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1500  

yrittäjää 
Sai kutsun osallistua Suomen yrityskummien 
vaikuttavuustutkimukseen 

~ 

264  

yrittäjää 
vastasi verkkokyselyyn  

~ 

20  

yrittäjää 
haastateltiin ja heidän kanssaan syvennettiin 
analyysiä kummitoiminnan vaikuttavuudesta  

~ 

~ 
yrityskummia työskentelee suomalaisten 
yritysten ja yrittäjien liiketoiminnan ja 
hyvinvoinnin kehittämiseksi ilman 
korvausta – millaiset ovat 
kummitoiminnan vaikutukset? 

1200 
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Vastanneiden taustatiedot 

45,8 % 

23,1 % 

31,1 % 

YRITYKSEN IKÄ 

0-5 VUOTTA 

5-10 VUOTTA 

YLI 10 VUOTTA 

79,2 % 

10,6 % 6,4 % 3,0 % 0,4 % 0,4 % 

1-5 6-10 11-20 21-50 51-250 yli  250 

YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 

75,0 % 

13,0 % 9,0 % 
3,0 % 0,0 % 1,0 % 

alle 0,5 M€  0,5- 1 M€  1-3 M€  3-10 M€  10-20 M€  yl i  20 M€  

YRITYKSEN LIIKEVAIHTO 
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4,3 

5,6 

9,4 9,6 

12,2 

14,7 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Yrityskummin yhtä yritystä kohti käyttämän vuosittaisen 
mentoroinnin tuntimääräinen kehitys 
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”Mentorointi on tukenut 
liikevaihdon kasvattamista” 

”Mentorointi on tukenut 
 kannattavuuden kasvattamista” 

”Mentoroinnin ansiosta olemme  
palkanneet lisää henkilöstöä” 

              Liikevaihto             Kannattavuus                              Uudet työpaikat 
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Yrittäjien arvio mentoroinnin vaikutuksista  
Yrityskummien vaikuttavuustutkimukseen vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia vaikutuksia mentoroinnilla on ollut. Asteikko 0 = eri mieltä, 5=  samaa mieltä. 
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”Mentorointi on auttanut  
kohentamaan tuottavuutta” 

”Mentorointi on auttanut  
kohentamaan kilpailukykyä” 

”Mentorointi on kehittänyt  
Ammattitaitoani” 
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Tuottavuus                   Kilpailukyky                      Ammattitaito 
2 3 2 3 2 3 

Yrittäjien arvio mentoroinnin vaikutuksista  
Yrityskummien vaikuttavuustutkimukseen vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia vaikutuksia mentoroinnilla on ollut. Asteikko 0 = eri mieltä, 5=  samaa mieltä. 
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Parasta mentoroinnissa – yrittäjien kokemuksia 

Mentori/mestari siirtää tietoa nuoremmalle 
₋ ”Epätietoisuuden selkiyttäminen ja kokemusten jako. Vastausten 

yhteinen etsintä ja ohjaus. Tuki johon voi luottaa ja jonka 
kokemusta arvostaa. ” 

₋ ”Kyseessä oli yksi tapaaminen. Kestoltaan 2 tuntia, mutta anti oli 
todella kattava. En tiedä saisiko tuollaista oppia minkä sain 2 
tunnissa vuoden perinteisellä kouluopiskelullakaan.”  

 

Vastavuoroinen vuorovaikutus 
₋ ”Se, että oli ihminen, joka oli aidosti kiinnostunut ja antoi 

pyyteettömästi tietonsa käyttööni, oli helpottavaa soittaa ja 
jutella tai tavata.” 

₋ ”Puhuttiin asioista oikeilla termeillä - ei kierrelty. Taisin ihan itkeä 
kun kävelin pois ensimmäisestä palaverista, kun tuli sellainen olo, 
että nyt minua todella kuunneltiin. ” 

Yrittäjyyden ja johtajuuden tukeminen 
₋ ”Yksinyrittäjänä sai keskustella toisen yrittäjän kanssa ja 

sanoa ääneen omia visioitaan ja huomata etteivät ne olleet 
yhtään hullumpia. Yrityskummi kannusti tekemään asioita 
jotka olivat olleet vain omissa ajatuksissa.” 

₋ ”Mentorimme kuuntelee ja ei välttämättä kerro mikä on 
paras ratkaisu, mutta auttaa meitä jäsentämään 
ajatuksiamme kriittisesti, jotta valintoja on helpompi 
tehdä.”  

 

Käytännön neuvot ja ohjaus 
₋ ”Erittäin tyytyväinen tiedoista sukupolvenvaihdos-ja 

yhtiömuodon muutokseen koskevissa asioissa. ” 

₋ ”Yrityskummi on avannut ovia ja järjestänyt tärkeitä 
tapaamisia.” 
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” Nyt oma johtajuus on kehittynyt” 

Tavoitteenani oli saada tukea yrityksen johtamiselle ja omalle johtajuudelleni. 
Tavoitteet liittyivät yleisesti yrityksen johtamiseen, henkilöjohtamiseen, johtajana 
olemiseen, omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Nyt oma johtajuus on kehittynyt. 
Olen paljon armollisempi itseäni kohtaan. Pystyn paremmin työskentelemään. En 
tee liikaa töitä. Pidän lomat ja työskentelen normaalin työpäivän. Mentorilta sain 
tähän rohkaisua. Olen parempi esimerkki henkilöstölle. kaikki tämä on vaikuttanut 
positiivisesti liiketoimintaan. Olen esimerkkinä toisille. Teen fiksumpia päätöksiä. 
Aivot toimivat paremmin.Nyt en ole burnout vaikka olin hyvin lähellä sitä.  

” 

” 

Yrittäjä asiantuntija- ja konsultaatioyrityksessä. Yritys ollut 11 vuotta. Nyt yrityksessä 11 henkilöä. Mentorointia ollut vuodesta 2009 lähtien. 
Tavannut mentorin pari kertaa vuodessa. 

HAASTATTELU LOKAKUUSSA 2015 



10 

SUOMEN YRITYSKUMMIT – VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 2015 

” Ilman yrityskummia olisin tyhjän päällä” 

Tällä hetkellä liiketoimintani on ollut ja on kriisissä. Minulla oli toinenkin firma, 
jonka jaoin seurustelukumppanini kanssa. Yritys oli alun perin minun, mutta 
seurustelu- ja ihmissuhdesotkut savustivat minut ulos. Minulle jäi vain velat. 
Jäin tyhjän päälle. Kummitoiminnassa parasta on ollut kuulla, että muillakin on 
ollut vaikeaa ja niistä on selvitty. Sain toivon langanpäitä. Kukaan ei voi auttaa 
sinua, ei tuoda euroja taskuun, mutta mahdollisuus selkeyttää ajatuksia 
kummin kanssa antoi toivoa. Aivot alkoivat toimia eri tavalla. Kun yrittäjä on 
pohjalla ja yksin kuilun reunalla, kummin tulisi ottaa vahvempi ote. Vaativampi 
ote tapaamisiin. 

” 

” 

Yritys toimii sekä kiinteistöalalla että ompelutuotannossa. Kummitoiminta on ollut satunnaista. Yrittäjä on tarvittaessa soittanut eri kummeille. 

HAASTATTELU LOKAKUUSSA 2015 
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” Mentoroinnilla on ollut merkittävä vaikutus mielialaani” 

Tavoitteena yrityskummitoiminnalle on ollut saada keskustelukumppani. 
Odotuksena on ollut, että mentori on kiinnostunut yrityksestä, yrittäjästä ja 
toimialasta. Joillakin kollegoilla on ’saunaseuroja’, joissa kollegat mentoroivat 
toisiaan. Minä en ole mukana näissä saunaseuroissa, vaan yrityskummi hoitaa 
samaa asiaa. Soitan suunnilleen kerran kuukaudessa kummille ja käymme 
ensin lounaalla ja jatkamme sitten toimistolla yritysasioiden kanssa. 
Mentoroinnilla on ollut merkittävä vaikutus mielialaani, omaan motivaatioon 
ja kaiken kaikkiaan tekemisen meininkiin ja hyvinvointiin. Mentoroinnin 
välittömiä vaikutuksia on vaikea tunnistaa – todennäköisesti niitä ei ole. 
Vaikutukset ovat itse yrittämiseen liittyviä: motivaatio, hyvinvointi. 
yrittämiseen. Yrityskummin tuki on tärkeä. 

” Kahden hengen rakennusalan yritys. Päätuotteena tekniseen osaamiseen perustuva palvelu. Lisäksi omaan patentoituun keksintöön perustuva 
tuotekonsepti. Yritys on yli 30 vuotta vanha. Ensimmäinen 10 vuotta yritystä pyöritettiin oman päätyön ohessa. Reilut 20 vuotta päätyönä. 

” 

HAASTATTELU LOKAKUUSSA 2015 
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” Ilman yrityskummia olisimme tehneet konkurssin.” 

Teimme liiketoimintakaupan, jossa ostetun yrityksen kirjanpitäjä oli tehnyt 
virheitä. Kummi on eläkkeelle jäänyt kokenut osaaja, jolla oli mm. numerot 
hallussa ja paljon kokemusta yrityksen liiketoimintakaupan sudenkuopista. 
Opimme, että peruskirjanpito pitää olla vahvasti hallussa. Tulee ymmärtää 
missä mennään. Pitää olla kartalla. Kummitoiminnan vaikutukset olivat 
merkittävät. Olemme selvinneet elämämme raskaimmasta vuodesta. Ilman 
yrityskummia olisimme tehneet konkurssin. Olemme äärettömän kiitollisia, 
että meille on annettu tällainen mahdollisuus. Koen, että kummitoiminnan on 
hyvä olla pitkäjänteinen prosessi, jonka jatkuvuus tulee turvata. 
Kummitoiminnan tulisi olla käytänne liiketoimintakauppojen yhteydessä. 

”  
Catering- ja huoltoasemayrittäjä miehensä kanssa. Laajentaneet yritystä liiketoimintakaupalla. Ollut yrittäjänä 10 vuotta. Yrittäjien lisäksi 11 
henkilöä töissä. Mentorointi kestänyt runsaan vuoden ja se on yhä käynnissä. Kummin ovat tavanneet n. 1 krt kuukaudessa, mutta vaikeimpina 
aikoina ovat soitelleet lähes päivittäin. 

” 

HAASTATTELU LOKAKUUSSA 2015 
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Liikeidean kirkastaminen 

Yrittäjien arvio toteutuneesta kehityksestä – 10 tärkeintä  
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Liiketoiminnan ja yritystoiminnan kehittäminen Yrittäjyys ja johtajana toimiminen 

Markkinointi ja myyntitoiminta 

Palvelukonseptien kehitys Oma jaksaminen ja työhyvinvointi 
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Yrityskummien vaikuttavuustutkimukseen vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaisia vaikutuksia mentoroinnilla on ollut. Asteikko 0 = ei kehitystä, 5=  merkittävä kehitys. 
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Johtopäätökset:  Vaikutukset 
Konkreettiset muutokset yritystoiminnassa ja yrittäjässä: uudet asenteet ja muutokset tavassa suunnitella  ja johtaa yritystä. 

YRITYSKUMMI VAIKUTTAA VUOROVAIKUTUSTAIDOILLAAN 
Yrityskummien vaikuttavuustutkimus osoittaa, että kummitoiminnan 
vaikutukset ovat huomattavat. Suurin osa vastaajista korosti kummin ja 
yrittäjän yhteisen kemian merkitystä. 

Mentorointi kehittää tietoisuutta ja itseluottamusta, jotka vaikuttavat 
johtajuuteen. Kummisuhteessa yrittäjät täsmentävät ja muokkaavat 
käsityksiään omista johtamisen taidoistaan sekä lisäävät ymmärrystä 
omista vahvuuksista ja kehityskohteista.  

Vastaajien palautetta on helppo tulkita - yrittäjät ovat saaneet:  

 Henkistä tukea esim. luottamuksellisen vertaistuen muodossa 

 Mallia yrittäjänä ja johtajana kasvamiseen 

 Täsmäohjeita, joilla on suora vaikutus kassan kohenemiseen.  

 Mahdollisuuden keskustella suunnitelmista ja yritystoiminnan 
ongelmakohdista 

 Tietoa sukupolvenvaihdos-ja yhtiömuodon muutokseen koskevissa 
asioissa 

Mentorointi 

Muutokset johtamisessa 

Itsetuntemuksen 
lisääntyminen 

Tietämyksen 
lisääntyminen 

Taitojen 
lisääntyminen 

Johtajuuden kehittyminen 

Yrittäjän parantunut suoritus ja yrityksen kehittynyt liiketoiminta 

Mentoroinnin vaikutus Kirkpatrickin mallia mukaillen 
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VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI PERUSTUU YRITTÄJIEN 
VASTAUKSIIN 

Yrittäjiä pyydettiin verkkokyselyssä tunnistamaan millä liiketoiminnan 
alueilla on kehittämistarpeita.  Tärkeimmät kehitystarpeet olivat: 
 
1. Liiketoiminnan ja yritystoiminnan kehittäminen 93 % 
2. Liikeidean kirkastaminen   90 % 
3. Markkinointi ja myyntitoiminta   81 % 
4. Yrittäjyys ja johtajana toimiminen  81 % 
5. Palvelukonseptien kehitys   80 % 
6. Asiakashankinta    77 % 
7. Kasvusuunnittelu    77 % 
8. Oma jaksaminen ja työhyvinvointi  77 % 
9. Myynti- ja jakelukanavien kehitys   76 % 
10. Asiakaskonseptit    75 % 

 
Vastausten perusteella mentorointi on tukenut kaikkien alueiden 
kehittymistä. Vaikuttavinta kehitys on ollut yrityksissä joiden mentorointi on 
kuukausittaista ja kestänyt yli vuoden. 
 

HAASTEENA MERKITYKSELLISYYDEN TEKEMINEN NÄKYVÄKSI 
Tässä vaikuttavuustutkimuksessa rajattiin yrittäjän ja kummin välisen 
kummisuhteen vaikuttavuuden arviointi tutkimuksen ulkopuolelle – 
työssä ei selvitetty mitkä tekijät vuorovaikutussuhtessa tai 
mentorointiprosessissa vaikuttavat mentoroinnin lopputulokseen. 

Kummiprosessin vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää kehitettäessä 
kummitoimintaa. Vaikuttavuuden kehittäminen saattaa vaatia 
pitkäaikaisempaa seurantaa ja ainakin jossain määrin tutkimuksellista 
otetta.  

Ketterästi vaikuttavuutta voidaan arvioida toteuttamalla yrittäjille osana 
kummiklinikkaa tai kummihakemusta verkossa toteutettava aloitus-
vaihetta kuvaava ”Yritystutka/kasvututka” osana työkirjaa.  

Yrittäjille voidaan suunnata kummisuhteen päätteeksi arviointikysely 
(alkutilanne versus lopputulos). Tässä yhteydessä yrittäjiä voidaan pyytää 
arvioimaan myös kummisuhteen sisältöä, suunnitelmallisuutta, 
tavoitteellisuutta ja työskentelyn tuloksellisuutta tukevia ja estäviä 
tekijöitä. 

Johtopäätökset:  Vaikuttavuus 
Yrityksen liiketoiminnan kehitys, yrittäjän hyvinvointi ja yhteiskunnallinen hyöty: kannattavuuden kehitys, liiketoiminnan kasvu, uusien 
työpaikkojen syntyminen 
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Tutkimuksen lisätiedot: 

Professori Pekka Kess 

+ 358 (0)400 686 654 

pekka.kess@oulu.fi 

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto 

Ratkaisumuotoilija Pekka Kähkönen 

+ 358 (0) 50 5025 159 

pekka.kahkonen@gordionpro.fi 

Asiantuntijakeskus Gordionpro Oy 


