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Suomi on 

pienten

yritysten

maa

Suomessa on 286 042 yritystä*

1,4 

miljoonaa 

ihmistä 

tekee töitä 

Suomen 

yrityksissä

93 prosentissa 

yrityksistä on 

alle kymmenen 

työntekijää

Vain 0,2 

prosenttia 

Suomen 

yrityksistä on 

suuryrityksiä

Yrittäjistä 

71 

prosenttia on 

yksinyrittäjiä

Yrittäjistä 

35 prosenttia 

on naisia 

*Yritykset ilman alkutuotantoa.

Lähde: Tilastokeskus 2018.

Pl. maa-, metsä- ja kalatalous



Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin

19 065
26 276

36 159
31 836

21 478

10 332

-2 668

-37 788

1–9 h

Lähde: Tilastokeskus. Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2017.

Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja kalatalous. 

10–19 h 20–49 h 50–99 h 100–249 h > 1000 h

Pienet yritykset, alle 50 h:        +81 500

Keskisuuret yritykset 50–249 h: +53 314 Suuryritykset 250– h:  -30 124 

Pk-yritykset:   +134 814 Suuryritykset: -30 124

Nettolisäys: 104 690

500–999 h250–499



Parannamme 

yrittäjän arkea

VAHVISTAMME

Tarjoamme yrittäjille tietoa, apua ja neuvoja. 

Näin autamme yrittäjiä menestymään.

VERKOSTOIMME

Yhdistämme yrittäjät, luomme ainutlaatuisen 

verkoston läpi koko Suomen.

VAIKUTAMME

Ajamme yrittäjien asiaa paikallisella, 

valtakunnallisella ja Euroopan tasolla.



• Tutkimustoiminnan tavoitteena yrittäjyyden ja pk-yritysten 

kannalta keskeisten ja ajankohtaisten asioiden 

analysoiminen 

• Suomen Yrittäjien tutkimuksia ovat mm.:

➢Pk-yritysbarometrit

➢Yksinyrittäjäbarometrit

➢Kuntabarometrit ja elinkeinopolitiikan mittaristot

➢Yrittäjä — hyvä työnantaja

➢Maahanmuuttajayrittäjäkyselyt

➢Yrittäjien verot ja tulot

➢Digitaalisuustutkimukset

➢Yrittäjägallupit ja mielipidetiedustelut

➢Muut tutkimukset ja erilliset selvitykset

Yrittäjien tutkimustoiminnasta
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Tärkeimmät kehittämistarpeet, % pk-yrityksistä */
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Markkinointi ja myynti

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Yhteistyö/verkottuminen tuotannollisessa toiminnassa, alihankinta

Rahoitus, talous ja laskentatoimi

Johtaminen

Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys ja laatu

Yhteistyö/verkottuminen TKI-toiminnassa

Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen

Vienti ja kansainvälistyminen

Yrityksen hallitustyöskentely

Ei kehittämistarpeita tai ei osaa sanoa

*/Vastaajat ovat voineet valita kolme tärkeintä vaihtoehtoa



Kasvuhalukkuus on erityisen voimakasta 

alle 35-vuotiaiden yksinyrittäjien joukossa.

Heistä 90% ilmoittaa tavoittelevansa kasvua. 



• 28 % yrityksistä tekee yhteistyötä 

ammatillisen oppilaitoksen kanssa. 

(n= 1056) 

• Yhteistyötä tekevistä 56 % oli tehnyt 

koulutussopimuksen ammatillisen 

oppilaitoksen kanssa ja ottanut tai 

ottamassa sen kautta opiskelijan 

oppimaan yritykseensä. 

• 16 % yrityksistä oli tehnyt 

oppisopimuksen ja ottanut tai ottamassa 

sen kautta työntekijän yritykseensä.

Yrittäjägallup syyskuu 2018 

Erittäin 

tyyty-

väinen (4)

Melko 

tyyty-

väinen (3)

En osaa 

sanoa

Melko 

tyyty-

mätön (2)

Erittäin 

tyyty-

mätön (1)

16

65

7

11
1

Kuinka tyytyväinen olet yhteistyöhön ammatillisen 
oppilaitoksen kanssa?

(%)   
ka. 

3,02

(jos ollut yhteistyötä) Total syyskuu/2018 (n=293)



Osaamisjärjestelmää johdetaan datalla

Yksilön osaamisen 
ja oppimisen data

Työelämän 
osaamistarpeiden 

data

Koulutus- ja 
oppimispalveluiden 

data

Parempi kohtaanto osaamisjärjestelmässä ja työmarkkinassa



Yrittäjien odotuksia



Vaikeuksiin joutuneen

Yrittäjän 

tukipalvelu



SEURANTA
PALAUTE

PIRKANMAAN 
YRITTÄJILLE

VASTAANOTTO
OHJAUS

KONTAKTOINTI

TARVEANALYYSI
TOIMINTA-

SUUNNITELMA
TAVOITTEET

OHJAUS

SUUNNITELMAN 
TOTEUTUS

SEURANNAN 
KÄYNNISTYS

KUMMIT

KUMMISUHDE

PIRKANMAAN 
YRITTÄJÄT

ACUTA/”OHJAAMO”

PIRKANMAAN 
YRITYSKUMMIT

TOIMINNAN JOHTAJA 
+

200 KUMMIA

MONIAMM.
VERKOSTO

RAHOITUS, VEROTUS
JURIDIIKKA JA MUU 

VERKOSTON TUKI 

SEURANTATOIMENPITEET
KARTOITUS-

KLINIKKA

PALVELU-
PUHELIN

03 2516513

Yrittäjän tukipalvelu

Asiakas

JAKSAMINEN
OPPIMINEN

KEHITTYMINEN
KASVU

LIIKETOIMINNAN 
MUUTOKSET



Mentorisi.fi 

– sparrausta

yrittäjille



• Uusi maksuton jäsenpalvelu, josta yrittäjä voi 

etsiä omiin tarpeisiinsa tukea tarjoavan 

mentorin.

• Mentori sparraa mentoroitavaa eli aktoria

erilaisissa yrittäjyyden ja liiketoiminnan 

haasteissa.

• Mukana palvelussa on vahvoja 

osaajia yrittäjyyden eri osa-

alueilta. 

Kuka voi olla mentori?

• Kuka tahansa ammattilainen, jolla on 

vahva osaaminen tietyltä alueelta.

• Mentorin ei tarvitse olla yrittäjä.

• Hyvä mentori ei anna valmiita ratkaisuja, 

vaan tukee, ohjaa ja haastaa mentoroitavan.

• Mentoreilla ei ole ikä- tai kokemusvuosi-

vaatimuksia.

Miten mentorin voi löytää? 

• Yrittäjien Mentorisi.fi -sivustolta 

• Mentori vastaa yhteydenottopyyntöön 

vähintään kahden vuorokauden kuluessa.

• Mentori ja aktori sopivat keskenään 

tapaamisesta tai keskinäisen yhteydenpidon 

muodosta sekä mentoroinnin kestosta. 

Mentorisi.fi



• Oman alansa asiantuntija auttaa ja sparraa yrittäjää.

• Tavoitteena on jakaa kokemuksia, vertaistukea, tietoa ja viisautta.

• Perustuu avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen.

• Mentori ohjaa ja neuvoo, kritisoi, kyseenalaistaa ja haastaa aktorin.

• Mentori sitoutuu toimimaan aktorien kanssa hyviä liiketapoja noudattaen.

• Mentori ei tee päätöksiä aktorin puolesta.

• Mentori ei ohjaa mentoroitavaa vahvasti 

johonkin tiettyyn suuntaan.

• Mentorilta ei haeta työtä eikä hänen 

tehtävänään ole välittää työtä. 

Mitä mentorointi on?

Mitä mentorointi ei ole?



Mentoroinnista sanottua

"Sain mentoroinnissa ajanhallintaani 

erinomaisia palikoita. Niiden avulla 

sain viikkooni uutta ryhtiä. Oli 

huojentava oivallus, että ajan-

hallinnan osalta minua ei yrittäjänä 

suojaa kukaan muu kuin minä itse.”

"Mentoroitavan yrittäjän 

inspiraatio ja intohimo omaan 

tekemiseen tarttuvat itseenkin. 

Saan erilaisten tilanteiden 

pohtimisesta uusia ideoita omaan 

yritystoimintaani." 

Leena Roskala, mentoriJohanna Salonen, aktori



Maria Virtanen
elinkeinoasioiden päällikkö

Twitter: @Tre_Maria

p. 050 338 8696

maria.virtanen@yrittajat.fi

www.pirkanmaanyrittajat.fi

Kiitos!

>> Nuoret Yrittäjät -video (YouTube)

mailto:maria.virtanen@yrittajat.fi
https://youtu.be/cm5emy78Cic

