon 
yritysten käyttöön. Arvoisa Julku-lehden lukija, jos tunnet henki-
löitä, jotka olisivat sopivia tähän työhön, älä epäröi pyytää heitä 
ottamaan minuun yhteyttä.

Tämän Julku-lehden myötä haluan kiittää kaikkia kum-
meja, kummiyrityksiä ja yhteistyökumppaneita viime vuodesta, 
samalla toivotan kaikille menestyksekästä kuluvaa vuotta. 
Tehdään yhdessä Pirkanmaasta vieläkin parempi.

Yhteistyöterveisin
Pirkanmaan Yrityskummit ry
Harri Meller
toiminnanjohtaja

T O I M I N N A N -
J O H T A J A N 
P A L S T A
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Toiminnanjohtaja 
Harri Meller.

� Yrittäjille suunnattu avoin yritysklinikka järjestettiin 6.2.2014. 
Klinikalle osallistui 30 yrittäjää, jotka edustavat kattavasti eri 
toimialoja. Tilaisuudesta oli tiedotettu yrittäjäjärjestön ja Ensimetrin 
kautta. Yrittäjien kysymyksiin vastaamassa oli kuusi kummia: Juk-
ka Isotalo, Marja Malmstedt, Harri Meller, Antti Aro, Matti Sumelles 
ja Pertti Iivanainen. Klinikan aihepiiri käsitti markkinoinnin, myyn-
nin ja asiakkuudet - eli juuri ne aihealueet, joista yrittäjät yleensä 

Yrittäjille suunnattu avoin yritysklinikka
haluavat tietää enemmän: mistä löytyvät asiakkaat tai miten heitä 
lähestytään? Miten kertoa omien tuotteiden ja palveluiden eduista 
ja hyödyistä? Miksi juuri minun palveluni? Kysymysten lisäksi 
toiminnanjohtaja Meller esitteli yrityskummi- ja klinikkatoiminnan 
periaatteet. 
Vastaavanlainen klinikka, mutta tällä kertaa aiheena talous, järjes-
tetään kuluvana keväällä. Lisätietoja toiminnanjohtajalta.

Avoimen kummiklinikan osallistujia.

 

  

 

 www.yrittajavalmennukset.fi       

 

Tarvitsetko konkreettista apua yrityksesi kehittämiseen? 

 

Tarjoamme yhteistyötä juuri sinun tarpeisiisi, olipa kyse isommasta haasteesta tai yhden henkilön 

osaamisen kehittämisestä. Osallistu myös avoimiin koulutuksiimme.  

 

Autamme monenlaisissa haasteissa liittyen vaikkapa 

 

 palvelujen kehittämiseen  

 markkinointiin 

 myyntiin 

 talouteen 

 henkilöstön innon sytyttämiseen 

 

Miksi kannattaa kysyä meiltä? Toimimme käytännönläheisesti ja yrityksen bisnestä ymmärtäen. 

Valmentajillamme on kykyä ja kokemusta auttaa pääsemään haluttuihin tuloksiin 

kustannustehokkaasti. 

 

Esimerkkejä kevään avoimista koulutuksista 
 

 Sosiaalinen media liiketoiminnassa 

 Tarinallista palveluistasi kokemus 

 Yritysturvallisuudesta kilpailuetu Pk-yrityksille 

 Pk-yrityksille suunnattu talouden tietoisku 

syksyllä 2014  

 Tehoa markkinointiin – laadi markkinointisuunnitelma 

 

Lue lisää:www.yrittajavalmennukset.fi      yht.  info(at)yrittajavalmennukset.fi 

Kysy tarjousta! 
  

 

 

Pirkanmaan Yrityskummit ry
Pellavatehtaankatu 25, 33100 Tampere
Puh. 0500-620 933
harri.meller@yrityskummit.net
http://www.yrityskummit.net


