
Yrittäjyydessä 
on voimaa

2
●
2
0
1
0



3

JULKAISIJA   Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus   I   Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli   I   
Arkadiankatu 28, 00100 Helsinki   I   Puhelin 010 217 8600   I   www.hse.fi/pienyrityskeskus   I   pyk@pyk.hkkk.fi   I   
TEKSTIT JA KUVAT   Päivi Kapiainen-Heiskanen   I   TAITTO   Pienyrityskeskus   I   PAINO   Teroprint Oy, Mikkeli

Kiitos  juhlavieraille, luennoitsijoille, 
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme.

 Pääkirjoitus  2

 30-vuotisjuhlaseminaarimme kuvasatoa  3

 Globe Hopen tuotteet ilmentävät ideologiaa  4 – 5

 Uudenlaisesta yrittäjyydestä 
 tuli kansallinen kysymys  6 – 7

 Jenni Moberg vie 
 suomalaista käsityötä maailmalle  8 – 9

 Janne Ruohistolla on röyhkeyttä  
 toteuttaa unelmaansa   10 – 11

 Opettajien ja vanhempien innostus 
 siirtyy pieniinkin  12 – 13

 NY 24 h -leirit ovat nuorten oma juttu  14 – 15

 Moniosaaja maailmalta 
 hauduttaa omaa yritystään  16 – 17

 Aaltoes-verkosto löysi 
 Pienyrityskeskukseen  18 – 19

 Tribe Studios kehittää yhden illan pelejä  20 – 21

 Pienyrityskeskus kehittää 
 yrittäjyyskoulutusta aaltolaisille  22 – 23

Sisältö

Pienyrityskeskus vietti perustamisensa 30-vuo-
tisjuhlia lokakuun 6. päivä. Lisäksi vietimme  
lokakuun 27. päivä Pietarin toimiyksikkömme 

uusien tilojen avajaisia. Itse kauppakorkeakoulun 100 
-vuotisen toiminnan juhlistaminen alkaa tammikuus-

sa 2011. Juhlat tunnetusti tarjoavat erinomaisia hetkiä 
pohtia menneitä sekä visioida tulevien 
vuosien näkymiä. Tässä lehdessä pai-
notammekin tätä juhlateemaa ”Pien-
yrityskeskus 30 vuotta – Eteenpäin” 
sekä toimintamme kulmakiveä yrittä-
jyyttä  ja yrittäjiä yhteiskunnan menes-
tyksen perustana.

Pienyrityskeskuksen toiminnan 
luonteeseen on kuulunut olla kokeili-
jana ja toteuttaa uusia toimintamalleja 
sekä tehdä uusia avauksia. Toimintam-
me on tukenut yliopistojen huomion 
suuntaamista monipuolisesti yhteis-
kunnalliseen vuorovaikutukseen ja 
uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. 
Myös mallimme akateemisen toimin-
nan tiiviistä kytkeytymisestä palve-
lutoimintaan yhteistyöprofessuurien 
muodossa on ollut merkittävästi vah-
vistamassa tätä vuorovaikutusta. Oleel-
lista on myös ollut, että olemme 
pystyneet pitämään koko ajan oman 
fokuksemme kirkkaana keskittyen pe-
rustehtäväämme. 

Pienyrityskeskuksen tehtäväksi  
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun  
erillislaitoksena on määritelty yrittä-
jyyden  ja pk-yritystoiminnan kehityspalvelut sekä näi-
den palvelujen ulottaminen koko Aalto-yhteisöön ja 
ulkoisiin sidos- ja asiakasryhmiin. Olemme tällä het-
kellä jo Euroopan suurimpia yliopistollisten yrittä-
jyyspalvelujen tuottamiseen keskittyneitä yksiköitä. 
Aalto-yliopiston myötä ja kunnianhimoisen sisäisen ke-
hittämistavoiteasettelun kautta maali häämöttää nou-
sussa tällä vuosikymmenellä maailmanluokkaan ko. 
palvelutuotannon lohkossa. Tämä ei kuitenkaan ole 
meille mikään itseisarvo vaan se on tulos meille tär-

keimmästä asiasta, joka on saada niin akateeminen yrit-
täjyys kuin yrittäjyys yleensä jatkuvalle kasvu-uralle ja 
sen rooli yhteiskunnallisena voimana pidettyä keskei-
sessä asemassa.  

Erityisesti olemme iloinneet Itämeren alueen yli-
opistojen kanssa yhteistyötä tehdessämme siitä innos-

tuksesta, joka yrittäjyyteen liittyy tällä 
hetkellä yliopistoissa. Eräs esimerk-
ki on  Global Entrepreneurship Week 
(GEW), josta on tullut koko maailman  
opiskelijanuorisoa yhdistävä yrittä-
jyystapahtumien sarja. Myös yliopis-
tollisten yrityshautomoiden yhteistyö 
etenee hyvin  määrätietoisesti.  Sa-
moin  luovien alojen opiskelijat ovat 
löytäneet yrittäjyyteen ja liiketoimin-
taan liittyvät mahdollisuudet koko 
Itämeren alueella sekä samalla  kes-
kinäisen yhteistyön tuomat uudet 
näkymät. Opiskelijat ja nuoret laa-
jemminkin ovat ottaneet yhä enem-
män sankareikseen osaavat yrittäjät 
ja siten edellytykset uusien sukupol-
vien yrittäjyyskiinnostuksen kasvun 
säilymiseen ovat vahvat.  

Kuitenkin yrittäjyyteen liittyvän  
innostuksen ylläpitämiseksi on jat-
kuvasti löydettävä uusia malleja ja 
toimintatapoja, sillä vain jatkuva lii-
ke turvaa kehityksen. Toinen alati 
korostettava ja ylläpidettävä asia on 
osaamisen päivittäminen. Pienyritys-
keskus on koonnut laajan tarjonnan 

yrittäjyyden ja liiketoiminnan osaamisohjelmia käyt-
töönne niin tälle  loppusyksylle kuin ensi keväälle, joten 
tutustu palveluihimme ja ota ne hyötykäyttöön.

P E N T T I  M U S TA L A M P I

johtaja
Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun
Pienyrityskeskus  

Pienyrityskeskus 30 vuotta 
yrittäjyyden edistäjänä
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Maailmassa ei ole pulaa materiaaleista, 
vaan ideoista. Tästä Seija Lukkalan 
oivalluksesta syntyi Globe Hope, jon-
ka arvot ovat eettisyys, ekologisuus ja 
esteettisyys.

Seija Lukkala perusti jo 1987 ensimmäisen yrityk-
sensä, SL Studion, jonka valmistamia naisten takkeja 
vietiin liki kymmeneen maahan. Tuotanto eli nopeassa 
sykkeessä.    

”Meillekin jäivät varastot täyteen hyvää materiaalia, 
jos se ei enää ollut sesongin mukaista. Se alkoi hermos-
tuttaa ja mietin, miksei edes uusi ole hyvää, vaan sitä pi-
detään jätteenä.”

Neljännen lapsen synnyttyä alkoi etsikkoaika. Seija 
Lukkala kävin työn ohessa TaiKin 2,5 vuotta kestänyttä 
täydennyskoulutusta ja mietti. 

”Yrittää ei voi vain vähän, vaan sitä on tehtävä oikeas-
ti ja kunnolla. Koulutus opetti katsomaan helikopterista, 
miltä oma yritys näyttää.”

Lopulta Seija Lukkala heräsi vastuullisuuteen. Muo-
tiala on tarpeiden tuottamista, mutta hän ei halunnut ol-
la enää luomassa keinotekoisia tarpeita. 

Jätemateriaali muovautuu  
design-tuotteeksi

”Aloin miettiä, kuinka vanha materiaali saataisiin ha-
lutuksi ja uudelleen kiertoon. Miten voisin hyödyntää 
osaamistani ja samalla kääntää kulutusta kestävämpään 
suuntaan? Lopulta päätin, että teen sen, mitä pystyn ja 
tehkööt muut, mitä haluavat.”

Alkoi liiketoimintasuunnitelman hiominen. Siihen 
hän sai apua nykyään Pienyrityskeskuksen Start-Up 
Centerin yhteydessä toimivasta Arabus-hautomosta. 

Vuonna 2004 perustettu Globe Hope valmistaa käy-
töstä poistetusta materiaalista design-vaatteita, jotka 
sopivat ajan henkeen.  

” R a a k a - a i n e e m m e 
ovat muiden hylkäämiä 
tai ne eivät ole päätyneet 
markkinoille ollenkaan. 
Aluksi kohderyhmämme 
olivat nuoret, vastuulliset 
aikuiset, mutta maailma on muuttunut nopeasti. Tiedos-
taminen ei ole enää nuoren kaupunkilaisen yksinoikeus.”

Materiaalista ei ole tullut pulaa. Uudelleen muoka-
taan työvaatteita ja armeijasta sekä sairaaloista saatuja 
materiaaleja. 

”Tuotantomateriaalien on oltava laadullisesti hyviä, 
niitä on oltava saatavilla riittävän suuret erät ja materi-
aalin on oltava helposti työstettävää. Valmistukselle on 
tiukat reunaehdot.”

”Uusi ilmiö on, että yrityksistä soitetaan ja kerrotaan, 
mitä sieltä on jäänyt yli ja kysytään, tekisimmekö me 
heille siitä jotakin. Näin yritys saa ongelmansa ratkais-
tua positiivisesti. Yritysten imagotuotteiden osuus liike-
vaihdostamme kasvaa nyt vauhdilla.”

Globe Hope tekee yhteistyötä suurten suomalaisten 
globaalien yritysten, kuten Nokian, Vaisalan, Nesteen ja 
Tiedon kanssa ja järjestöpuolella SPR:n ja WWF:n kans-
sa.

Toimitusjohtaja haluaa kuluttajien ostavan tuotteita, 
koska design on oivaltavaa, laatu hyvää ja brändi halutta-
va, kierrätys tuo vain lisäarvoa. 

”Autamme kuluttajaa kuluttamaan kestävästi hyväl-
lä omallatunnolla. Tiedostava kuluttaminen on nousus-
sa. Asiakkaamme haluavat selvästikin heimoutua. Jos 
logomme on piilotettu vaikkapa kassin sisälle, siitä tu-
lee heti palautetta, että logon on näyttävä.”

Globe Hopekin tekee toki muotialalle tyypilliset nel-
jä trendimallistoa vuodessa.

”Sesonkimyynti on raskasta ja se 
vie rahaa. Meidät elättää classic-mal-
listomme, jossa on 130 tuotetta. Lisäk-
si teemme yrityksille imagotuotteita ja 
liikelahjoja. Suunnittelemme, valmis-
tamme ja tuotamme myös tilauksesta 
tuotteita kuudessa viikossa.”

Yrityksellä on alihankkijoita Suo-
messa kahdeksan ja Virossa kolme. 

Onneksi kaikki haaveet 
eivät toteudu heti

Seija Lukkala uskoo aloittavilla yrittä-
jillä olevan tukena riittävästi neuvon-
tatahoja ja tietoa. Aloittajien pitäisi 
kuitenkin miettiä, että taustat ovat kun-
nossa, sillä huonostikin voi käydä.

”Yrittäjyyteen on turvallista hypätä, 
kun koti, perhe ja läheiset ovat tukena.”

Uusia yrittäjiä hän muistuttaa myös 
avoimuuden merkityksestä.

”Avoimuudesta voidaan tehdä mie-
lettömät tarinat. Netti antaa mahdol-
lisuudet pian seurata vaikkapa leivän 
reittiä siitä, kun jyvä on laitettu maa-

han.”
Myös ajoitus on tärkeä. 

Ensimmäinen oma myymä-
lä avattiin juuri Helsingissä.

”Haaveilin heti alussa 
myymälän perustamisesta, 
mutta onneksi en pystynyt 

siihen. Olimme uusi konsepti, tuntema-
ton brändi. Jos olisin tehnyt sen silloin, 
meitä ei ehkä enää olisi. Joskus on hyvä, 
ettei saa heti, mitä haluaa.”

Tällä hetkellä tuotteita viedään yh-
deksään EU-maahan sekä Amerikkaan 
ja Japaniin. 

”Kun markkinat on saatu auki, tuotanto voisi tapah-
tua lähellä paikallisista raaka-aineista.”

Yritys kasvaa myös yritysostojen kautta. Elokuussa 
yritys osti Secco Finland Oy:n, joka tunnetaan tietoko-
neiden osien ja auton sisäkumien hyödyntämisestä tuot-
teissaan. 

Minkään yläkäsitteiden alle Seija Lukkala ei kuiten-
kaan yritystään halua niputtaa. 

”Vierastan asioiden kategorisointia ja paketointia. Se 
vie vapautta ja kahlitsee ajatuksen juoksua. Uskon tun-
teen ja vastuun kautta toimimiseen.”

Yrittää ei voi vain vähän, 
vaan sitä on tehtävä 
oikeasti ja kunnolla.

Globe Hopen tuotteet
  ilmentävät ideologiaa



Koulukunta

Dynamiikka

Luonnehdinta

Muoto

Esimerkki

Sosiaalisten innovaatioiden
koulukunta
Yksilöiden yhteinen 
ponnistus

Innovaatioprosessi kohdistuu 
sosiaaliseen/yhteiskunnalliseen 
muutokseen
Positiivinen sosiaalinen
muutos voimavaroja
uudelleen suuntaamalla
Pääasiassa hyväntekeväisyys 
ilman liiketoimintaa
harjoittavia yrityksiä
Ei voittoa tavoitteleva yhteisö

Naisten pankki

Sosiaalisen yrityksen
 koulukunta
Yritys on väline

Organisaatiot kohdentavat
voimavaroja sosiaaliseen
toimintaan
Yhteisöt/yritykset taloudel-
lisesti kannattavia, mutta
sosiaalisesti vastuullisia
Osa tuotosta hyväntekeväi-
syyteen tai liikeidea perustuu
sosiaaliseen vastuuseen
Liiketoiminta yhdistyy yhteis-
kunnallisen vastuuseen
Kauppalaskun summan 
pyöristäminen, levy tuotosta
osa huumeiden vastaiseen 
toimintaan tai yhteiskunta-
vastuulliset liikeideat 
(Globe Hope)

Eurooppalainen verkosto
koulukunta
Kollektiivinen dynamiikka 
– kansalaisryhmät, yhteis-
kunnan tuottamat muodot
Yhteisön/yhteisen hyvän
tavoite

Tuotto johonkin hyvään
tarkoitukseen

Yritykset voivat olla mukana
tuottamisprosessissa
Lastenlinnan kummit
(Sosiaaliset yritykset)

Skandinaavinen 
kansalaiskoulukunta
Kansalainen osana
yhteiskuntaa

Kansalaisen /kansalaisena
yrittäjyys, kansalaisvastuu

Kansalainen antaa 
oman henkilökohtaisen
panoksensa

Vanhusten auttaminen
hoitokodeissa
Vuohen ostaminen kirkon
ulkomaanavun kautta

SUUNTAUS AMERIKKALAINEN SUUNTAUS EUROOPPALAINEN SUUNTAUS

Erilaisia suuntauksia ja koulukuntia   Sekoitus: Back ja Jannsen 2011, Tracey ja Phillips 2007, Bjerke, (tulossa)
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Pienyrityskeskuksella on erinomainen peli-
paikka ja reagointinopeus etsittäessä suo-
malaista mallia sosiaaliselle yrittäjyydelle, 
professori Paula Kyrö sanoo.

Hän määrittelee sosiaalisen yrittäjyy-
den yläkäsitteeksi, jonka alle mahtuu myös yhteiskun-
nallinen yrittäjyys ja muistuttaa, että samoilla sanoilla 
voidaan tällä hetkellä puhua ihan eri asioistakin. 

Yhteistä on lähinnä se, että etsitään ratkaisuja kan-
sallisesti tärkeään kysymykseen eli siihen, kuinka hyvin-
vointivaltiota voidaan ylläpitää väestön ikääntyessä. Nyt 
haetaan kuumeisesti uudenlaisia malleja, jotka voisivat 
toimia julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.   

”Aihepiiri osuu kansantaloudellisesti aroille aloil-
le, jotka kaipaavat uudistumista,” Pienyrityskeskuksen 
yrittäjyyskasvatuksen professorina toimiva Kyrö sanoo. 

Määrittelyjä riittää
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa määritellään sosiaa-
linen yrittäjyys eri tavalla.  Amerikkalaisia suuntauksia 
on kaksi. 

Sosiaalisten innovaatioiden koulukunta näkee yk-
silöiden ponnistelevan yhdessä saadakseen aikaan so-
siaalisia ja yhteiskunnallisia muutoksia ja suunnaten 
voimavaroja uudelleen tavoittelematta voittoa. Tähän 
sopii esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pank-
ki. 

Amerikkalainen sosiaalisen yrityksen koulukun-
ta taas haluaa kohdentaa voimavaroja sosiaaliseen toi-

mintaan yritysten ja yhteisöjen kautta ja niiden halutaan 
toimivan kannattavasti ja sosiaalisesti vastuullisesti. 
Esimerkiksi tästä on Globe Hope Oy, jonka liikeidea no-
jaa sosiaaliseen vastuullisuuteen tai yritys ohjaa osan 
tuloksestaan hyväntekeväisyyteen. 

Eurooppalainen verkostosuuntaus tavoittelee yh-
teistä ja yhteisön hyvää kansalaisryhmien ja yhteiskun-
nan ponnistelujen tuloksena. Yritykset voivat olla tässä 
mukana. Esimerkkinä tästä ovat Suomessa sosiaaliset 
yritykset, joita tuetaan vaikeasti työllistettävien työn 
järjestämisessä.  

Eurooppalainen skandinaavinen kansalaiskoulu-
kunta taas asettaa keskiöön kansalaisvastuun ja kansa-
laisen oman henkilökohtaisen panoksen. Niinpä yksilö 
voi vaikkapa mennä auttamaan vanhuksia hoitokotei-
hin tai ostaa joululahjaksi vuohen kehitysmaassa asu-
valle perheelle.

”Aalto-yliopiston yrittäjyyteen erikoistuneena erillis-
laitoksena juuri Pienyrityskeskus voi olla käynnistämäs-
sä keskustelua sosiaalisen yrittäjyyden määrittelystä, 
koulutuksesta ja kehittämisestä. Esimerkiksi erilaiset 
Living Lab -kokeilut sopivat hyvin tutkimuskohteiksi. 
Etelä-Savossa taas vaikkapa ekoalan kehittäminen luo 
laajemmankin 
kokeellisen ym-
päristön tutki-
joille.”

Kyrö veik-
kaa, että julki-
sen ja yksityisen 
rajapinnalle syntyvistä uuden yrittäjyyden muodoista 
käydään vielä laajaa yhteiskunnallista keskustelua. 

”Keskustelua olisikin käytävä esimerkiksi siitä tavas-
ta, jolla tuotetaan terveys- ja hyvinvointialan palveluja. 
Sosiaalinen yrittäjyys voisi olla yksi tapa saada alalle 
lisäresursseja käyttöön sellaisiin tehtäviin, jotka eivät 
edellytä ammattitaitoa.” 

Uusia malleja kehitteillä 

Tutkijoiden rooli korostuu käsitteiden hakiessa paik-
kaansa ja uusien rakenteiden muotoutuessa. Vanhem-
pi tutkija Jari Karjalainen perehtyi osuustoimintaan jo 
90-luvun alussa. Hän on mukana Pienyrityskeskuksen 
edustajana uudessa Yhteiskunnallisten yritysten Living 
Lab -projektissa, jota rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

”Osuustoiminta on ollut yhteiskunnallisen yrittäjyy-
den esi-isä. Tavoitteena ei ole ollut liikevoitto vaan jä-
senten tilanteen parantaminen.”

 Myös Karjalainen näkee monta kapeikkoa edessä, 
kun uusia malleja kehitetään. 

”Jotta uusista palveluista syntyy kustannustehokkai-
ta, myös palvelun hankinnan ja toiminnan valvonnan on 
oltava tehokasta. Jos yksittäisiä palvelun tuottajia valvo-
maan tarvitaan iso virkamiesarmeija, se ei ole tehokasta. 
Tehokkuuden on mentävä läpi koko ketjun.”

Karjalainen synnyttäisi tehokkuutta myös karsimal-
la byrokratiaa ja kehittämällä palaverikäytäntöjä.  

Uudessa yhteistyöhankkeessa Pienyrityskeskuk-
sessa etsitään käytännön toimintamalleja, parannetaan 
työhyvinvointia ja luodaan kolme uutta yritystä nuorten 
ja pitkäaikaistyöttömien työpaikoiksi. 

”Me tutkijat pohdimme muun muassa, millä edel-
lytyksillä yhteiskunnallisten yritysten kehitystä olisi 
mahdollista tukea ilman, että tulee markkinahäiriöitä. 
Mietimme myös kasvuyrittäjyyttä ja yrityshautomojen 
mahdollisuuksia uusien yritysmuotojen synnyttämises-
sä. Tarkastelemme myös suurten yritysten yhteiskun-
nallisia ohjelmia. Eli tuotamme tietoa, jota nyt tarvitaan.”

Yksi yliopistojen kolmesta palvelutehtävästä on yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus. 

”Tässä hankkeessa Pienyrityskeskus on konkreet-
tisesti mukana yhteiskunnan muutoksessa tuomassa 
oman panoksensa.” 

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys  
      herättävät keskustelua:

Uudenlaisesta yrittäjyydestä 
tuli kansallinen kysymys

Pienyrityskeskus voi olla käynnistämässä keskustelua 
sosiaalisen yrittäjyyden määrittelystä, koulutuksesta ja 
kehittämisestä, professori Paula Kyrö ja vanhempi tutkija 
Jari Karjalainen sanovat.

Tavoitteena ei ole ollut 
liikevoitto vaan jäsenten 
tilanteen parantaminen.
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Osaava esimies  –  käytännönläheistä 
valmennusta erilaisiin johtamistilanteisiin 
työyhteisössä, Tampere  ja Lahti.
Menesty esimiehenä  –  käytännöllisiä 
toimintamalleja ja välineitä päivittäisjohta-
miseen,  Helsinki.   
Kehittyvä esimies  –  konkreettisia 
työvälineitä esimiestyöhön,  Mikkeli.  
Innostava esimies  –  oivalluksia ja 
innovatiivisia ratkaisuja, Helsinki.  
Kysy lisää: 
Leena Kivistö, p. 010 217 8615
leena.kivisto@pyk.hkkk.fi

Haluatko kehittää 
esimiestaitojasi?

Luovien alojen 
yrittäjyys Etelä-Savon 
vahvuudeksi!

Henkilökohtaisia sparrauspäivä, 
koulutusta ja teemapäiviä luovan 
alan yrittäjille ja toimijoille
Kysy lisää: 
Kaija Villman p. 010 2178 640
kaija.villman@pyk.hkkk.fi

Lu
o
va

t 
al

at

Opiskellessaan Hankenilla Jenni Moberg 
kuunteli partiosta tuttujen käsityöläis-
ten ja muotoilijoiden keskusteluja siitä, 
kuinka vaikeaa on löytää asiakkaita. Ide-
asta syntyi aikanaan edelläkävijäyritys, 

luovien alojen agentuuri. 
Venäläisen koulun käynyt Moberg ehti asua ennen 

opiskelua vuoden Yhdysvalloissa ja toisen Japanissa. 
Valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi hän työs-
kenteli kansainvälisen kaupan parissa muun muassa 
DHL:ssä, UPM:llä ja Planar Systemsissä.

Samaan aikaan yritysidea muhi ja hän selvitteli ja-
panilaiskontaktien-
sa avulla, minkälaista 
kysyntää suomalai-
sille uniikeille design-
tuotteille löytyisi 
japanilaisista lahja-
tavarakaupoista. 

Oma yritys, 0.7 design sai nimensä YK:n vuosituhat-
julistuksen arvoista eli yrityksen tuotosta lahjoitetaan 
saman verran maailman suurten kehitysongelmien rat-
kaisuun. Tällä hetkellä yritys tukee sierraleonelaisen 
kummilapsensa kautta maan opettajien uudelleenkou-
lutusta sisällissodan jälkeen.  

”Kirjanpitäjän kanssa piti keskustella, että onko moi-
nen mahdollista. Totta kai se on, mutta ei kovin yleistä.”

     Jenni Moberg vie 
suomalaista käsityötä maailmalle

Agentuurit auttavat maailmalle

Jenni Moberg markkinoi, välittää tilaukset, ostaa tuot-
teet ja huolehtii niiden lähettämisestä Japaniin. Yritys 
on onnistunut löytämään markkinointikanavia, ja vien-
ti kasvaa. 

”Tuotevalikoima vaihtuu koko ajan sen mukaan, min-
kälaista tarjontaa on ja mille Japanissa on kysyntää. 
Kaikki ei lyö Japanissa läpi ja yritänkin etsiä juuri heil-
le sopivia juttuja.”

0.7 design vie pienikokoisia, uniikkeja design-tuot-
teita.

”Pienet, söpöt tavarat ja etenkin puusta, tuohesta, vil-
lasta ja pellavasta valmistetut tuotteet kiinnostavat ja-
panilaisia ostajia. Japanilaiset pitävät suomalaista villaa 
samalla tavalla luksustuotteena kuin me silkkiä ja sik-
si esimerkiksi huopatossuille on säädetty korkeat tuon-
titullit.”

Yritys myös konsultoi ja kouluttaa.  
”Designerit kaipaavat suoraa apua, pr-tapahtumien 

järjestämistä ja kauppakumppaneita.”   
Sillanrakentajat-projektista löytyi osaaminen luovi-

en alojen agentiksi.

”Olen räätälöinyt oman osaamiseni eritasoisiksi pal-
velupaketeiksi, joista päämies voi valita, paljonko pal-
velua hän haluaa. Näin pystyn erottelemaan harrastajat 
panostajista.”

Uusia avauksia tulee vastaan yllättävistäkin paikois-
ta.

”Olen sekaantunut Japanissa tv-tuotantoon, jossa 
esitellään suomalaista käsityötä ja lifestyleä. Nyt etsi-
tään sponsoreita keväällä kuvattaville ohjelmille.”

Yrittäjyyttä omilla ehdoilla
0.7 design on yhteiskunnallinen yritys eli yritys käynnis-
tyy yrittäjän omasta ideasta, mutta se ei tavoittele vain 
voittoa, vaan myös hyvää koko yhteiskunnalle. Jenni 
Moberg toimii myös SYY ry:ssä eli Suomen Yhteiskun-
nallisten Yrittäjien Yhdistyksessä. 

”Käsitteet yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittä-
jyys ovat menneet osin sekaisin. Toki yhteiskunnalli-
sessa yrittäjyydessä voi olla myös sosiaalialan aspekteja. 
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa on perustettu kuntosa-
liketju, jonka kohderyhmänä ovat köyhät ja huono-osai-

Asiakkaat ovat alkaneet ymmärtää yhteiskunnallista 
yrittäjyyttä ja nähdä sen positiivisena asiana. 

Yhteiskunnallisissa yrityksissä tehdään asioita 
sydämellä, Jenni Moberg muistuttaa. 

Luovien alojen 
tulevaisuus on hyvä 
tässä maassa.

set. Yritys ei tavoittele vain voittoa, vaan haluaa parantaa 
asuinyhteisöä tätä kautta.”

Maaliskuussa Jenni Mobergille tulee 
täyteen kaksi vuotta yrittäjänä Aal-
to Start-Up Centerin Arabus-hau-
tomossa. Hautomoyritys on 
kasvanut ilman markkinointi-
panoksia.

”Kiinnostusta erilaisiin 
tuotteisiin on, tosin tilaus-
määrät ovat pieniä. Tieto le-
viää puskaradiona. Asiakkaat 
saattavat laittaa sähköpostin 
liitteenä valokuvia ja kysymyk-
sen, että mikä tämä on ja voim-
meko ostaa näitä.”

Laajeneminen 
kiinnostaa

Baltiasta tulleet 
p ä ä m i e s ky s e l y t  
saivat hänet mu- 
kaan Aalto-yliopis- 
ton kauppakorkea- 
koulun Pienyritys-
keskuksen Creaent 

-hankkeeseen laa-
jentamaan luovien 
alojen kumppanuuk-
sia.  

”Vaikkei verkostoitu- 
mistapahtumissa syntyisi 
heti tulosta, kontakteihin voi 
palata. Helmikuussa olen muka-
na järjestämässä laajaa suomalaista 
luovien alojen myyntinäyttelyä Pietarissa.”

Laajentua voisi myös verkostomaisesti. 
”Yritys voisi toimia kuin kampaamo, jossa on omat 

tuolit eri alueista vastaaville, samanhenkisille ihmisil-
le. 10 vuoden kuluttua meillä voisi olla Japanissa vaikka 
oma varasto tai haarakonttori, jonne ostaisin tavaraa ja 
myisin sieltä suoraan.”

Jenni Moberg on osannut ottaa yrittäjyydestä myös 
vapauden irti. Yrittäjille suunnattu Erasmus-vaihto vei 
hänet keväällä puoleksi vuodeksi työskentelemään Ita-
lian Milanoon perustettuun hubiin. Hub-verkosto on 
maailmanlaajuinen ja siinä on jäseninä niin yhteiskun-
nallisia yrityksiä kuin yhteiskunnallisiin asioihin suun-
tautuneita yksityisiä henkilöitä. 

Paikka luovien alojen agenttina on löytynyt.  
”Luovilla aloilla on kysyntää agenteille ja managereil-

le. Luovien alojen tulevaisuus on hyvä tässä maassa.”
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Janne Ruohistolla  
      on röyhkeyttä 
 toteuttaa unelmaansa  

”Olen huolissani suomalaisesta johta-
misesta. Meiltä puuttuu uskallusta 
heittäytyä. Johtamisen on oltava ins-
piroivaa ja voimaannutettava ihmiset 
tekemään yhteistyötä,” toimitusjohta-

ja, KM Janne Ruohisto sanoo. 
Henkilöstökouluttajana ja uraohjaajana yli vuosi-

kymmenen työskennellyt Ruohisto jätti yliopistouran 
ja perusti kolme vuotta sitten Intunex Oy:n. Hyppäys oli 
pakko tehdä, sillä hänellä oli polte kehittää uuden suku-
polven työkalun osaamisen hallintaan. 

”Uskon siihen, että ihmiset ovat luonteeltaan sosiaa-
lisia ja haluavat auttaa toisiaan. Yrityksiä ei vain ole or-
ganisoitu niin, että yhteistyö olisi helppoa ja motivoivaa. 
Voimaannuttamisen sijaan johdetaan edelleen ylhäältä 
alas.”

Ruohisto muistuttaa, että ihmisiä johdetaan resurs-
seina sen sijaan, että oltaisiin kiinnostuneita ihmisten 
välisistä suhteista.

”Tähän asti yrityksissä on hallittu tietoa ja varastoi-
tu dokumentteja. Henkilöstöhallinnon ohjelmistot on 
luotu hallinnon työkaluiksi. Tämän päivän informaatio-
teknologia on kuitenkin ennen kaikkea vuorovaikutus-
teknologiaa. Halusimme luoda ohjelmiston, jonka avulla 
kenen tahansa on helppo hakea osaamista yli organisaa-
tiosiilojen.”

Uusi työkalu kiinnostaa 
Kolmen asiantuntijan kehittäjätiimi sai lokakuussa val-
miiksi xTune-työkalun, jonka tekemistä rahoitettiin 
koulutuksista ja konsultoinnista saadulla tulorahoituk-
sella. Myös Tekes on rahoittanut tuotekehitystä. Kehi-
tystyötä on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa. Työkalu 
on ollut käytössä jo useissa suomalaisissa yrityksissä ja 
organisaatioissa. 

”Jatkossa ei enää puhuta superyksilöistä, vaan jouk-
koälykkyydestä, joka syntyy siitä, että ihmiset tekevät 
työtä yhdessä parvissa. Työkalumme on helpoin tapa 
löytää ja saada apua asiantuntijoilta yli organisaatiora-
jojen ja siilojen.”

Kehitystyötä on seurannut lähietäisyydeltä noin 
30 suuren suomalaisyrityksen henkilöstöjohdon asian-
tuntijaa. Myös Henkilöstöjohdon ryhmä eli Henry ry on 
kiinnostunut Ruohiston kehitystyöstä.

”Tulevaisuuden IT on vuorovaikutusteknologiaa. Yri-
tyksissä on tilaa irtiottoihin, kunhan niissä oivalletaan, 
että johtamista voi parantaa. Minusta tässä on saumaa 
myös muille uusille yrityksille.”

Ruohisto uskoo työkalunsa lisäävän työntekijän mo-
tivaatiota.

”Sosiaalinen ulottuvuus on meille ihmisille tärkeä. 
Tämän työkalun avulla voi toteuttaa itseään ja lisätä yh-
teenkuuluvuutta.”

Isoissa organisaatioissa raja-aidat ylittävä osaami-
nen voi jäädä piiloon. 

”Usein suurtenkaan projektien jälkeen kukaan ei 
huolehdi, että osaaminen ei häviä organisaatiosta. Ko-
keneille projekti-ihmisille ei löydy paikkaa tai kukaan ei 
vastaa siitä.”

Ei ole ideoiden 
varastamista, 
vaan parastamista.

Yliopistoista löytyisi yrittäjiä 

Ruohistoa hämmästyttää yhä vallalla oleva käsitys, ettei 
julkiselta sektorilta löytyisi yrittäjiä.

”Mielikuva siitä, että yliopisto on suojatyöpaikka, on 
vääristynyt. Yliopisto on pullollaan osaajia. Väittäisin, 
että yliopistossa työn imussa olevia on jopa enemmän 
kuin muualla. Se on palkitseva työyhteisö, josta löytyy 
niitä, jotka tykkäävät työstään.”

Hyppy virkamiehestä yrittäjäksi on kuitenkin vaati-
nut työtä.

”Ounastelinkin, että edessä on kovaa duunia. Mutta 
siinä kun virkamiehenä kärsin hartiakivuista ja pään-
särystä, yrittäjänä olen tehnyt tuplasti töitä eikä vaivoja 
ole ollut. Kun ihminen saa itse päättää mitä tekee, työn 
imu tulee siitä.”

Yrittäjäksi hän kannustaa myös muita.
”Jos on pienikin kipinä yrittäjyyteen, niin ryhdy. Me 

suomalaiset pärjäämme kyllä Pisassa ja muissa mit-
tauksissa, mutta olemme olleet liian hyviä koulussa ja 
pelkäämme riskejä ja negatiivisia pisteitä. Kuitenkin 
mokaamisen kautta mennään eteenpäin.”

Sosiaalinen media tuo mahdollisuuksia
Sosiaalinen media on Ruohistolle päivittäinen työkalu, 
kuten monelle muullekin. Yhteisöllisesti tuotettua Wi-
kipedia-sanakirjaa käyttää kuukaudessa yli 350 miljoo-
naa ihmistä tai YouTube-sivuston videoita katsotaan 
päivässä kaksi miljardia kertaa. Siksi häntä hämmästyt-
tää yritysten halu kontrolloida ja laa-
tia sosiaalisen median kieltolistoja. 

”Facebookissa tykätään, jaetaan 
ja fanitetaan, mikä siinä on niin vaa-
rallista. Sosiaalisessa mediassa ei ole 
kyse välineestä eikä sisällöstä, vaan 
siitä, mitä me niillä teemme. Sen si-
jaan, että yrityksissä pelätään mokia 
ja varoitellaan, mitä kaikkia ongelmia voisi tulla, pitäisi 
kehottaa olemaan aito, avoin, rohkea, rehellinen ja kuun-
telemaan muita.”

Omia hiljaisia signaaleja  
kannattaa kuunnella

Yrittäjänä häntä vie eteenpäin unelma siitä, että ihmi-
set voivat tehdä yhteistyötä keskenään ennennäkemät-
tömällä tavalla.

”Yritysten ulkopuolella on aina enemmän osaamista 
kuin yrityksen sisällä. Yrityksillä ei ole muita vaihtoeh-
toja kuin lähteä mukaan. Kielloilla ei voi hallita. Tule-
vaisuudessa tiedon hallinnassa tärkeintä on jakaminen.”

Yrittäjänä Ruohisto kuuntelee omia hiljaisia signaa-
lejaan ja toimii omaa persoonaansa kunnioittaen.

”En ole narsistinen myyjä, mutta pärjään muilla 
avuilla. Minulla riittää rohkeutta toteuttaa unelmaani 
ja sillä haluan pestä muut.”

Eikä tämä yrittäjä pelkää ideoidensa leviämistä.
”Ei ole ideoiden varastamista, vaan parastamista.”
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Bisnes ja pedagogiikka, mitä ihmeen teke-
mistä niillä voisi olla toistensa kanssa? Sitä 
pohdiskelivat kokeneet espoolaiset alakou-
lun luokanopettajat Liisa Kantonen ja Riit-
ta-Leena Roos. 

Lopulta aihe alkoi viedä mennessään ja he lähtivät 
mukaan Pienyrityskeskuksen Yrittäjyyspedagogiikan 
opintoihin.

”Vielä koulutuksen alussakin tuli mieleen, että miten 
tässä nyt bisnestä ja pedagogiikkaa pystyy yhdistämään. 
Siksi on helppo ymmärtää, että kollegoille voi käydä sa-
moin”, Kantonen muistelee.

Koulutuksen alussa kuitenkin välähti, mistä on kysy-
mys. Yrittävästä asenteesta ja tekemisestä. 

”Sitä voi opettaa ihan pienillekin jo alakoulussa. Se on 
sitä, että tehdään asiat loppuun määräajassa. Mieluum-
min vähän ja hyvin kuin paljon sinne tänne. Usein jopa 
aliarvioidaan sitä, miten hyviä pienetkin oppilaat voivat 
olla. Tsemppaamalla taitavaksi, yrittämällä yrittäväksi, 
sitä se on”, Riitta-Leena Roos kuvaa.

Yrittäjyyskasvatuksen opiskelijaryhmässä oli 40 eri 
kouluasteen opettajaa, mutta alakoulusta uskalikkoja oli 
mukana vain kolme. Kantonen ja Roos kehittelivät kou-
lutuksen aikana oman työkalupakin siitä, mitä yrittä-
jyyskasvatus voi olla omassa työssä.

Ennen kaikkea se liittyy kokemukselli-
seen oppimiseen. He listasivat yrittä-

välle pienelle oppilaalle 13 erilaista 
johtotähteä, jotka ohjaavat yrit-

täjämäiseen toimintaan. 
”Yrittävä oppilas tar-

vitsee positiivista asen-
netta, sinnikkyyttä, 

tavoitteellisuutta, ai-
kaansaamista, par-
haansa yrittämistä, 
yritteliäisyyttä, me-
nestymistä, itse-
näistä tekemistä, 
mahdollisuuksien 
havaitsemista, kek-

seliäisyyttä, jaksamis-
ta, pitkäjänteisyyttä ja 

luovuutta”, opettajakol-
legat kirjasivat omaan 

harjoitustyöhönsä.
Kun nämä tavoitteet 

muutetaan osaamiseksi, se tar-
koittaa ryhmätyötaitoja, kriittistä 

ajattelua, toisten kunnioittamista ja arvostamista, su-
vaitsevaisuutta ja tiedonhankintataitoja. Ihan hyviä tai-
toja myös aikuisten työelämään. 

Yrityskylä tuli tutuksi
Luokissa yrittäjyyskasvatus näkyi niin, että Liisa Kan-
tonen kävi viime vuonna viidennellä olleen luokkansa 
ja Riitta-Leena Roos kuudennen luokan kanssa läpi Ta-
loudellisen tiedotustoimiston ja Nuori Yrittäjyys ry:n 
Yrityskylä-tehtäväkirjan. Roos vei oppilaansa myös vie-
railulle Marimekon myymälään ja Espoon kaupunginta-
lolle. 

Huipennus oli kuitenkin vierailu Yrityskylässä Tek-
niikan museon tiloissa Vantaalla. 

”Valmistauduimme niin, että oppilaat kävivät minul-
la työhaastattelussa ja hakivat tarjolla olevista 14 am-
matista kolmeen. Kaikissa Yrityskylän yrityksissä oli 
tarjolla toimitusjohtajan ja talousjohtajan tehtävät. Yksi 
oppilaista oli kaupunginjohtajana. Yrityksiä oli kaupois-
ta mediataloon. Kaikkein suosituimpia yrityksiä olivat 
Mediatalo, Fashion Market ja Hyvinvointikeskus. Suo-
sittuja ja haluttuja ammatteja olivat media-assistentti, 
asiakaspalvelija, talous- ja hallintopäällikkö, terveyden-
hoitja ja ravintolatyöntekijä-aulavastaava”, Kantonen 
kertoo.

Haastattelut otettiin tosiaan ja tosissaan myös puur-
rettiin kuusi tuntia Yrityskylässä. Käynnistä syntyi oma 
lehtikin ja yksi oppilaista toimi Yrityskylän Mediatalon 
valokuvaajana.

”Oppilailla oli Yrityskyläpäivänä kolme työvuoroa 
ja kaksi vapaa-ajan vuoroa. Vapaa-aikaa saattoi viettää 
eri yrityksissä. Lapset saivat omaa Yrityskylän rahaa 
käyttöönsä palkan muodossa. Rahapalkka oli jokaisel-
la omalla Yrityskyläpankkikortilla. Kukin saattoi ostaa 
pankkikortilla eri liikkeistä tavaraa, kirjoittaa vaikka 
postikortin kotiin ja ystäville sekä ostaa ravintolasta 
jäätelöä, kahvia tms. Toiminnallinen kiire oli päällä ko-
ko ajan. Johtajat maksoivat laskuja, tilasivat tavaraa ja 
katsoivat, että kaikki sujui. Välillä Yrityskylässä oli ky-
läkokous, jossa toimitusjohtajat ja kaupunginjohtaja pi-
tivät puheen.”

Omassa koulussa purettiin kokemuksia ja ihastel-
tiin saavutuksia. Oppilaat olisivat lähdössä koska vain 
takaisin Yrityskylään. Sen Kantonen ja Roos ovat huo-

manneet, että kollegoita on työläämpään innostaa yrit-
täjyyskasvatuksen tekemisen meininkiin.

”Yrittäjämäiselle tekemiselle pitäisi luoda kivijalka jo 
alakoulussa, mutta ehkä opettajat pelkäävät työmäärää. 
Ehkä auttaisi, jos yrittäjyyskasvatusta jo opiskelleet kol-
legat mentoroisivat.”

Myös yhteiset käytänteet ja mallit voisivat olla avuk-
si.

”Pienilläkin voisi olla jotain yrittäjyyspedagogisia ai-
hepiirejä. Voitaisiin vaikka miettiä, että miten meillä on 
näin hieno Ruusutorpan koulu? Mitä ovat verot ja mis-
tä ne tulevat?”

Yrittäjämäisesti toimiva pärjää
Yrittäjämäistä asennetta kuitenkin tarvitaan ihan yh-
teiskunnallisistakin syistä. Se selvisi täydennyskoulu-
tuksessakin.

”Yrittäjyyspedagogiikan opinnoissa ammatillisen 
puolen kollegat kertoivat, kuinka äidit vetävät suu-
rin piirtein ahkiolla poikiaan kouluun. Yrittäjämäisen 
asenteen pitäisi seurata koko kouluajan alakoulusta ylä-
asteelle asti, mutta nyt yläkoululaisen päivä jakautuu 

Riitta-Leena Roos 
(vas.) ja 
Liisa Kantonen 
hurahtivat 
yrittäjyys-
kasvatukseen.

Opettajien ja vanhempien 
innostus siirtyy pieniinkin

Yrittäjyyskasvatuksella 
eteenpäin!  2010-2012
Valtakunnallinen koulutus- ja kehit-
tämishanke perusopetuksen, lukion 
ja ammatillisen koulutuksen opettajille
Tulossa: 
Ohjaa yrittämään 
5 op (Helsinki), kevät 2011
Kysy lisää: 
Paula Kalliokoski, p. 040 3538 388, 
paula.kalliokoski@hse.fi
Entrepreneurial University 
2008-2011. Koulutus- ja kehittämishanke 
Uudenmaan alueen opettajille ja koulutuksen 
kehittäjille
Tulossa: 
Opettajana innovaatioympäristössä 
6 op (Espoo), kevät 2011
Kysy lisää: 
Ulla Etholén, p. 0400 831 045, 
ulla.etholen@hse.fi   ja 
Outi Hägg, p. 040 7620 244, 
outi.hagg@hse.fi
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15 aineeseen ja jokainen opettaja pitää omaa ainettaan 
maailman tärkeimpänä. Missä siinä on tilaa yrittäjämäi-
selle oppimiselle ja aikaa nuorille tutustua toisiinsa? Ni-
vellyskohdat ovat välillä 
meillä koulumaailmas-
sa hukassa”, Riitta-Lee-
na Roos puuskahtaa. 

”Yrittäjyyskasvatus 
voisi olla niitä asioita, jonka avulla pojatkin pysyvät he-
reillä. Se tarjoaa konkreettista tekemistä ja mahdollisuu-
den auttaa. Ehkä yrittäjyyskasvatus olisi hyvä niveltää 
myös osaksi opinto-ohjausta”, Liisa Kantonen tuumii. 

Työkaluja kyllä on saatavilla. Nuori yrittäjyys –op-
pimateriaalit ja leirit soveltuvat myös pienille. Yrittä-
jämäinen toiminta pitäisi saada ulottumaan kotiin asti.

”Se ei ole sitä, että isät ja äidit curlaavat kaiken val-
miiksi, vaan pitää tehdä yhdessä. Aikaa kyllä on. Huol-
tajat pohtivat turhaan, minkälaiset akateemiset taidot 
lapsella on. Ne taidot kyllä opitaan koulussa. Oma-aloit-
teisuutta pitää opetella pidempään. Se on sitä, ettei  
sanota, että ei ole mun roska vaan toimitaan. Muutos 
lähtee pienistä virroista, tekemällä oppimisesta ja yh-
dessä tekemisestä kotona ja koulussa.”

Tsemppaamalla taitavaksi, 
yrittämällä yrittäväksi.

Yrittäjyyspedagogiikan opinnot ovat osa Entrepreneurial University -hanketta.
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NY eli Nuori yrittäjyys 24 H –leireillä pienryhmät 
keksivät oman liikeidean ja työstävät sitä var-

ten esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman, keksivät 
yritykselle nimen ja suunnittelivat logon. Lopputyöt esi-
teltiin PowerPoint-esityksinä raadille.  

Toista kertaa Etelä-Savossa järjestetyllä leirillä oh-
jaajina toimivat ensimmäisestä leiristä innostuneet. Tii-
viin leirin ohjelmaan ei juuri unta mahdu, mutta se ei 
tahtia haittaa, vaan ”estot häviävät” ideoinnista. Tutuil-
ta oli kuultu jo ennakkoon, että hauskaa on ja vapaa-ajal-
la piisaa puuhaa. 

”Leirillä oppi tiimitaitoja ja tutustui uusiin ihmisiin. 
Koulutus tuntui paljon pidemmältä, sillä aika meni niin 
nopeasti, ettei tajunnutkaan”, mietitään yhteisessä lop-
pupalaverissa.

Varsinkin nuoret ohjaajat joutuvat pistämään itsen-
sä likoon ja ottamaan vastuuta. 

”Keväällä olin ohjaajana ja myös nyt. Ensimmäisel-
lä kerralla tuntui, että oli pallo hukassa, vaikka aikuisia 
oli tukena. Toisella kerralla osasi jo tehdä jotain. Ohjeet 
ovat kyllä tosi selkeät”, Katri Rahikainen sanoo. 

Leirillä syntyi monta harjoitusyritystä. Cameleont-
kassi muuntuu moneksi ja sen piilopohjan alla rahat py-
syvät tallessa. Uutuus olisi myös ikuisesti kestävä maku 
purkassa. Unisex.net on portti, jonka läpi astelevan kam-
paukset ja meikit muuttuvat suunnitelmien mukaisiksi. 

Jerar walk taas mittaa paitsi askeleet myös kengän kes-
tävyyden ja sisältää gps-paikantimen.

Ideat, logot ja liiketoimintasuunnitelmat esiteltiin 
Esedun tiloissa Nikkarilassa arvovaltaiselle raadille, jo-
hon kuuluivat toimitusjohtaja Juha Moilanen, yritys-
asiamies Teija Pylkkänen Esedusta ja koulutuspäällikkö 
Maisa Kantanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskuksesta. 

Juha Moilanen myös kertoi leiriläisille pieksämäke-
läisen Moilasen leipomokonsernin syntytarinan lahjak-
si saadusta taikinanjuuresta alkaen ja Mikkelin Seudun 
Uusyrityskeskus ry Dynamon yritysneuvoja Marja När-
hi luennoi yrityksen perustamisesta.  

Tieto siirtyy nuorilta nuorille 
NY 24 h -leireistä halutaan kehittää aidosti eteläsavolai-
sia nuoria kiinnostava juttu.

”Nämä leirit pyrkivät olemaan erilaisia juuri siinä, et-
tä ohjaaminen tapahtuu nuorilta nuorille -periaatteella”, 
Maisa Kantanen linjaa. 

Leirit ovat yksi valtakunnallisen YES-keskusverkos-
ton tavoista toteuttaa yrittäjyyskasvatusta oppilaitok-
sissa. Opettajat ja oppilaat pääsevät omilla leireillään 
syventymään rauhassa yrittäjyyteen. 

Nuoret käyvät rasteja läpi 24 tuntia. Esedun opiske-
lijoille leiri kerrytti yhden opintoviikon.

”Ideana on, että nuorten leirillä ryhmät miettivät en-
sin oman liikeideansa, joka voi alkuun kuulostaa vaikka 
kuinka älyttömältä. Ideaa jalostetaan 30 minuutin ras-
teilla, ja tulokset esitellään lopuksi yhteisessä tilaisuu-
dessa. Mukana leirillä vierailee myös yrittäjiä.”

Opettajille tarjolla omat leirit
Pienyrityskeskus on jo pitkään järjestänyt opettajille 
eri puolilla maata yrittäjyyskasvatuksen täydennyskou-
lutuksia, vetänyt kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, 
tehnyt tutkimusta ja toiminut YES-keskusverkostossa. 

”Toivomme, että opettajat innostuisivat hyödyntä-
mään NY 24 -leirejä vaikkapa uusille opetusryhmille 
osana ryhmäyttämistä. Leireille voi räätälöidä omia tee-
mojaan, jotka liittyvät vaikka ekologisuuteen. Opettaji-
en NY Minicamp kestää kuusi tuntia eli sen voi toteuttaa 
esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen VESO-päivänä.”

Testattu, hyväksi havaittu toimintamalli helpottaa 
aloitusta.

”Käytössä ovat Nuori Yrittäjyys ry:n lomakepohjat 
ja mallit, joita opettajat voivat muokata. Koska paketit 
ovat valmiita ja moneen kertaan testattuja, niitä on help-
po vetää nuorille.”

YES-keskukseen voi ottaa yhteyttä, kun yrittäjyy-
teen liittyvät asiat kiinnostavat. Tarjolla on erilaisia 

materiaalipaketteja, yhteystietoja alueen yrittäjiin ja 
mahdollisuus leirien järjestämiseen. Työkaluja löytyy 
myös opetussuunnitelman kehittämiseen. 

”Yrittäjyyteen liittyviä NY-ohjelmia on esikoulus-
ta korkeakouluun saakka. Kouluille palvelut ovat mak-
suttomia. Uutena ovat tulossa YES-kummit eli yrittäjiä 
värvätään mukaan yhteistyöhön koulujen kanssa. Myös 
Etelä-Savon Yrittäjät ry on mukana.”

Myös vinkit kouluista otetaan innolla vastaan.  
”Yhteyttä voi ottaa, vaikkei lähtötilanteessa tietäi-

si YES-keskuksesta mitään eikä olisi vielä selvillä, min-
kälaisia tarpeitakaan koululla olisi. Pohditaan yhdessä”, 
Kantanen kannustaa.

Lisätietoja: 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskus, Etelä-Savon YES -keskus 
projektipäällikkö Maisa Kantanen, 
puh. 010 2178 611, 
sposti: maisa.kantanen@pyk.hkkk.fi

 -leirit ovat nuorten oma juttu

Murhamysteeri, norsupalloa, twisteriä, ulkopelejä ja ”paljon huimia” juttuja 

tapahtui Pieksämäellä, kun eteläsavolaiset nuoret sukelsivat yrittäjyyden maailmaan

vuorokauden kestäneellä leirillä.

Tämä porukka suosittelee näitä leirejä 
kaikille muillekin! 
Kuvissa vasemmalta: Taina, Reija, Antti, Aapo, 
Anna-Leena, Nanne sekä opettajat 
Pasi Venäläinen ja Esa Kohvakka.
Isossa kuvassa Nanne ja Katri.

NY 24h
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Ajay Garg on nuoreen ikäänsä nähden eh-
tinyt opiskella ja hankkia monipuolisen 
työkokemuksen monelta mantereelta.

Kotimaassaan hän suoritti ensin tie-
toliikennealan alemman akateemisen 

tutkinnon. Valmistuttuaan maisteriksi yhdestä maansa 
parhaista yliopistoista hän työskenteli Tata-yrityksessä 
Intian Piilaaksossa Bangaloressa reilun vuoden. 

Seuraavat kolme vuotta vierähtivät amerikkalai-
sessa 30 työntekijän yrityksessä. Sitten ura vei takaisin 
Intiaan perustamaan omaa yritystä amerikkalaisella 
rahoituksella vuonna 1999. Kulttuurishokki yllätti, ja 
asiantuntijoiden rekrytointi oli vaativaa. Toisaalta epä-
onnistuminen oli paras tapa oppia. 

Vuoden kuluttua hän palasi takaisin Yhdysvaltoi-
hin työskentelemään Chicagossa start-up -yrityksessä, 
jonka ydintiimi oli käynyt sikäläisen tunnetun bisnes-
koulun. Garg toimi kehitysjohtajana ja oli johtoryhmän 
jäsenenä neljä vuotta.

"Se oli hieno tilaisuus oppia. Pääsin rakentamaan 
verkkopohjaista järjestelmää. Meillä oli viisi tietolii-
kennekeskusta, muun muassa yksi Japanissa. Huomasin 
kuitenkin, että Yhdysvallat ei ole kotini, vaikka minulla 
oli pysyvä oleskelulupa ja asunto siellä.”

Koti löytyi Euroopasta
MBA-opintoihin hän haki kolmeen ohjelmaan Euroo-
passa ja pääsi kaikkiin.

"Valitsin Rotterdamin ohjelman. Mukana oli erittäin 
älykkäitä ihmisiä 52 maasta, kaksi myös Suomesta. Opin 
työskentelemään eri kulttuureista olevien kanssa. Opis-
keluaikana tutustuin myös suomalaiseen vaimooni.”

Valmistuttuaan hän hoiti ison intialaisyrityksen 
Infosysin-avainasiakkuutta Lontoossa ja oppi paljon 
myyntityöstä.  

Neljä vuotta sitten tuli ratkaisun paikka, kun pari 
päätti muuttaa samaan maahan.

"Asuin edelleen Lontoossa ja etsin töitä Suomesta. 
Myyntitehtäviin vaadittiin suomen kielen taitoja. Lo-
pulta työlupa heltisi viikossa.”

"Työskentelin kolme vuotta espoolaisessa IT-yrityk-
sessä, joka laajeni Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin. Opin kan-
sainvälistymistä ja sitä, kuinka PR ja media hoidetaan."

Unelma yrittäjyydestä todeksi
Nyt päällimmäisenä on oman yrityksen perustaminen.

"Olen unelmoinut omasta yrityksestä 22-vuotiaasta 
asti. Meitä on neljän asiantuntijan suomalais-intialai-
nen tiimi ja työn alla on oma tuote. Yritys rekisteröidään 
myöhemmin, sillä arvioin vielä erilaisia rahoitusmuoto-
ja."

Kehitteillä on mobiilisovellus yrityksille, joiden  
asiakkaat tekevät ajanvarauksia. Visiona on luoda pal-
velu, joka tuottaa olennaista tietoa oikeille ihmisille  

  Moniosaaja maailmalta 
hauduttaa omaa yritystään

Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset asiantuntijat pohtivat 

yhä useammin oman yrityksen perustamista. Yksi heistä on Intiassa

syntynyt Ajay Garg, joka osallistuu Pienyrityskeskuksen ensimmäiseen

englanninkieliseen yrittäjyysvalmennukseen.

oikeaan aikaan ja paikkaan. Demoversio valmistunee 
vuoden loppuun mennessä.

”Maailmalla opin, että eurooppalaiset ovat visuaali-
sempia kuin amerikkalaiset, jotka suosivat tekstiä. Ha-
luan pitää oman yritykseni viestin yksinkertaisena ja 
helppona.”

"Tuomme ratkai-
sun ongelmiin, joista 
on viime aikoina ol-
lut isoja otsikoitakin. 
Esimerkiksi peruut-
tamattomista lääkä-
rikäynneistä koituu 
valtava lasku. Kehi-
tämme sovellusta, joka tuo ajanvaraukseen tehokkuutta 
ja joustavuutta ja lisää sitä kautta kannattavuutta."

Yritys syntyy vaihe vaiheelta. Yrityshautomot kiin-
nostavat, sillä ne tarjoavat mahdollisuuksia uusiin kon-
takteihin.  

"Minulla on vielä rajallinen kontaktiverkosto Suo-
messa. Haluaisin löytää suomalaisia kumppa-
nuuksia, joiden kanssa voimme luoda tästä 
suomalaisen kasvuyrityksen."

Verkostoja syntyy myös Tech-
no Booster -ohjelmassa, joka val-
mentaa käytännönläheisesti 
yrittäjyyteen, asiakkuuksien 
ylläpitoon, markkinointiin ja 
taloushallintoon. Mukana oh-
jelmassa on teknologia-alan 
asiantuntijoita, jotka ovat jo-
ko jo perustaneet oman yri-
tyksen tai suunnittelevat sen 
perustamista.

Myös suomalainen perhe 
ja suku tukevat täysillä yrittä-
jyyttä.

"Yrittäjyys on haasteellista ja 
välillä turhauttavaakin, mutta ko-
ko perhe kannustaa.” 

Sauna ja sienestys 
rentouttavat
Suomi tuntuu jo kotimaalta. Perhe on kasvanut poika-
vauvalla. Saunasta ja mökkeilystä on löytynyt vastapai-
no kiireiselle kehitystyölle.

"Bisnes vaatii korkeaa tuottavuutta ja asioita on teh-
tävä nopealla tempolla. Mökillä pääsee pois rutiinista. 
Suosikkiharrastuksiani ovat nyt marjanpoiminta ja sie-
nestys."

Suomalainen tuppisuisuuskaan ei rasita.
"Hyvä vain, etteivät suomalaiset puhu liikaa ja sen 

minkä he sanovat, he myös tekevät."

Visiona on luoda palvelu, 
joka tuottaa olennaista tietoa
oikeille ihmisille oikeaan 
aikaan ja paikkaan.

Do you have a great business 
idea? Build your own future by 
becoming an entrepreneur!

The TechnoBooster training 
program is designed to help you 
build your own business and 
manage your daily activities.
Come and learn about marketing, 
finance, sales and how to make a 
successful business. During the 
program you´ll get hands-on 
information from distinguished 
and experienced professionals and 
entrepreneurs. Next training 
program: Spring 2011. 
For more information, 
please contact Ulla Etholén, 
tel. 010 2178 631, 
ulla.etholen@hse.fi 
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Pienyrityskeskuksen johtokunnassa opis-
kelijajäsenenä aiemmin vuoden toiminut 
Aku-Ville Lehtimäki on yksi perustajista. 
Kauppatieteistä alemman akateemisen tut-
kinnon suorittanut Lehtimäki opiskelee nyt 

valtio-oppia.  Ensimmäinen oma yritys oli lukioaikana 
kaverin kanssa pyöritetty IT-alan avoin yhtiö.

”Aaltoes syntyi ns. puhtaalta pöydältä tehokkaaksi ja 
joustavaksi verkostoksi, johon on kuulunut alusta asti 
kauppatieteilijöitä, teekkareita ja taikkilaisia. Edustam-
me vapaaehtoisen toiminnan ja yhdistyksen välimuotoa, 
joka voi haastaa kalliita, raskaita rakenteita ja kehittää 
yhteiskunnalle lisäarvoa”, hän kuvaa.

Yhteistyötä win–win -pohjalta
Aaltoes järjesti ensimmäisen tapahtumansa jo kak-
si viikkoa perustamistapaamisen jälkeen. Sen jälkeen 
erilaista yrittäjyyteen liittyvää tekemistä on syntynyt 
nopealla aikataululla yhteistyökumppaneiden kanssa, 
joista yksi on ollut alusta saakka Pienyrityskeskus. Arka-
diankadun tilat ovat olleet Aaltoesin käytössä jo vuoden.

”Siinä kun me olemme opiskelijaporukka, Pienyritys-
keskuksella on kokemusta rahoituksen hausta. Pienyri-
tyskeskuksen asema Aalto-yliopiston erillislaitoksena 
tuo lisäarvoa, saamme käyttää tiloja ja hyödyntää ver-
kostoja”, toinen puuhamiehistä, Ville Simola sanoo.

Hänelle itselleen Pienyrityskeskus tuli tutuksi 
Young Business Today –ohjelman kautta. Venture Cup 

–liikeideakilpailun vetotehtävissäkin ollut Simola tekee 
graduaan siitä, miten kilpailun vapaaehtoinen asiantun-
tijaraati pystyi sparraamaan osallistujia. Sparraamises-
ta on kyse myös Aaltoes-verkostossa.

”Tämä on paras suomalainen opiskelijavetoinen 
start-up –yhteisö, joka voi tehdä mitä vain inspiroivaa 
ja tukea aloittavia yrityksiä mentoriverkostona. Vahvuu-
temme ovat anarkistinen organisointi, omistava johta-
juus ja luova ajattelu.”

Vaihdanta Pienyrityskeskuksen kanssa toimii toisin-
kin päin. Viime vuonna järjestettiin 4-5 englanninkielis-
tä pitching-tapahtumaa ja syksyllä suuri yleisötilaisuus 
Venture Garagessa. Kuluvan syksyn aikana järjestetään 
viiden työpajan sarja, jossa eri alojen opiskelijat ottavat 
tuntumaa yrittäjyyteen.

”Ensimmäinen työpaja vedettiin European Law 
Student -juristiopiskelijoille. Heitä saapui Pienyritys-
keskukseen 30, vaikka oli lauantaipäivä ja myös he in-
nostuivat, että voisi olla siistiä lähteä yrittäjäksi. Kun 
julkisella sektorilla työpaikat vähenevät, yrittäjyydessä 
on paljon potentiaalia.”

”Mutta kukaan heistä ei tiennyt ennakkoon, mikä 
Pienyrityskeskus on. Siihen tarvitaan parannusta. Pien-
yrityskeskuksen ei ole helppoa tavoittaa yliopistopuolen 
opiskelijoita yksin”, Simola tuumii.

Syksyn työpajoissa pohditaan vielä muun muassa 
farmasiaopiskelijoiden kanssa, mikä muuttuisi, jos toi-
miala vapautuisi, kuten monissa Euroopan maissa on ta-
pahtunut ja Pykälän lakiopiskelijoiden kanssa mietitään 
työelämän muutosta ja työoikeutta.

Aaltoes-ajattelutapa leviää
Verkosto otti toisen harppauksen toiminnassaan vuo-
den alussa, kun Otaniemeen vanhaan teollisuushalliin 
syntyi Venture Garage, Suomen ensimmäinen auto-
tallityyppinen yrityskiihdyttämö. Yhdistyksen ai-
noa palkattu työntekijä toimii siellä.

”Järjestämme siellä neljä kertaa vuodessa 
Boot Camp –yrittäjyysohjelman start-up -yrit-
täjille. Kussakin kaksiviikkoisessa ohjelmassa 
on noin kymmenen osallistujan tiimi Itäme-
ren alueelta.”

Visiona on levittää yrittäjämäistä ta-
paa toimia ja yrittäjyyden malleja ruo-
honjuuritasolle myös lähialueelle. 
Alkusyksystä Pietarin mahdollisuuk-
sia käytiin kurkistamassa Pienyritys-
keskuksen Niko Arolan järjestämällä 
matkalla. Ensimmäisenä sihdissä 
ovat kuitenkin Baltian maat.

”Itämeren alue on otollinen tä-
mäntyyppiselle toiminnalle”, Leh-
timäki uskoo.

Menestyvät kasvuyritykset voivat olla 

opiskelijoiden ja tutkijoiden esikuvia 

suuryritysten sijaan. Tästä oivalluksesta syntyi 

Aalto Entrepreneurship Society, opiskelijoiden 

vapaamuotoinen yrittäjyyttä tukeva verkosto 

tammikuussa 2009.

    Aaltoes-verkosto löysi
Pienyrityskeskukseen

”Haluamme laajentaa Baltiaan niin, että mukana on 
opiskelijoita ja start-up –yrittäjiä”, Simola kuvaa.

Myös tutkijat ovat innostuneet mukaan.
”Monet kansainväliset tutkijat kokevat toiminnan 

omakseen. He ovat kohderyhmä, jonka tarpeisiin pys-
tymme vastaamaan hyvin.”

Aaltoes-tyyppinen ver-
kostoituminen on levinnyt 
lyhyessä ajassa myös mui-
hin korkeakouluihin.

”Nyt toimivat jo Hanken 
ES, Stream Tampere, Lau-
rea ES, Helsingin ja Oulun 
yliopiston opiskelijoilla on 
myös oma ES. Aika on vain ollut oikea tälle. Perinteiset 
valtarakenteet muuttuvat, eikä enää voi johtaa ylhäältä 
alaspäin”, puuhamiehet vakuuttavat.

Yrittäjiä toivotaan mukaan
Aaltoes-verkoston väki toivoo tapahtumiinsa mukaan 
myös sarja- ja kasvuyrittäjiä.

”Voi tulla oma-aloit-
teisesti mukaan katso-
maan tapahtumiimme 
ja miettiä, miten itse 
haluaisi toimia tässä 
verkostossa. Tietoa 
löytyy verkkosivus-
toltamme 
(aaltoes.com).”

Young Business Today 
– yrittäjyyden verkkokurssi 
(8 op)  – Opiskele verkossa 
silloin kun sinulle sopii! 

Young Business Today on yrittäjäksi val-
mentava koulutusohjelma, joka tarjoaa tie-
dollisia ja taidollisia valmiuksia ryhtyä 
yrittäjäksi. Koulutuksen aikana käydään 
tiiviissä tahdissa läpi kaikki yrityksen pe-
rustamiseen ja PK-yrityksen alkuvaiheen 
hallintaan liittyvät teemat. Kouluttajina 
toimivat kunkin aihealueen asiantuntijat, 
jotka itsekin toimivat yrittäjinä. 

Seuraava ohjelma alkaa keväällä 2011. 
Lisätietoja 
Liisa Raunio, puh. 010 2178 642, 
liisa.raunio@hse.fi

Vahvuutemme ovat 
anarkistinen organisointi, 
omistava johtajuus ja 
luova ajattelu.
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Miten yhdistää työ, perhe, elämä ja rak-
kaus tietokonepeleihin? Pohdiskelu 
sai kuusi pelialan kokenutta asian-
tuntijaa perustamaan oman yrityk-
sen. 

”Pelaajien keski-ikä on tällä hetkellä 32 vuotta ja vä-
ki vanhenee koko ajan. Moni miettii, ettei voi aloittaa pe-
laamista, kun konsolipelin pelaaminen voi viedä 30-50 
tuntia. Me tuomme tähän ratkaisun”, Ville-Kalle ja Eli-
na Arponen kertovat.

Tribe Studios kehittää yhden illan pelejä eli noin 3-4 
tuntia kestäviä pelejä, joita voi pelata yhdessä 5-6 inno-
kasta.

”Yksin nurkassa pelaaminen väistyy ja tilalle on tu-
lossa sosiaalinen pelaaminen eli pelaaminen on yhtei-
söllistä. Meidän pelistämme huippukokemuksen saa 
heti eikä siihen tarvita ensin sataa tuntia valmisteluja. 

Yritys hyödyntää pelejä kehittäessään improvisaa-
tioteatterin piirteitä

”Pelaajat tekevät itse ratkaisuja ja saavat vapautta.” 
Myös raha liikkuu uudentyyppisesti eli pelin lata-

us on ilmaista, mutta pelaamaan ostetaan lippuja kuten 
elokuvanäytöksiin. Kuukausilipun hankkinut saa hal-
vemmat liput. 

”Perinteisesti pelit myyvät vain kun ne julkaistaan ja 
myynti on sen jälkeen rajusti laskeva. Nykypäivänä pe-
leihin tuodaan harvakseltaan lisäpaketteja, jotka hetkel-
lisesti palauttavat myyntiä. Me julkaisemme koko ajan 
uusia tarinoita, jotka koetaan joka pelikerralla eri taval-
la.”

Venture Garagesta luovaa hulluutta
Yrityksen toimitilat sijaitsevat Otaniemessä Aalto Ven-
ture Garage -yrityskiihdyttämössä. Ville-Kalle ja Eli-
na Arposelle Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 
kampus on ennestään tuttu, sillä he valmistuivat aika-
naan Otaniemestä tietotekniikan diplomi-insinööreiksi. 

”Otaniemi oli jo silloin yrittäjähenkinen, vaikkei yrit-
täjyyttä niin puffattukaan. Luova hulluus oli mukana 
normaalitoiminnassa. Garage kanavoi luovan hulluuden 
yrittäjyyteen ja tuo yhteen taiteen, tekniikan ja talouden 
osaajat, mikä on uutta ja hienoa.”

Garagen ykkössääntö on olla avoin. Kasvuyrittäjyy-
den maailmaan start-up -yritykset pääsevät kiinni kak-
siviikkoisilla Boot Camp –yrittäjyysleireillä. 

   Tribe Studios kehittää 
yhden illan pelejä

”Boot Camp oli tavallaan rysäytys todellisuuteen. Ta-
voitteena oli herätellä Piilaakson tyyppistä avointa yrit-
täjyyshenkeä ja kannustaa yhteisölliseen tekemiseen. 
Luentoja oli joka päivä ja kävimme myös Tallinnassa.”

Avoimuus oli lopulta Boot Campin haastavin asia.
”Kun perustimme yritystä, mielessä ei ollut en- 

simmäisenä avoimuus.  
Mutta jos et jaa muiden 
kanssa, idea ei kehity 
ja voi jäädä staattisek-
si liian pitkäksi ajak-
si. Nyt meillä on diilin 
alkuja, joita ei olisi, jos 
ihmiset eivät olisi kuul-
leet meistä.”

Boot Campillä syntyi verkostoja myös maailmalle. 
Mukana oli yrittäjiä Latviasta ja Venäjän Murmanskista. 

”Oli hienoa, että voitimme myös tittelin Boot Campin 
lupaavimmasta yrityksestä.”

Start-Up Centeristä työkaluja
Tribe Studios on yksi kolmesta Garage-yrityksestä, joka 
on mukana myös Start-Up Centerin ja Arabuksen virtu-
aalihautomossa eli yritykset saavat  käyttöönsä neuvon-
tapalveluja ja pääsevät koulutuksiin, tilaisuuksiin ja 
matkoille, vaikkeivat niiden toimitilat sijaitsekaan hau-
tomossa Helsingin Salmisaaressa.

”Garagen henki on yrittäjyydessä, mutta siellä ei 
puututa niin yksityiskohtiin. Arabus-hautomon kanssa 
toivon, että saamme käytyä läpi liiketoimintamallit pe-
rusteellisesti”, toimitusjohtaja Elina Arponen sanoo. 

Yritys on myös saanut käyttöönsä strategisen työka-
lun. 

”Olemme mukana Start-Up Centerin koulutuksissa. 
Hautomosta saamme käytännönläheistä tukea ja tarvit-
taessa myös lakimiespalveluja.”

Yritys toimii täysilukuisena Garagessa vuoden alus-
ta. Ensimmäiset tuotteet ovat nähtävillä kesään men-
nessä.

”Meillä on yhteensä 48 vuoden kokemus laadukkai-
den pelien tekemisestä, joten tiedämme kyllä, että pys-
tymme tähän.”

Nyt yrityksessä on menossa tiivis puolen vuoden 
kehityssykli, jonka aikana yrityksestä kerrotaan ulos eri 
foorumeilla ennen kuin tuote tulee ulos.

”Tavoitteena on kehittää kansainvälinen kasvuyri-
tys. Vaikka markkinat ovat suuret ja kansainväliset, me 
tuomme pelialalle uuden tavan toimia.”

Peliala on luontaisesti kansainvälinen. 
Vasta perustettu Tribe Studios nappaa eväitä 
omaan kasvuunsa Venture Garage -yrityskiihdyttämöstä 
ja Start-Up Centeristä.
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Me julkaisemme tarinoita, jotka koetaan joka pelikerralla 
eri tavalla, Elina ja Ville-Kalle Arponen kuvaavat Tribe 
Studios -yrityksen liikeideaa.

Garage kanavoi luovan 
hulluuden yrittäjyyteen ja 
tuo yhteen taiteen, tekniikan 
ja talouden osaajat.

www.start-upcenter.fi
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Aalto-yliopiston talousjohtaja KTM 
Marianna Bom on ehtinyt työskennel-
lä kansainvälisissä tehtävissä monella 
mantereella. Ensimmäistä kertaa Pien-
yrityskeskuksen Mikkelin 

yksikköön piipahtanut talousjohtaja in-
nostui juhlaseminaarin yrittäjyys-
alustuksista. 

”Olen itsekin idealisti ja haluan 
innostaa. Mielestäni yrittäjyyden 
ydin on sitä, että haluat ilmaista it-
seäsi yrittäjänä ja uskallat tehdä asi-
oita, joilla on jokin merkitys.”

Säätiöpohjaisuus antaa Aalto-yli-
opistolle vapautta oman taloutensa järjes-
tämisessä ja toimintansa rahoittamisessa.   

”Vapaus tuo myös vastuuta. Voimme 
miettiä esimerkiksi palkitsevia palkkaus-
järjestelmiä ja kohdentaa rahoitusta yli-
opiston tärkeinä pitämille aloille.”

Talousjohtaja muistuttaa, että aaltolaisten 
on osattava kertoa ymmärrettävästi yleisölle, mitä 
yliopistossa tapahtuu. 

Pienyrityskeskuksen monimuotoisen toiminnan 
hän näki sopivan hyvin Aalto-yliopistoon. 

”Aallon vahvuus on diversiteetti, erilaisuutta pitää ol-
la monella akselilla.”

Pienyrityskeskus kehittää 
yrittäjyyskoulutusta aaltolaisille

Moskovassakin asunut Bom haluaa myös kannustaa 
opiskelijoita opiskelemaan venäjää.  

”Kauppatieteet ja venäjä on hyvä kombinaatio, joka 
vie pitkälle ja vastuullisiin tehtäviin.” 

ACE nivoo yhteen  
yrittäjyyden tarjonnan

Aalto-yliopiston uusi ”ässä” eli ACE (Aalto Center 
for Entrepreneurship) nivoo yhteen tiedeyliopiston 

yrittäjyyden tarjontaa. William Cardwellin roolina 
on luoda ACE:sta malja, josta kaikki voivat am-

mentaa.
”Pienyrityskeskuksella on yrittäjyyden alu-

eella laajin jalanjälki ja yksikkö toimii kaikis-
sa Aalto-yliopiston yksiköissä.”

Myös Pienyrityskeskuksen kansainvälis-
tyminen saa Cardwelliltä tunnustusta.

”Pienyrityskeskus haluaa pitää lippua korke-
alla koko Itämeren alueella.”

ACE:n suurimpana haasteena hän näkee se, kuinka 
Aalto-yliopiston kolmen yksikön osaamisesta saadaan 
muovattua liiketoimintamalli. 

”Innovaatioprosessin pitäisi johtaa yrityksen perus-
tamiseen ja ideoiden tuotteistamiseen. Tähän tarvitaan 
oppiainerajat ylittävä lähestymistapa. Nyt tutkimustu-
losten kaupallistaminen vie liian pitkään.”

Laadukas koulutus kiinnostaa 

Kuopiolainen Pekka Venäläinen tuli yritysidean-
sa kanssa Pienyrityskeskuksen kaksi vuotta kestäväl-
le Oma yritys –kurssille vuonna 87. Oma yritys syntyi 
harjoitustyönä. Opit karttuivat laskentatoimesta, hen-

kilöstöhallinnosta, markkinoinnista, 
lainsäädännöstä kuin esiintymistai-

dostakin.
”Olen käynyt Pienyrityskes-

kuksen valmennuksia yrityksen 
eri kasvuvaiheissa kahden vuo-

den välein. Koulutuksista olen 
aina saanut tiedon siitä, miten sel-

viytyä yrityksen elinkaaren kussakin 
vaiheessa. On tärkeää, että yritys on sii-

nä rinnalla harjoitustyönä.” 
Yritys on kasvanut kolmesta 20 työntekijää työllistä-

väksi. Vaativien, muotoilijoiden suunnittelemien kalus-
teratkaisujen valmistukseen erikoistunut yritys kasvaa 
edelleen. 

”Olen käynyt PK-JOKO –valmennuksenkin jo kah-
teen kertaan”, toimitusjohtaja hymyilee.

Myös Etelä-Savon Osuuspankin 
toimitusjohtaja Kari Manninen 
on jokolaisia. Pankin henkilös-
tö on myös ajoittain käynyt ah-
kerasti Pienyrityskeskuksessa 
täydennyskouluttautumassa. 

”Olemme myös yksi myyn-
nin johtamisen professuurin mak-
sajista ja mukana Tukisäätiön 
hallituksessa. Toivomme, että 
Pienyrityskeskuksen kasvu nä-
kyy jatkossakin myös täällä Ete-
lä-Savossa.”

Vastuualueen johtaja Juha 
Pulliainen Etelä-Savon ELY-kes-
kuksesta muistuttaa, että Pienyri-
tyskeskuksella on monta erilaista roolia.

”Joskus Pienyrityskeskus on kumppani, joskus ali-
hankkija tai asiakas. Pienyrityskeskus on myös merkit-
tävä kielen ja kulttuurin kouluttaja Venäjän suuntaan. 
Alueellisena yliopistotoimijana Pienyrityskeskuksen 
rooli on hyvin tärkeä.”

Pienyrityskeskus kasvoi  
Euroopan-mittakaavaan

Vuoden alusta Aalto-yliopiston erillislaitoksena toimi-
nut Pienyrityskeskus on nykyään Euroopan suurimpia 
yrittäjyyspalvelujen tarjoajia. Takana on 30 vuotta kas-
vua  ja vauhti vain kiihtyy lähivuosina. 

Pienyrityskeskus on aaltolaisille yrittäjyyden palve-
lujen päätuottaja. Uusia haasteita tuovat luovien alojen 

●  Ensimmäinen koulutusohjelma 
 lokakuussa 1980 PK-JOKO
 - johtamisvalmennus, joka menee 
 päivitettynä nyt 78. kertaa
●   Ensimmäinen yrityshautomo
  1997. Hautomoissa ollut yhteensä
  noin 300 yritystä.
●  200 koulutusohjelmaa vuosittain
●  3500-4000 osallistujaa valmen-
 nuksissa
●  20 000 kurssipäivää vuosittain 
●  Henkilöstöä 60
●  Toimipisteet Mikkelissä, 
 Helsingissä, Pietarissa 
 ja Tallinnassa.

”Pienyrityskeskuksen käsittely on toiminut hyvin. Vaimo jätti palkkatyön 

ja on käynyt läpi koko Pienyrityskeskuksen propagandamyllyn, nyt 

hän on haudottavana ja odotan kuumeisesti tuloksia”, Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun johtava dekaani Eero Kasanen hauskutti juhlayleisöä.

Juhlaseminaari kokosi yhteen opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja 

sidosryhmien edustajia vuosien varrelta samoin kuin tuoreempia tutustujia. 

liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyskasvatuksen vauh-
dikas kysyntä.  

Pienyrityskeskus tarjoaa koulutus- ja kehitysohjel-
mia, pyörittää Helsingissä yrityshautomoa ja tekee laa-
jaa yhteistyötä koti- ja ulkomailla.  

Kolme omaa professuuria – yrittäjyyden, yrittä-
jyyskasvatuksen ja myynnin johtamisen – tuo tuoreen 
tutkimustiedon koulutusten pohjaksi ja vahvistaa aka-
teemista yhteisöä.  

Kasvuyrityksiin keskittynyt Start-Up Center ja Ara-
bus –hautomoympäristö on Euroopan suurin akateemi-
sen yrittäjyyden kasvualusta. Hautomossa toimii noin 
80 yritystä. 

Pienyrityskeskus tunnetaan vahvana Venäjä-osaa-
jana, joka on kouluttanut 500 venäläistä asiantuntijaa 
suomalaisyrityksille. Baltiassa toteutetaan innovatiivi-
sia yliopisto-ohjelmia.

Yrittäjyydestä tuli trendikästä
Aalto-yliopistossa Pienyrityskeskus voi keskittyä vah-
vuuksiinsa yrittäjyyskouluttajana.

”Luovilla ja teknisillä aloilla on paljon mahdolli-
suuksia ja kysyntää. Parhaillaan toteutamme tekniikan 
tohtorikoulutusohjelman opiskelijoiden toivomaa yrit-
täjyyskoulutusta.”

”Etenemme kohti yrittäjämäistä yhteiskuntaa. Het-
kessä se ei tapahdu, vaan vie joitakin vuosia”, koulutus-
johtaja Anne Gustafsson-Pesonen kuvaa murroksen 
laajuutta. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
johtava dekaani Eero Kasanen on huo-
mannut opiskelijoiden ottaneen 
sankareikseen kasvuyrittäjät ja 
yrittäjyydestä on tullut aito ura-
vaihtoehto. 

”Tämä on uusi, kaivattu il-
miö, ja tässä saumassa Pien-
yrityskeskukselle tulee uusi 
rooli akateemisen, korkean 
osaamisen aloilla”, Kasanen 
arvioi.

Aalto-yliopisto harppa-
si vuoden alussa valtion tili-
virastosta säätiöpohjaiseksi 
yliopistoksi. Pienyrityskeskuk-
sen johtokunnan pitkäaikainen 
puheenjohtaja, professori Jarmo Lep-
piniemi puolestaan muistuttaa, että yksi-
kön kasvu on vaatinut sitkeyttä. 

”Valtion hallinto on välillä ollut tahmea kumppani. 
Pentti Mustalampi onkin kysynyt lupia, kun on tiennyt 
saavansa myönteisen vastauksen ja muussa tapaukses-
sa on vain tehty. Yrittäjäasenteella.”
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Pirteä 30-vuotias valloittaa uusia aloja ja raivaa reittejä maailmalle:



PIENYRITYSKESKUS
Puhelin 010 217 8600
www.hse.fi/pienyrityskeskus 

MIKKELI
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli 

HELSINKI
PL 21285, 00076 AALTO
Arkadiankatu 28, 00100 Helsinki

PIETARI
Helsinki-keskus
Bolshaja Konjushennaja 8 Lit. A
191186 Pietari

TALLINNA
Mäealuse 4 B, 12618 Tallinna

START-UP CENTER, ARABUS
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
www.start-upcenter.fi

Pienyrityskeskus on 
Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun erillislaitos.

Keskeisimpiä toimintamuotojamme ovat  
täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämis- 
ja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo 
esihautomotoimintoineen. Olemme toimi-
neet jo 30 vuotta. Toimipisteemme sijait-
sevat Helsingissä, Mikkelissä, Pietarissa ja 
Tallinnassa. Yhteistyömme Aalto-yliopis-
ton eri yksiköiden kanssa tuo ajantasaisen 
osaamisen yritysten ja organisaatioiden 
käyttöön.

Aalto-yliopisto on suomalaisille vah-
vuuksille rakentuva uusi, kansainvälinen 
yliopisto. Aalto-yliopistossa tiede ja taide 
kohtaavat tekniikan ja talouden. Aalto-yli-
opiston muodostavat Suomen arvostetuim-
mat korkeakoulut: Kauppakorkeakoulu, 
Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen 
korkeakoulu.


