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Sisältö

Pienyrityskeskus vauhdittaa nyt suomalaisyritysten 
matkaa Venäjän markkinoille Pietarin Suomi-
taloon avatun toimistonsa kautta yhteistyössä 
Cemat-tutkimuskeskuksen kanssa.

Globaalin talouden muutokset heijastuvat yhä 
nopeammin kaikkeen yritystoimintaan. Pien-
yrityskeskus aloitti jo toimintansa alkutai-

paleella 80-luvulla ensimmäiset valmennusohjelmat, 
jotka keskittyivät viennin ja kansainvälistymisen edel-
lytyksiin ja mahdollisuuksiin pk-yritysten liiketoimin-
tastrategian osana. Siitä lähtien kansainvälistymisen ja 
globaalin talouden kysymykset ovat olleet yhä keskei-
sempi osa valmennus- ja kehitysohjelmia niin aloitta-
ville yrityksille ja yrittäjille kuin toimiville ja kasvaville 
pk-yrityksille. 

Pienyrityskeskuksessa päätimme jo aivan 90-luvun 
alussa, että meidän tulee toimia maamme ulkopuolel-
la ollaksemme uskottavia kansainvälistymispalvelujen 
tuottamisessa. Omassa kansainvälistymisstrategias-
samme teimme tuolloin pk-yrityksille tyypillisen rat-
kaisun eli hakeuduimme naapurimaihin, joissa näimme 
palveluillemme olevan tarvetta. Tämän linjauksen vah-
vistimme myöhemmin tietoiseksi Itämeri -strategiak-
si eli olla merkittävä toimija yrittäjyys- ja pk-yritysten 
palvelujen tuottamisessa Itämeren alueella. Ja tämän 
valitun fokuksen mukaisesti edelleen kehitämme palve-
lujamme yrittäjille ja pk-yrityksille. 

Yksikkömme Pietarissa ja Tallinnassa ovat ol-
leet keskeisiä välineitä tuettaessa suomalaisten pien-
yritysten pääsyä yhteiskunta- ja talousmurrosten 
jälkeisille uusille markkinoille. Samoin ne ovat mah-
dollistaneet sen monimuotoisen kansainvälisen yhteis-
työverkoston syntymisen, joka on tänä päivänä tärkeää 
toimintojen kehittämisessä.  Nykyiset tilamme Pietarin 
Suomi-talossa ja Tallinnan Tehnopol -tiedekeskuksessa  

Kansainvälistymisen 
              mahdollisuudet 

tarjoavat jo itsessään valtaisan yhteistyöverkoston ko. 
keskuksiin sijoittuneista toimijoista. On ollut suuri ilo 
nähdä Start-Up Centerin yritysten tehokasta verkostoi-
tumista niin Itämeren alueella toimiviin yhteistyökump-
paneihimme kuin globaalistikin. Pienyrityskeskukselle 
ja sen kansainvälistymispalvelujen kehittämiselle läs-
näolo naapurimaissa on ollut onnistunut ratkaisu ja tur-
vannut markkinalähtöisen tietämyksen ylläpitämisen.  

Tässä lehdessä esittelemme monia kehittämisohjel-
miamme ja ohjelmien avulla liiketoimintoja kehittänei-
tä yrityksiä ja yhteisöjä. Pienyrityskeskuksessa olemme 
selkeästi nähneet kansainvälisen liiketoiminnan edel-
lyttävän aikamoista osaamista, järkevintä ja edullisinta 
on osaamisen kehittäminen erillisenä toimintona osa-
na yrittäjän ja yrityksen kansainvälistymisstrategiaa. 
Onneksemme nykyään kansainvälistymisosaamiseen 
ollaan valmiita investoimaan ennen toimenpiteiden 
aloittamista. 

Aalto-yliopisto kokonaisuudessaan ja Kauppakor-
keakoulu erityisesti ovat syystä ylpeitä oman toimin-
tansa kansainvälistymisasteesta ja sen määrätietoisesta 
kehittämisestä. Tämä tausta tarjoaa Pienyrityskeskuk-
selle erinomaisen ja varmastikin maamme parhaan 
mahdollisuuden palvella yrittäjiä ja pk-yrityksiä uusim-
man tietämyksen tarjoajana ja välittäjänä. Ota opit käyt-
töön ja kansainvälisty menestyksellisesti.

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

johtaja
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus  
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Logistiikka ja ostotoiminta 
Venäjän-kaupassa (2 op)
8.9.2011 klo 9–16 Helsinki

Maksuliikenne ja vienti-
saatavan turvaaminen 
Venäjän-kaupassa (2 op)
13.10.2011 klo 9–16 Helsinki

Sopimukset 
Venäjän-kaupassa (3 op)
16.–17.11.2011 klo 9–16 Helsinki

Lisätietoja: 
Merja Ryökäs, puh. 010 217 8661, 
merja.ryokas@aalto.fi
Koulutukset kuuluvat Baltic Sea 
    Intergration -hankkeeseen.

Teknillisestä korkeakoulusta tuotantotalou-
den diplomi-insinööriksi valmistunut Ruu-
hiala on kokenut vientitykki. 80-luvulla hän 
myi Rauma-Repolan tuotteita maailmal-
la ja ehti asua Yhdysvaltojen etelävaltioissa, 

Thaimaassa ja Ruotsissa. Outokummulla hänen vastuu-
alueeseensa kuuluivat niin Etelä-Amerikka, Intia, Korea, 
Australia kuin Kanadakin.  

Sarjalaite Oy hänelle tuli tutuksi avustavan konsul-
tin vinkkelistä 1997. Vuotta myöhemmin hän olikin jo 
toinen yrityksen omistajista ja istui toimitusjohtajan 
tuolilla. 

Vienti ja tuonti kasvavat
Yritys valmistaa betonisekoittimia eli betonimyllyjä, ra-
kennussirkkeleitä ja -kärryjä sekä erilaisia LVI-kiin-
nitteitä ja -kannakkeita omissa tiloissaan Mäntsälässä 
Sälinkään kylätien varrella. 

Kotimainen asiakaskunta on perinteisesti selkeä. 
Tuotteita osaavat tilata niin rautakauppaketjut, isot ra-
kennusliikkeet kuin -vuokraamotkin. 

Nyt yrityksessä kehitetään omien tuotteiden vien-
tiä maailmalle ja etsitään laadukkaita tuontituotteita 
laajentamaan omaa tuotevalikoimaa. 

”Lisäämme tuotepalettiamme niin, että asiakkaat 
saavat yhdestä toimipisteestä laajan valikoiman. Asiak-
kaat luottavat laatuumme ja menemme takuuseen myös 
tuomistamme tuotteista. Vienti ja tuonti varmistavat 
valmistuksen jatkumisen kotimaassa.”

Vienti pehmentää myös suhdanteiden vaihteluja. 
Tuotteita menee keskusliikkeiden kautta Pohjoismai-
hin, Baltiaan, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan. 

”Me suomalaiset emme pysty kilpailemaan maail-
malla hinnalla. Meillä myös tukkurit ovat pieniä ja raa-
ka-aineiden hinnat kohonneet enemmän kuin Keski- tai 
Etelä-Euroopassa.”

Kun kaksi vuotta sitten rakennusala jälleen notkahti, 
sopimusvalmistus kansainvälisille asiakkaille piti kone-
pajassa tohinan päällä. 

”Meillä on sopimuksia etenkin amerikkalaisten, glo-
baalisti toimivien yritysten kanssa.” 

Oman tuotannon lisäksi tuotteita valmistutetaan 
Etelä-Euroopassa. 

”Euroopankin alueelta voi löytyä hintakilpailuky-
kyistä tuotantoa.  Portugalissa teetämme räätälöityjä 
tuotteita. Tuomme sieltä tuotteita, jotka pystyvät kil-
pailemaan hinnalla kiinalaisten kanssa.”

Myös aasialaiset tuotteet ovat yrityksen väelle tuttu-
ja. Niitä tilataan ja pyydetään testeihin. 

”Tuomme sieltä lähinnä jokamies-tavaraa kulutta-
jille, emme ammattikäyttöön. Lisäksi testaamme kaik-
ki tuontitavarat ennen tilausta niin, että tiedämme, 
mitä ne kestävät. Tarjolla olevissa tuotteissa on eroja.  

Sarjalaite sukkuloi  
        uusilla markkinoilla

”Parhaimmillaan hankkeita voi käyttää avaamaan 

ovia uusille markkina-alueille, kun ei itse tiedä, 

ketkä uudessa maassa ovat vaikutusvaltaisia 

tahoja”, mäntsäläläisen työkaluja valmistavan 

Sarjalaite Oy:n toimitusjohtaja Harri Ruuhiala 

sanoo.

Tuotteet eivät ole johdonmukaisesti huonoja, eikä voi 
puhua pelkästään hinnasta. Jo yksittäisissä osissa on 
suuria eroja.”

Sarjalaite haluaa tarjota asiakkailleen jatkossakin 
toimivan palvelujärjestelmän.

”Se tarkoittaa sitä, että toimimattoman tuotteen ti-
lalle saa uuden. Ammattilaiset osaavat antaa sille arvon, 
vaikka tuotteemme ovat hinnakkaita. Yhdellä meidän 
tuotteellamme saattaa saada jopa 2 – 4 kiinalaista.” 

BSI avasi ovia Latviassa
Uusien markkinoiden haistelu mielessään Sarjalaite 
lähti mukaan BSI eli Baltic Sea Integration -hankkee-
seen. 

Ensimmäiseksi tutustuttiin rakentamisen tilaan 
Latviassa ja solmittiin suoria yhteyksiä mahdollisiin yh-
teistyökumppaneihin niin, että mukana oli tulkki. 

”Meille oli sovittu valmiiksi tapaamisia yritys-
ten ostopäälliköiden ja tulkin kanssa. Saim-
me nopeasti paikallisesti juonesta kiinni. 
Jo latvian ja venäjän kielen puute olisi 
tehnyt yhteydenotoista puhelimel-
la meille itsellemme mahdottomia. 
Kiersimme myös yhden päivän it-
se taksilla katsomassa, miltä pai-
kalliset markkinat näyttävät.”

Baltiaan Sarjalaite menee 
suomalaisten rautakauppaket-
jujen kainalossa. Myös hank-
keen toinen kohdealue, Pietari, 
kiinnostaa. 

”Suomalaiset rautakauppaket-
jut toimivat Baltiassa ja Pietarin 
seudulla. Pietarin markkinoiden val-
tava koko on järkyttävä kokemus. Toi-
saalta kaupunki on kuin tiivis iso kylä.”

Venäjältäkin  
yrityksen tuotteita 
löytyy

”Emme ole niitä kuiten-
kaan itse vieneet, vaan ra-
kennusliikkeet vievät niitä 
omaan käyttöönsä. Suoraan 
vientiin liittyvä dokumen-
taatio tuntuu turhauttavalta, 
kun venäläiset vielä tulkitse-
vat omia teknisiä määräyksiään 
niin, että suoranuottinen suoma-
lainen ottaa pultit.  Siksi haluamme 
mennä Venäjällekin kumppanuuksien 
kautta.”

BSI-hankkeen tapahtumista löytyy myös vertaistu-
kea uusien markkinoiden valloitukseen.

”Keskustelut ovat tosi hyviä. On kiinnostavaa kuun-
nella muiden tarinoita siitä, onko maailmalla ollut tuu-
ria vai onko tullut turpaan.”

”Kyllähän me voisimme soitella suoraankin netistä 
löytyviin yritysten puhelinnumeroihin eri maissa, mutta 
emme silti tietäisi, kenellä on oikeasti vaikutusvaltaa 
asioihin ja näkemystä. Hankkeiden väki etsii valmiiksi 
sopivat kontaktit ja heiltä saamme latvian ja venäjän 
kielen kanssa apua”, toimitusjohtaja Harri Ruuhiala 
muistuttaa.

•  kartuttaa suomalaisten 
 yritysten, yrityshautomoiden, 
 osaamiskeskusten ja organisaati-
 oiden johtajien ja henkilöstön 
 osaamista Pietarin alueella, 
 Latviassa ja Liettuassa
•  laajentaa osallistujien yhteistyö-
 verkostoja paikan päällä
•  järjestää koulutus- ja verkostoitu-
 mistilaisuuksia

 Lisätietoja: 
 projektipäällikkö 
 Anne-Marie Salmi, 
 puh. 040 353 8156, 
 anne-marie.salmi@aalto.fi
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    Verkostoitumismatkat
   Syksy 2011: Romania
Vuosi 2012: Tsekki, Slovakia ja Puola

Koulutuspäivät
Syksy 2011: Metsäsektorin liiketoi-
mintamahdollisuudet Romaniassa 
Kevät 2012: Metsäsektorin liitetoi-
mintamahdollisuudet Tsekissä ja 
Slovakiassa
Syksy 2012: Metsäsektorin liiketoi-
mintamahdollisuudet Puolassa

Yhteystiedot: 
MMT Sinikka Mynttinen
    p. 010 217 8613
       sinikka.mynttinen@aalto.fi

MHG    Systems Oy alkoi kehittää 
työkaluja biomateriaalivir-
tojen hallintaan reilut viisi 

vuotta sitten mielessään kansainväliset markkinat.  
Biologiaa ja metsäalaa opiskellut tuplalisensiaatti 

Seppo Huurinainen on ehtinyt olla mukana useissa kan-
sainvälisissä asiantuntijahankkeissa. Ensimmäinen 
komennus vei Borneolle 1985 istuttamaan eukalyptus-
puun taimia heinäaavikolle ja 90-luvun alussa hän oli 
perheineen Afrikan Mosambikissa opettamassa ja ko-
koamassa portugalinkielistä biologian oppikirjaa. 

Yrittäjänä Huurinainen haluaa auttaa ihmisiä yrit-
tämään ja työllistymään kestävällä tavalla. MHG ERP 

-sovelluksin voidaan kerätä tieto biomateriaalin korjuu-
ketjusta jo maastossa ja säästää siten aikaa ja rahaa.   

”Kun bioenergiayrittäjä tietää varastojensa sijainnin 
ja kunnon, milloin kasat on korjattu, onko ne peitelty ja 
kuinka kosteita ne ovat, hän pystyy neuvottelemaan laa-
dulla itselleen paremman tilin.”

Maailmalle kumppanin kupeessa
Yrityksen tuotteet ovat käytettävissä maailmanlaa-
juisesti ja niistä on yli kymmenen kieliversiota, muun 
muassa mandariinikiina ja venäjä. Kansainvälistymis-
strategiana on, että maailmalle mennään paikallisen 
kumppanin kanssa. Tuoreimmat kumppanuudet löyty-
vät Yhdysvalloista Kalifornian Piilaaksosta ja Kiinasta. 

Länsi-Afrikkaan, kuten Ghanaan, Togoon ja Kame-
runiin, syntyy parhaillaan verkostoa, joka käynnistää 
paikallista bioenergian tuotantoa.  

Metsäisestä Etelä-Savosta käsin toimiva Huurinai-
nen muistuttaa bioenergian globaaleista mahdollisuuk-
sista samaan aikaan, kun Euroopan markkinat ovat 
murroksessa. 

”Monet EU-maat joutuvat tuomaan pellettejä. Toi-
saalta Afrikassa jää paljon bioenergiaa hyödyntämättä. 
Tässä on mahdollisuus luoda kestävästi toimeentuloa 
kehittyviin maihin.”

Kestävään liiketoimintaan kuuluu oleellisena osana 
myös se, että tuotteet pystytään jäljittämään. MHG ERP 
säilyttää jäljitettävyyden, vaikka biomateriaali ylittäisi 
rajoja. Yritys on myös sitoutunut kouluttamaan käyttä-
jiä ja jalkauttamaan osakkuusyrityksen teknologiatuo-
tantoa kohdemaihin.  

      Mikkeliläisyritys vie 
bioenergiaosaamista
      maailmalle

”Täytyy keskittyä toimimaan siellä, missä on 

markkinoita ja todellisia ostajia”, yrittäjä, keksijä, 

tutkija ja opettaja Seppo Huurinainen miettii.

Kiemet nopeutti askelmerkkien 
löytymistä
Yrityksen ydintiimiin Mikkelissä kuuluu kymmenen ih-
mistä. Lisäksi kahdeksasta eri maasta kotoisin olevat 
harjoittelijatiimit selvittävät uusia markkinoita. 

Pietarista kotoisin oleva Ruslan Pisarenko opiskeli 
Mikkelissä tietotekniikan amk-insinööriksi, teki yrityk-
sessä harjoittelunsa ja päättötyönsä ja vetää nyt seitse-
mättä kuukautta omaa tiimiä. Hän on myös mukana 
Kiemet-hankkeessa. 

Kiemet on Mikkelissä ja Joensuussa toimiville met-
sä- ja puualan yrityksille räätälöity uudentyyppinen kan-
sainvälistymisohjelma, joka avaa ikkunan muun muassa 
Ukrainaan ja Valko-Venäjälle. 
Kontakteja käydään solmimas-
sa paikan päällä. Hankkeen oh-
jausryhmässä on mukana neljä 
alan yritystä: MHG Systems 
Oy, Iivari Mononen Oy, Kesla Oyj ja Veisto Oy.

”Tapasimme Valko-Venäjällä paljon potentiaaleja 
asiakkaita. Säästimme matkan avulla omaa työtä kuu-
kauden verran. Tuskin olisimme yrityksenä edes pääs-
seet tutustumaan metsäministeriöön. Nyt saimme 
todella laadukkaita yhteyksiä”, Pisarenko arvioi. 

Kansainvälisten yritysten toimimista Valko-Venä-
jällä helpottaa se, että metsämaa kuuluu valtiolle ja vii-
sivuotissuunnitelmat tuovat jatkuvuutta toimintaan. 
Huomattavia metsävaroja hyödynnetään vielä vähän, 
mutta maa pyrkii kehittämään uusiutuvaa energiantuo-
tantoaan ja kaipaa bioenergiaan liittyvää osaamista. 

Internetiin tehdään myös suomenkielinen 
palvelu, josta löytyy keskeistä tietoa koh-
demaiden – kuten Puolan, Tsekin, 
Slovakian, Valko-Venäjän, Ukrai-
nan, Romanian ja Baltian mai-
den – metsätaloudesta, alan 
liiketoimintaympäristös-
tä, puuhuollosta, yrityksistä 
ja bioenergiamarkkinoista. 
Lisäksi julkaistaan koh-
demaista metsäatlaksia ja 
keskeisistä teemoista info-
kortteja. 

Hanketta koordinoi 
Metla eli Metsäntutkimus-
laitos Joensuussa. Seppo 
Huurinainen on aiemminkin 
ollut mukana Metlan hankkeissa, 
nyt hän on Kiemetin ohjausryhmän 
varapuheenjohtajana. 

Hankkeen kansainvälistymiskou-
lutukset, matkat ja liiketoimintaympäristön 
analyysit toteuttaa Pienyrityskeskus. Bioenergiamark-
kinoita kartoittaa Itä-Suomen yliopisto. Bioenergian 
tapaustutkimuksista vastaa Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulu ja koulutuskartoitukset tekee Pohjois-Kar-
jalan ammattiopisto Valtimolla. 

Hanke kestää 2012 loppuun saakka, ja sitä rahoit-
tavat Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Pohjois-Karja-
lan maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja mukana olevat 
neljä alan yritystä.
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Ruslan Pisarenko (vas.) 
ja Seppo Huurinainen 
kansainvälistävät 
vauhdilla mikkeliläistä 
biomateriaalivirtojen 
hallintaan 
erikoistunutta MHG 
Systems Oy:tä.

Kiemet-hanke vei yritysten asiantuntijat tutustumaan 
Valko-Venäjän metsätalouden nykytilaan. Sinikka 
Mynttisen kuva on Vileikan CHP-laitokselta.

Nyt saimme todella 
laadukkaita yhteyksiä.
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”Venäläisasiakkaat arvostavat rauhallisuutta, puhtautta, 
turvallisuutta ja hiljaisuutta”, mikkeliläisen mökkiyrityksen 
myyntiä ja markkinointia pyörittävä Matleena Pulkkinen 
on huomannut. 

Venäjässä riittää 
         ammennettavaa

Härkäniemen Tuvat sijaitsevat vajaan 
vartin ajomatkan päässä Mikkelin 
keskustasta. Historiallisesti merkittä-
vän maatilan lähirannoille rakennettiin 
ensimmäiset vuokramökit 90-luvulla. 

Rakentaminen jatkui 2005 viidellä mökillä ja seuraa-
vana vuonna valmistui vielä yksi huvila. Vuodepaikko-
ja on liki 70, ja suurin asiakasryhmä ovat 
venäläiset.

”Olemmekin keskittyneet venäläisiin. 
Se on tie, joka lähtee ruokkimaan itse it-
seään. Kun venäläisasiakkaita huomioi, 
sana leviää.”

Mökeistä löytyvät venäläiset satelliit-
tikanavat ja käytössä on Internet. Matlee-
na Pulkkinen pohdiskelee kuitenkin, että 
nykyinen innostus rakentaa aina vain pa-
remmin varusteltuja luksusmökkejä venäläisasiakkaille 
voi olla jopa lyhytnäköistä.

”Ympäristöajattelu heräilee Venäjälläkin, mietitään 
kestäviä energiaratkaisuja ja terveellistä ruokaa. On tär-
keää tuntea asiakkaansa niin, että tarjoaa juuri heidän 
toivomaansa palvelua.”

Venäläisasiakkaat arvostavat suomalaista puhdasta 
järviluontoa. 

”Meidän kannattaa pitää huolta asioista niin, että 
luonto myös säilyy tällaisena, vesijohtovesi on juoma-
kelpoista ja järvivesikin periaatteessa.”

Koukussa koulutuksiin
Suomalaista ja vertailevaa kansantiedettä sekä sosio-
logiaa yliopistoissa opiskellut Matleena Pulkkinen on 
viime vuosina löytänyt Pienyrityskeskuksen Venä-
jä-koulutukset, ja hänestä on tullut niiden varsinainen 
suurkuluttaja.

Ensimmäiseksi hän opiskeli verkkomarkkinointia 
Verkossa Venäjälle -koulutuksessa. Yritys hankkiikin 
nykyään kaikki asiakkaansa suoraan, myös Venäjältä. 

”Koulutus opetti nettimarkkinointia ja sitä miten Ve-
näjällä kannattaa markkinoida. Ahaa-elämyksiä tuli pal-
jon. Opin muun muassa sen, että vaikka yrityksellä on 
venäjänkieliset kotisivut, niiden pitäisi löytyä myös ve-
näläisestä verkko-osoitteesta.” 

Parhaillaan hän käy Venäjä-osaajan oppisopimus-
tyyppistä täydennyskoulutusta, jota Pienyrityskeskus 
on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

”Venäjästä saa yleensä tietoa pieninä sirpaleina. Nyt 
syntyy kokonaiskuva ja verkostoja. Mukana on myös Ve-
näjä-konkareita. Viimeksi saimme laajan tietopaketin 
maantieteestä.”

Koulutukseen liittyvän kehittämishankkeen aikana 
voi syventyä pohtimaan yritykselle ajankohtaista haas-
tetta.   

”Haluan kehittää edelleen myyntiämme Venäjälle. 
Tutkin asiakaskuntaamme ja mietin heidän toiveidensa 
pohjalta kehittämiskohteita. Tekemistä riittää sähköi-
sessä kaupankäynnissä ja yhteistyössä muiden yritys-
ten kanssa.”

Pulkkisten asiakaskunnasta venäläisiä on 55 % ja 
suomalaisia 40 %. Venäläisasiakkaista Pietarista tulee 

peräti 90 %, ja he käyvät yleensä monta 
kertaa vuodessa.  

”Yksi asiakas teki juuri touko-kesä-
kuulle yhteensä viisi varausta, joista yksi 
oli kymmenen päivän loma ja loput pitkiä 
viikonloppuja.”  

Pulkkinen on napsinut uutta tietoa 
käymällä Pienyrityskeskuksessa myös 
Yrittäjän ammattitutkinnon 2006 ja kas-
vuyrityksille räätälöidyn 2 KK -valmen-

nuksen. Myös lukion venäjän taitojaan hän on pitänyt 
yllä. 

”Koulutuksiin kannattaa ehdottomasti osallistua, 
vaikkei niitä kävisikään niin paljon kuin minä. Koulu-
tuksissa voi pysähtyä miettimään kehittämistä. Myös 
ryhmästä oppii paljon. Itse yritän jakaa omia kokemuk-
siani muille aktiivisesti.”  

Kielitaito  
ei ole kynnyskysymys

Hyvä Venäjä-tietopankki on hänestä Russia Services 
-hankkeen luoma verkkosivusto. 

”Sieltä löytyy helposti hyvää perustietoa niin kielestä 
kuin kiinteistöpuolesta. Venäjän taito on rikkaus 
ja voimavara, minkä me mökkiyrittäjät olem-
me huomanneet vuosia sitten. Kaupan ala 
vasta heräilee tähän ja myös armeijassa 
venäjän taito on kuulemma kova sana. 
Käyttöä venäjälle on, vaikka sitä op-
pisi kuinka vähänkin.”

Pulkkisten mökeillä venäjää 
kuulee ympäri vuoden. Myös mök-
kien kunnossapidossa on mukana 
Suomessa asuva venäläispariskun-
ta. 

”Kun itse yrittää opiskella venä-
jää, ymmärtää hyvin, miksi monille 
venäläisille englannin puhuminen on 
vaikeaa. Samat kynnykset heillä on toi-
sin päin.”

Tällä hetkellä Matleena Pulkkista miettii 
yhteismarkkinointia Venäjälle.  

”On brändättävä korkeatasoinen mökkituote ja tuo-
tepaketti yhtenäisine käytäntöineen. Pietarissa riittää 
keskiluokkaa, mutta kysyntä ja tarjonta on saatava koh-
taamaan.”

”Pienyrityskeskus on luonut tälle pohjaa järjestämäl-
lä yrityksiä hyödyttäviä koulutuksia ja matkoja ammatti-
taidolla jo vuosikausia. Yrittäjien kannattaa myös käydä 
Pietarissa, siellä silmät avautuvat uudella tavalla. Yritän 
itse käydä siellä edes kerran vuodessa.”

Matleena Pulkkinen esittelee mökkiä, 
jossa kesälomiaan viettää maailmankuulu 
supertähti kapellimestari Valeri Gergijev.

Venäläisasiakkaat 
arvostavat 

suomalaista 
puhdasta 

järviluontoa. 
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Biznes po-russki 

•  Venäjän-kaupan koulutukset
•  Venäjän kielen ja venäläisen
  tapa- ja liiketoimintakulttuu-
 rin koulutukset
•  Matchmaking-tapahtumat 
 ja opintomatkat
Hankkeen kohderyhmänä ete-
läsavolaiset ja itäsuomalaiset 
yritykset sekä julkisen sekto-
rin toimijat
Kysy lisää: projektipäällikkö
Merja Ryökäs, 
p. 010 2178 661
merja.ryokas@aalto.fi
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Pienyrityskeskuksen Venäjä-kouluttaja lap-
peenrantalainen Taneli Dobrowolski kan-
nustaa pk-yrityksiäkin harkitsemaan 
markkinointia Venäjän suuntaan.  

”Verkkomarkkinointi Venäjän suuntaan 
kannattaa pistää kuntoon, jos oman yrityksen palveluil-
le tai tuotteille on kysyntää Venäjällä tai yritys haluai-
si näkyä siellä.”

Suomalaiset yllättää  se, kuinka jo oman porukan 
pienellä vaivannäöllä pääsee vauhtiin.  

”Eikä se vaadi edes kielitaitoa, vaan rohkeutta ja 
avoimuutta. Alkuun pääsee, kun joku vähän näyttää, mi-
tä kannattaa tehdä. Oma kehu ei haise Venäjällä, joten 
adjektiiveja voi laittaa mukaan enemmän ja lisätä ulko-
asuun väriä.”

Dobrowski näyttääkin koulutuksissaan, miten yri-
tykset voivat tehdä venäläisille hakukoneille optimoin-
teja, jotta hakukoneet löytäisivät yrityksen kotisivut.  

”Hakukoneista Googlen osuus on Venäjällä tällä het-
kellä noin 30-35 prosenttia ja venäjänkielisen Yandexin 
osuus kaikista venäjänkielisistä hauista noin puolet.”

Dobrowolskin vinkki onkin huomioida molemmat.
”Yandexilla on parempi kyky analysoida venäjänkie-

listä materiaalia ja se antaa asiakkaalleen välineet koh-
dentaa mainonnan kaupunkien ja alueiden tarkkuudella 

siinä, kun Googlella voi kohden-
taa jopa kilometrin tarkkuudella.”

Muutama vuosi sitten vielä 
korostettiin sitä, että suomalai-
syrityksellä pitäisi olla venäjän-
kieliset verkkosivut venäläisellä 

serverillä. Aika on tuonut tähänkin helpotusta.  
”Yritys voi napata sivuiltaan ne asiat, jotka se halu-

aa suunnata venäläisasiakkaille ja tehdä vaikka 1-3 ve-
näjänkielistä alasivua kotisivuilleen. Jos ei ole voimia 
ylläpitää venäjänkielisiä sivuja, kannattaa tehdä koko-
naisuus, jolle riittää päivitys kerran vuodessa.” 

Vaikka yhä useampi osaakin englantia ja verkkosi-
vuilta löytyy ilmaisia käännöspalveluja, venäjän kieles-
tä saa lisäpotkua. 

”Täytyy muistaa, että jos sivustoilla ei ole kyrillistä si-
sältöä, ne eivät yleensä näy venäjänkielisiä hakuja teh-
täessä.”

Venäläinen domain ei ole välttämätön
Viimeisen vuoden aikana venäläiset ovat oppineet käyt-
tämään kansainvälisiä varausjärjestelmiä vaikkapa ma-
joituksen varaamiseen.  

”Etumatkan saivat palvelut, jotka tekivät ensimmäi-
sinä venäjänkielisen käyttöliittymän. Suosituin on ollut 
booking.com, mutta myös hotels.com on löydetty. Suo-
malaistenkin majoituspalveluiden kannattaa miettiä, 
mihin varausjärjestelmiin ne lähtevät mukaan.” 

Alkuaikoina suosittu .ru-pääte toi sivustolle uskotta-
vuutta Venäjällä. Nyt domain-päätteellä ei ole enää yhtä  

  Venäjältä löytyy 
           nettinäkyvyyttä 
pienellä vaivalla

                                                                                               ”Vaikka venäläiset lähtivät käyttämään nettiä
                                                                         suurin joukoin vasta 2000-luvun alussa, nopeus on ollut
          vauhdikkaampaa kuin meillä. Nyt sähköposti on useimmissa yrityksissä käytetyin
 viestintäväline”, kouluttaja Taneli Dobrowolski sanoo.

suurta merkitystä ja tiedetään, ettei .ru-päätteitä saa 
enää helposti. 

”Venäläisetkin ovat alkaneet käyttää net, com, org 
ja info -päätteitä. Myös .fi-päätteeseen on totuttu. Sen 
sijaan halvimpia tunnuksia, kuten ws tai tv, kannattaa 
välttää. Harvoin ihmiset sitä paitsi enää miettivät sivus-
tojen osoitteita, vaan he löytävät ne valmiina kirjainmer-
keistä tai käyttävät rss-syötteitä, sosiaalista mediaa ja 
hakukoneita.”

Kyrillisin kirjaimin kirjoitettujen domain-nimien 
rekisteröinti on tullut mahdolliseksi nyt muillekin kuin 
Venäjän valtiollisille toimijoille. 

”Voi kuitenkin mennä aikaa ennen kuin venäläiset 
oppivat käyttämään niitä. Veikkaan, että käyttö voi jää-
dä pieneksi. Venäläiset netin käyttäjät haluavat käyttää 
nettiä Windows-ympäristössä ja näppäimistöön on hel-
posti asennettavissa useita kielivaihtoehtoja.”

Sosiaalinen media kasvaa 
Venäläiset ovat innostuneita blog-kirjoittajia ja parisen 
vuotta sitten liki jokaisella verkon käyttäjällä oli oma 
blog-sivustonsa. Nyt tahti on vähän tasaantunut.

Sosiaalisen median puolella venäläiset ovat käyttä-
neet etenkin venäläistä Facebookin kopiota eli vkontak-
te.ru-palvelua.

”Ulkomaalaiset eivät juuri ole tulleet Vkontakten 
puolelle, vaikka siellä on useita käyttökieliä. Viimeisen 
vuoden aikana ne venäläiset, joilla on ulkomaalaisia tut-
tavia, ovat alkaneet näkyä myös Facebookissa.”

Taneli Dobrowolskilla on kansainvälinen taus-
ta. Hänen äitinsä on venäläinen ja isänsä puolalainen. 
Suomeen perhe muutti hänen ollessaan kaksivuoti-
as. Tampereen yliopistossa venäjän kieltä ja kulttuuria 
opiskellut Dobrowolski on kouluttanut Pienyrityskes-
kuksen opiskelijoita Helsingissä ja Mikkelissä 2008 al-
kaen. 

Tutuiksi ovat tulleet Venäjän-kaupan erikoistumis-
opintojen sekä Baltic Sea Integration  ja Russia Services 

-hankkeen opiskelijat. Parhaillaan hän kouluttaa Venä-
jä-osaajan oppisopimustyyppisessä täydennyskoulu-
tuksessa Kouvolassa.

Tällä hetkellä hän työskentelee Lappeenrannassa 
Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:ssä, jossa hän 
koordinoi Venäjä-tutkimuksia ja vastaa Venäjään liitty-
vän markkinointitiedon tuottamisesta.  

Kevään aikana yritys tekee pietarilaisille mainos-
toimistoille kyselyn. Ideana on selvittää, miten mark-
kinointisisältöä kannattaa kohdentaa venäläisille 
markkinoille.

”Venäläinen asiakas on vaativa ja odottaa korkea-
tasoista palvelua. Hän on myös tarkka aistimaan, kun-
nioittaako vastapuoli häntä. Vääränlainen asenne voi 
kostautua.”

Venäläinen asiakas 
on vaativa ja odottaa 

korkeatasoista palvelua. 
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AudioDraft syntyi musiikki- ja teknologia-
taustaisen kaveriporukan kurssityöstä. 
Viime kesästä yritys on pyörittänyt eng-
lanninkielistä verkkopohjaista sovellusta, 
jonka avulla asiakasyritys voi tilata omaan 

käyttötarkoitukseensa musiikkia. 
Musiikin tekijät osallistuvat omilla teoksillaan kil-

pailuun, jonka voittaja solmii musiikin käytöstä asiakas-
yrityksen kanssa sopimuksen ja saa käyttöoikeuksista 
palkkion.

”Verkkosivujemme kautta kuka tahansa voi laittaa 
muutamassa minuutissa kisan käyntiin. Jo muutamas-
sa tunnissa on tullut kisaan entryjä ehdolle. Neljässä 
päivässä musiikkia on ollut jo käytössä tv:ssä”, teknolo-
giajohtaja Arto Tolonen kuvaa. 

Iso osa niin asiakkaista kuin tekijöistä on kansain-
välisiä. AudioDraft myy asiakkailleen käyttölisenssejä ja 
hinnoittelu pohjaa siihen, ostaako asiakasyritys kaikki 
käyttöoikeudet vai ei ja kuinka pitkäksi aikaa. Tekijöille 
kilpailujen voitto tuo rahaa ja nimeä. 

”Mukaan lähtee yleensä nuoria ammattimaisia teki-
jöitä, joilla on monen vuoden harrastus takanaan. Yksi 
harrastaja on voittanut jo 5–6 kilpailua. Tekijöille Au-
dioDraft on loistava paikka löytää audioalan töitä ja kil-
pailut voivat toimia ponnahduslautana alalle.”

Markkinatutkimusta jalkatyöllä
Otaniemessä Aalto-yliopiston Venture Garagessa toimi-
va yritys on tehnyt jo useita pitkiä reissuja tutustumaan 
koko tiimin voimin Kalifornian markkinoihin.     

”Pelkillä Suomen markkinoilla ei voi pärjätä, siksi pe-
rustamme parhaillaan yritystä myös San Franciscoon.”

AudioDraft on mukana Aalto-yliopiston Pienyritys-
keskuksen Start-Up Centerissä virtuaalihautomoyrityk-
senä. Vauhtia kansainvälistymiseen se on saanut myös 
opiskelijoiden Aaltoes-verkostolta, joka rakentaa omia 
verkostojaan Piilaaksoon.  

”Usko tulevaisuuteen on kova nyt, kun olemme eh-
tineet jo kokeilla toimimista Piilaaksossa ja olemme 
saaneet siellä menestyneistä suomalaisyrityksistä kum-
misetiä.”

Tällä hetkellä haasteena on kasvattaa tekijä- ja asia-
kasjoukkoa.

”Musiikin tekijöitä meillä on jo yli kaksi tuhatta. Uu-
sia asiakkaita etsimme luonnollisesti koko ajan.”

Eteenpäin mennään sillä, mitä Tolonen kutsuu pii-
laaksomaiseksi asenteeksi eli kalenterit täytetään vain 
viikon kerrallaan, että voidaan suunnata sinne, missä 
näyttää parhaalta. 

”Nyt tehdään täysillä töitä Piilaaksossa, joka on meil-
le helpoiten lähestyttävä markkina ja missä on jo asiak-
kaita.”

Digitaalinen fan club kiinnostaa
Omat reissunsa San Franciscon alueelle on tehnyt myös 
vajaan vuoden ajan Aalto Start-Up Centeristä kansain-
välistymiseensä vauhtia hakenut Fountainment Oy. 
Yrityksen kehittämä FansMagnet-mobiilipalvelu tuo ar-
tistin suoraan fanin älypuhelimeen. 

Yrityksen asiakkaita ovat sekä levy-yhtiöt että artis-
tit. Ensimmäisinä oman digitaalisen fan clubinsa saivat 
Maija Vilkkumaa, Jenni Vartiainen, Antti Tuisku ja Chi-
su. Myös tv-ohjelmilla, kuten Big Brother -realitysarjalla, 
on omia FansMagnet-mobiilipalvelujaan. 

AudioDraft ja Fountainment
   valloittavat maailmaa

Born global -yritykset ovat nopeasti kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä 

eli sellaisia kuin AudioDraft ja Fountainment. Nämä musiikkialalle uusia 

liiketoimintamalleja kehittävät yritykset ovat suunnanneet suoraan sinne, 

missä alan isot rahavirrat liikkuvat eli Kaliforniaan.  

Virtuaalisessa fanikerhossa voi kuunnella musiik-
kia, jakaa keikkakuvia, etsiä tietoja suosikin tuotannos-
ta, ostaa musiikkia älypuhelimeen ja vaihtaa kuulumisia. 

”Fanit ovat mukana omilla Facebook-profiileillaan 
ja nimillään. He saavat artisteilta suoria viestejä ja voi-
vat myös vastailla niihin. Faneille palvelu on ilmainen, ja 
sen voi ladata Applen App Storen kautta”, toimitusjohta-
ja Sami Inkiläinen sanoo. 

Pitkään musiikkialalla toiminut Inkiläinen pitää so-
vellusta hyvänä työkaluna artisteille. 

”Kauppaa voi tehdä napin painalluksella. Nyt kun 
levymyynti on laskussa, tämä on artisteille loistava ti-
laisuus vauhdittaa niin digitaalista kuin fyysistäkin le-
vymyyntiä ja kasvattaa tunnettuuttaan keräämällä omat 
fanit digitaaliseen faniklubiin.”

Nyt jo posthautomoyrityksenä Helsingin keskustas-
sa toimivan yrityksen ydintiimille on ollut alusta asti sel-
vää, että tuote kehitetään kansainvälisille markkinoille.  

”Rakennamme nyt useiden tuhansien artistien ver-
kostoa. Olemme alusta asti tähdänneet maailmalle Yh-
dysvaltojen Piilaakson kautta. Edustustossamme Santa 
Clarassa työskentelee kokenut asiantuntija ja muu tiimi 
siirtyy sujuvasti mantereelta toiselle.”

Inkiläinen kiittelee myös Finpron panosta Kalifor-
nian valloituksessa.  

”Finpron markkinatutkimuksen ansiosta saimme 
kolmessa kuukaudessa kontaktoitua paikan päällä ison 
joukon levy-yhtiöitä sekä löysimme yhteydet asiakkai-
siin ja mediaan.”

Laajenemissuuntina Inkiläinen näkee aika-
naan myös Aasian ja Saksan. Venäjän 
ja Baltian markkinat ovat tul-
leet tutuiksi Pienyrityskes-
kuksen kansainvälisissä 
verkostoitumishank- 
keissa. Lisäksi pieta- 
rilaisen Finec-yli- 
opiston opiskelijat  
tekivät oman  
kenttäopiskelu-
jaksonsa aikana  
y r i t y k s e l l e 
markkinaselvi-
tyksen.

”Opiskelijoi-
den rehellisyys 
herätti meissä 
k u n n i o i t u s t a . 
He neuvoivat, et-
tei kannata vuotaa  
liikaa tietoa liian ai-
kaisin Venäjän mark-
kinoille, ettei sovellusta 
kopioida. Opiskelijat olivat 
loistava porukka, joka näki tosi 
paljon vaivaa ja olemme heille hyvin 
kiitollisia.”

Start-Up Center on luonut myös laajoja yhteistyö-
verkostoja, jotka vauhdittavat  hautomoyritysten mat-
kaa Itämeren alueen maissa ja Pietarissa.

”Hautomoiden välille luotu soft landing -palvelu-
malli on hyvin kiinnostava meidän kannaltamme, kun 
mietimme Ruotsin markkinoita. Ruotsalainen viihde-
teollisuushan on ollut monta askelta meikäläistä edellä 
kansainvälistymisessä.”

Pienyrityskeskus teki 
musiikkialan ennakointi- ja 

osaamistarveselvityksen

• mukana oli 50 alan toimijan ja asiantuntijan näke-
 mykset alan kehityksestä, osaamistarpeista ja tulevai-
 suuden trendeistä seuraavien 2-5 vuoden aikana.

• selvityksen mukaan pienillä toimijoilla on nyt enemmän
 mahdollisuuksia kuin koskaan aiemmin, sillä musiikin  
 käyttökokemus muuttuu, äänitys- ja tuotantotekniikka  
 keventyy, ala sirpaloituu pieniin intressiryhmiin ja eri
  musiikkigenrejen ympärille syntyy omia ekosysteemejä.

• selvitys toteaa, että kun musiikin ympärille luodaan 
 monikerroksellinen kokemus, se tuottaa liiketoimintaa
 ja ansaintalogiikka monipuolistuu. 

”Musiikkialalla on nyt mahdollisuus tehdä toisin kuin tä-
hän asti on opetettu. Aalto-yliopisto voi toimia alan toimi-
joille kohtaamispaikkana, josta kannattaa ottaa kaikki 
irti”,  Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtaja 
Jari Handelberg sanoo.

Lisätietoja: 
tutkimusjohtaja Jari Handelberg, 

puh. 050 438536, 
           jari.handelberg@aalto.fi

Iloiset menestyjät; Arto Tolonen (vas.) ja Sami Inkiläinen (oik.)
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Vinodh S. Veeravalli tuli opiskelemaan 2003 
maisterin tutkintoa Linköpingiin, kos-
ka siellä voi erikoistua SOC eli System-
on-Chip -ohjelmointiin. Ensimmäisen 
yrityksen hän oli perustanut jo insinööri-

tutkinnon kotikaupungissaan suoritettuaan 2001.
”Yritys pärjäsi hyvin, mutta päätin rakentaa kan-

sainvälisen uran. Opiskeluaikana tutkin, perustaisinko 
yrityksen Ruotsiin vai Ranskaan, missä myös asuin 10 
kuukautta.” 

Ruotsi veti kuitenkin pidemmän korren. Veeravalli 
palasi 2006 työskentelemään ensin ruotsalaisyritykses-
sä nähdäkseen, miten yritysmaailma toimii käytännössä.

Asiantuntijatyö liikkuu
Kahden vuoden kuluttua hän perusti AuraMind Techno-
logies -yrityksen Linköpingin Mjärdevin tiedepuistoon. 
Liikeideana on toimia siltana Pohjoismaiden ja Intian 
välillä. 

”Haluan yhdistää sen, mikä on parasta Skandinavias-
sa ja Intiassa. Intia tuottaa hyviä ohjelmistopalveluja, jo 
kuusi kymmenestä alan amerikkalaisyrityksestä ulkois-
taa sinne toimintojaan. Haluan auttaa tässä pohjoismai-
sia yrityksiä.”

Yritys välittää ruotsalaisten IT-yritysten toimeksi-
antoja Intiaan tai tuo niille Intiasta ohjelmisto-osaajia 
paikan päälle hoitamaan määräaikaisia projekteja. 

              Intialaisyrittäjä 
      punoo verkostoja 
pohjoisen ja etelän välille

Intian eteläkärjessä sijaitsevasta  Tamil Nadun 
osavaltiosta kotoisin oleva Vinodh S. Veeravalli 
laajentaa IT-yritystään Ruotsista Suomen 
markkinoille. Tärkeitä verkostoja on 
löytynyt Pienyrityskeskuksen 
kansainvälistä hankkeista. 

”Yrityksemme auttaa ulkoistamaan palveluja, toimii 
agenttina sekä partnerina. Toinen palvelumme on viedä 
pohjoismaisia tuotteita Intiaan.”

Veeravallin käytössä on alihankkijoidensa kautta In-
tiassa tuhannen osaajan verkosto. 

”Intialaiset ovat hyviä tekemään toimeksiantoja ja 
pohjoismaalaiset innovoimaan. Meillä on Intiassa vä-
hemmän tutkimusta ja tuotekehitystä, eikä valtio vielä 
tue innovaatiotoimintaa. Autamme parhaillaan ruotsa-
laisyrityksiä myymään omaa teknologiaansa Intiaan.”

Veeravalli auttaa ruotsalaisyrityksiä myös laajentu-
maan Intiaan.

”Autamme yrityksen perustamisessa, viemme ja loka-
lisoimme tuotteita sikäläisille markkinoille tai hoidam-
me vientiä palkkiopohjalta.”

Veeravallin mielestä pohjoismaiset yritykset pelkää-
vät ulkoistaa palveluja ulkomaille, koska eivät ole var-
moja laadusta. 

”Yritykselle olisi iso kynnys ulkoistaa palvelujaan 
tuntemattomalle intialaisyritykselle. Me olemme läsnä 
Ruotsissa ja Intiassa, mikä säästää yrityksiltä vaivaa ja 
kustannuksia.”

Smedge- ja Creaent-hankkeista haluan saada 
perspektiiviä Suomen ja Baltian markkinoista. 
Ilman hankkeita verkostojen luomiseen olisi kulunut 
paljon aikaa, Vinodh S. Veeravalli sanoo toisella 
vierailullaan Start-Up Centerissä. 

Itämeren alueen luovien alojen yrittäjät 
ovat rakentaneet keskinäisiä verkostojaan 
hankkeen tapaamisissa Riiassa ja Helsingissä. 
Seuraava tapaaminen järjestetään syksyllä Tallinnassa.

Yritys tavoittelee nopeaa kasvua. Palkkalistalla on 
myös kaksi ihmistä Hongkongissa. 

”Linköpingiläisyritys halusi valmistaa siellä tuottei-
ta ja me autoimme heitä siinä.”

Suomen markkinat kutsuu 
Seuraavaksi laajennutaan Suomeen. Turkulainen yh-
teistyökumppani tuli tutuksi Pienyrityskeskuksen 
Smedge-hankkeen verkostotapaamisessa Tallinnassa.

”Keskustelimme Tallinnassa ja tapasin hänet Turus-
sa. Voin nyt toimia yhteistyökumppanini yrityksen kaut-
ta ja pyrimme aloittamaan ensimmäiset projektit tänä 
vuonna.”

Tutuiksi ovat tulleet myös Start-Up Center -yritys-
hautomo ja soft landing -palvelut. 

”Haluan aloittaa toimintaa Helsingin seudulla joko it-
se tai kumppanin kanssa. Olen käynyt jo lupaavia neu-
votteluja yhden hautomoyrityksen kanssa.”

AuraMind Technologies -yrityksen palveluista 70 % 
liittyy ulkoistukseen. Vuoden loppuun  mennessä Veera-
valli haluaa esitellä erilaisia lukemia.

”Tavoitteena on kasvattaa vientiä niin, että se on yh-
tä suurta kuin ulkoistuspalvelujen osuus. Pohjoismais-

sa valmistetaan monia tuotteita, joita tarvitaan Intiassa 
nyt. Kyse ei välttämättä ole teknologiatuotteista, vaan 
myös esimerkiksi ympäristöosaamisesta.”

Myös Itämeren luovien alojen yrityksiä verkottava 
Creaent-hanke kiinnostaa yrittäjää. 

”Intian talous kasvaa, ja ihmisiä kiinnostavat design-
tuotteet. Haluaisinkin luovien alojen yrityksiä mukaan 
toimintaan. Kiinnostava olisi yhteistyöyritys, jossa tek-
nologia ja luovuus yhdistyvät tai luova yritys, jolla on jo 
yhteyksiä Intiaan.”

Ei hinnan perässä Intiaan 
Pelkkien työvoimakulujen perässä Intiaan ei kuitenkaan 
kannata mennä.

”Jos ulkoistus Intiaan säästää nyt 20-30 prosenttia 
palkoissa, pian säästö laskee 10-15 prosenttiin. Lisäksi 
kilpailua on valtavasti. Ratkaisevaa olisi nyt löytää Inti-
aan sopivia hyviä infrastruktuuri- ja innovaatioratkaisu-
ja. Sen eteen minäkin teen töitä.”

Yrityksen palkkalistoilla on Ruotsissa viisi ihmistä, 
joista kaksi on intialaista projektipäällikköä. Yrittäjä it-
se toivoo yrityksensä kasvavan seuraavien kolmen vuo-
den aikana kymmenen henkilön yritykseksi. 

”Olen tehnyt pohjatyötä järjestelmällisesti, ja asiak-
kailta olemme saaneet hyviä suosituksia. Tosin hinnoit-
telussa olemme olleet aika kilttejä, joten tänä vuonna on 
tarkoitus nostaa hintatasoa.”

Veeravalli on elänyt Linköpingissä nyt kahdeksan 
vuotta. Ruotsin 4. suurin kaupunki näyttäytyy hänelle 
kodikkaana pienenä kylänä, jossa ystävät asuvat.    

Smedge -hanke saa rahoitusta Central Baltic Interreg IV A -ohjelmasta 2007–2013 Euroopan alueellisesta kehitysrahastosta.
Creaent -hanke saa rahoitusta Central Baltic Interreg IV A -ohjelmasta 2007–2013 Euroopan alueellisesta kehitysrahastosta ja kansallisena rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.
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Pietarin ydinkeskustassa sijaitseva Pietarin 
valtion finanssi- ja talousyliopisto Finec on 
perinteikäs tutkimusyliopisto, jonka kanssa 
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus on kehit-
tänyt uusia koulutusmalleja jo vuosia. 

Parisenkymmentä eri liiketalouden aloihin erikois-
tuvaa Finecin maisteriopiskelijaa opiskeli Helsingissä 
ja Mikkelissä ennätyspitkään eli kolme viikkoa loppu-
vuonna. He kuulivat päivittäin asiantuntijaluentoja suo-
malaisesta talouselämästä ja liiketoimintakulttuurista.

Vierailukohteina tutuiksi tulivat niin Pienyrityskes-
kuksen Helsingin ja Mikkelin toimipisteet, Aalto Start-
Up Center & Arabus -yrityshautomoympäristö kuin 
opiskelijoiden Otaniemessä pyörittämä Aaltoes-ver-
kosto. 

Tiiviin opiskelujakson aikana valmistui myös mark-
kinaselvityksiä hautomoyrityksille.

Notava löysi yhteydet Pietariin
Aalto Start-Up Centerissä toimivan Notava Oy:n lii-
keidea ponnistaa faktasta, että räjähdysmäisesti kasva-
va mobiilidata tukkii puhelinverkkoja.  

”Meidän kehittämämme Axes WiFi Offloading -tuo-
te mahdollistaa vaivattoman ja nopean tavan tuoda omat 
ja kolmansien osapuolten langattomat lähiverkot osaksi 
mobiilioperaattoreiden verkkokapasiteettia”, toimitus-
johtaja Timo Eriksson sanoo.

Lähellä sijaitsevat Pietarin markkinat yritys näkee 
erittäin lupaavina. 

”Kielimuurin takia meidän on hyvin vaikea löytää it-
se tietoa Venäjän markkinatilanteesta ja potentiaaleis-
ta asiakkaista. Finecin opiskelijoiden tekemä selvitys oli 
kerrassaan loistava ja antoi meille korvaamatonta mate-
riaalia Pietarin ja Venäjän tilanteesta.”

Natalia Shtanko ja Tatjana Yagodka kartoittivat 
omassa selvityksessään venäläisten operaattoreiden ja 
WiFi-verkkojen tilannetta. 

”Heillä oli positiivinen ja innostunut asenne annet-
tuun tehtävään ja lyhyessä ajassa saavutettiin loista-
va lopputulos eli opiskelijat pitivät tuloksista suullisen 
esityksen ja antoivat meille kirjallisen englanninkieli-
sen markkinaselvityksen.”

Eriksson näkee yrityksen laajentumismahdollisuu-
det Venäjällä nyt erinomaisina.

Opiskelijat kirittävät 
Pietariin menijöitä   

Pietarilaiset maisteriopiskelijat vauhdittivat loppusyksystä Aalto Start-
Up Centerin hautomoyritysten itävientiä tekemällä yrityksille räätälöityjä 
markkinaselvityksiä. Yrityksiltä säästyi aikaa ja vaivaa. Syntyneet yhteydet 
aiotaan pitää vireillä jatkossakin.   

                      • koulutusohjelma toteutettiin 
               osana Pienyrityskeskuksen 
           Joint Access Programme (JAP) 
     -hanketta, joka alkoi helmikuussa 
    2010 Ulkoasiainministeriön rahoitta-
    mana ja päättyi 31.3.2011.
• selvitti pietarilaisten pk-yritysten 
 kansainvälistä toimintaa sekä kiinnos-
 tusta Itä-Suomea ja Etelä-Savoa kohtaan.
• edisti ja tiivisti yhteistyötä yrittäjyyden 
 tukiorganisaatioiden välillä.
• kehitti yliopistomaailman välistä yhteis-
 työtä ja yrittäjyyskoulutusta tiivistääkseen
  yhteistyötä pietarilaisyliopistojen kanssa 
 ja edistääkseen yrittäjyyttä.
 Lisätietoja: 
    projektipäällikkö 
           Elena Mochnikova, 
                 puh. 010 217 8668, 
                        elena.mochnikova@aalto.fi

”Tulemme varmuudella panostamaan Pietariin ja Ve-
näjään. Olemme jatkuvassa keskusteluyhteydessä en-
simmäisen operaattori-leadin kanssa.”

Innostus yllätti opiskelijat
Finecin opiskelijat puolestaan yllättyivät siitä, että hei-
dät toivotettiin suomalaisyrityksissä tervetulleiksi kuin 
he olisivat olleet omaa henkilökuntaa, asioista kerrottiin 
avoimesti ja yhteistyö nähtiin tärkeänä.

”Vaikka koin, että tekniset termit olivat aluksi han-
kalia, minua liikutti se huomio, jolla notavalaiset suh-
tautuivat meidän opiskelijatyöhömme. He vastasivat 
ensitapaamisessa ASUC-yrityshautomossa kysymyk-
siimme ja olivat aina sähköpostitse tavoitettavissa. 
Vaikutti siltä, että he olivat iloisia työstämme ja sen tu-
loksista”, Natalia Shtanko sanoo.

Hän koki myös oppineensa uutta yhteistyöstä suo-
malaisyrityksen kanssa.  

Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä saamaansa pa-
lautteeseen ja odottivat yhteistyön jatkuvan.

”Se oli minulle ainutlaatuinen tilaisuus testata omaa 
osaamistani ja työskennellä todellisten asiantuntijoiden 
kanssa. Minulle opiskelijana oli arvokasta nähdä, kuin-
ka omistautuneesti notavalaiset tekivät omaa kehitys-
työtään.”

Myös suomalainen liike-elämä yllätti hänet positii-
visesti.

”Näkemykseni monikulttuurisesta työskentelystä li-
sääntyi. Tiesin kyllä, että Suomessa on hyvin kehittynyt 
innovatiivinen talous ja että opittavaa on paljon. Oli kui-
tenkin hienoa nähdä kaikki omin silmin.  

Kahden viikon aikana vierailimme monissa yrityk-
sissä ja organisaatioissa ja pääsimme esittämään asian-
tuntijoille kysymyksiä.”

Opiskelijaryhmä ehti viettää 
myös viikon Mikkelissä tutustumas-
sa yrityselämään.

”Minusta oli kiinnostavaa tutus-
tua myös yrityksiin Mikkelissä, mis-
sä kehittämistyötä tehdään tiiviisti tuotannollisista 
lähtökohdista ja liiketoimintaosaaminen on korkealla 
tasolla”, opiskelijoista Pavel Schukin pohdiskeli.

Opiskelijoiden mielestä tämäntyyppinen kolmi-
viikkoinen kenttäjakso sopisi kaikille Finecin eri mais-
teriohjelmien opiskelijoille ja he lupasivatkin levittää 
mahdollisuuksista opiskelukavereilleen.

”Minusta kaikille maisteritason opiskelijoille on tär-
keää saada käytännönläheistä kansainvälistä kokemus-
ta. Minulle opiskelijavaihto Suomessa oli kokemus, josta 
olen kiitollinen”, Natalia Shtanko toteaa.

Uuden koulutusmallin kehittämisestä vastasi Suo-
men päässä projektipäällikkö Elena Mochnikova Pien-
yrityskeskuksesta ja opiskelijoita ohjasi kenttäjakson 
ajan Olga Semenova Finecistä.

JA
P

-h
an

ke

Lyhyessä ajassa 
saavutettiin 
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19

Pienyrityskeskuksen ovet ovat olleet ai-
na auki kansainvälisille kumppanuuksil-
le. Markku Virtanen ideoi ensimmäisen 
kansainvälisen yrittäjyyden konferenssin 
Mikkeliin 1989 yhteistyössä alueen yrittä-

jäjärjestön kanssa.  
”Meillä ei ollut tiedossa, tulisiko ketään. Lopulta mu-

kana oli 300 osallistujaa, mikä oli tosi mukava juttu.”
Kansainvälisiä konferenssivieraita oli Mikkelissä 

myös 1993, kun alan huippunimet David Smallbone, Da-
vid Storey ja Frank Hoy inspiroivat kuulijoita.  

”Tänne on ollut helppoa saada maailman ykkösnimiä 
ilman, että on tarvinnut laittaa paljoa rahaa lavaan. Pi-
tää vain olla rohkeutta kysyä ja sellainen sisältö mietit-
tynä, että esille nousee uusia ja merkityksellisiä asioita.”

Uusia koulutusmalleja syntyy
Pietari on ollut Markku Virtaselle tuttu yhteistyösuunta 
vuosikausia. Hän on luennoinut Finecin eli Pietarin val-
tion talous- ja rahoitusyliopiston maisteriopiskelijoille 
Pietarissa ja he ovat opiskelleet myös Suomessa.

”Pietarilaisopiskelijat keskustelevat yleensä vilk-
kaammin kuin omat perusopiskelijamme.”

Virtanen on luennoinut myös Nizhni Novrogodissa, 
ja Pienyrityskeskus solmi äskettäin yhteistyösopimuk-
sen kaupungissa sijaitsevan valtion yliopiston kanssa. 

Myös Start-Up Center -yrityshautomon yhteistyö 
Itämeren alueella kiinnostaa Virtasta.

”Siellä on tehty hyvää työtä. Meillä on vireillä myös 
kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa mittaamme 

CEMS-verkoston koulujen hautomoiden tu-
loksia.”

Eurooppalaiseen CEMS-verkos-
toon kuuluu 25 eri jäsenyliopis-

toa. Ne järjestävät CEMS MIM 
-maisteriohjelmaa, joka on 

rankattu maailman toisek-
si parhaaksi lajissaan.  

”Mukana on bisnes-
taustaisia opiskelijoita, 
joille ei tarvitse kuin vä-
hän näyttää suuntaa ja 
tulee laadukkaita tulok-
sia. Nämä ovat valtavan 

hienoja ryhmiä.”
Uusiin kokeiluihin 

kuuluu myös Success-pro-
jektin kehittelemä Start-Up 

Summer School, jossa Aal-
to-yliopiston teknillisen kor-

keakoulun jatko-opiskelijat ovat 
kehittäneet uutta liiketoimintaa moni-

kansallisissa ryhmissä.
”Tämän kokemuksen perusteella aasialaisopiskeli-

joilla on luontaisesti enemmän paloa yrittäjyyteen. Eh-
kä heidän kotimaissaan yrittäjyys takaa paremmat eväät 
menestykseen. Jopa eurooppalaisia hakijoita on vähän 
tällaisille monikansallisille opiskelujaksoille.”

Markku Virtanen
    sukkuloi maailmalla

Yrittäjyyden professori Markku Virtanen 

on luonut Pienyrityskeskukselle 

kansainvälisiä suhteita jo 80-luvun 

lopulta saakka. Nykyään hän luennoi 

monikansallisille ryhmille, kehittää 

uusia koulutusmalleja ja kutoo 

verkostoja erilaisissa 

hankkeissa.  

Yrittäjyys kiinnostaa opiskelijoita
Seitsemisen vuotta akateemisen yrittäjätutkinnon opis-
kelijoita opetettuaan hän on huomannut, että mukana 
on äärimmäisen vähän nopeaa rikastumista tavoittele-
via ihmisiä. 

”Viime vuosina akateemiset opiskelijat ovat alkaneet 
pitää yrittäjyyttä merkittävänä uravaihtoehtona. Tut-
kinnon opiskelijoista kaksi viidestä on aloittanut yrit-
täjinä tai mennyt mukaan yrityksiin yrittäjästatuksella. 
Hakijoitakin on nyt enemmän kuin voimme ottaa.”

Työssään Virtanen on nähnyt lukemattomien yrit-
täjiksi aikovien hauduttelemia liikeideoita ja ohjan-
nut liiketoimintasuunnitelmien tekoa. Tällä hetkellä 
juuri yliopistomaailmasta odotetaan nousevan uusia 
innovaatioita, joiden pohjalta syntyisi nopeasti kan-
sainvälistyviä kasvuyrityksiä. Virtanen kuitenkin halu-
aa toppuuttelee näitä odotuksia.

”Ei ole välttämättä niin, että juuri akateemisista pii-
reistä löytyvät ne, joilla on suurin hinku kasvuyrittäjyy-
teen. Oman osaamisen kaupallistamiseen ei ainakaan 
alussa liity se, että tehdään tiiminä kovaan kasvuun täh-
täävää bisnestä. Se on vielä aika harvinaista.”

Huippujuttuna hän pitää Aalto-yliopiston opiskeli-
joiden luomaa yrittäjyyteen kannustavaa Aaltoes-ver-
kostoa.  

”Tämäkin osoittaa, että yrittäjyydelle on opiskeli-
joiden joukossa kysyntää. On hienoa nähdä, miten he 
hoitelevat kansainväliset yhteydet rapakon taakse mal-
likkaasti ja ottavat hyödyn irti uusista kommunikaatio-
mahdollisuuksista.”

Pienyrityskeskus alkoi isännöidä Suomessa GE-
viikkoa Virtasen ideasta. Maailmanlaajuinen yrittäjyy-
den teemaviikko järjestetään tänä vuonna 14.-20.11.2011, 
ja mukaan ilmoitetut yrittäjyystapahtumat saavat sil-
loin kansainvälistä näkyvyyttä.  

Hankkeet avaavat yrityksille  
ikkunoita maailmalle

Kansainvälissä hankkeissa Virtanen on kulkenut vuosia 
asiantuntijana. Pohjoismainen Explore-hanke etsi kor-
keatasoisten maalaisravintoloiden vahvuuksia. Integ-
rate to innovate –hankkeessa eteläsavolaiset yritykset 
loivat kansainvälisiä verkostoja. Akateeminen Keski-
Pohjola tiivisti yliopistotoimijoiden verkostoja.

”Yleinen ongelma hankemaailmassa on, että hankkei-
den päätyttyä on mentävä mukaan uusiin, eikä tahdo jää-
dä aikaa hoitaa aiemmin syntyneitä verkostoja.”

Vuodesta 1981 liki yhtäjaksoisesti – hän teki välillä 
kuuden vuoden koukkauksen muissa tehtävissä korkea-
koulumaailmassa -  Pienyrityskeskuksessa työskennel-
leen ahkeran kirjoittajan tekstejä julkaistaan vuosittain 
tutkimusjulkaisuissa ja mediassa. 

Miksikään työpöytätutkijaksi Virtasta ei voi titulee-
rata, hän on tälläkin hetkellä mukana yritysmaailmas-
sa ”kädet savessa” kahden yrityksen hallituksessa eli  
e-Learning Community Oy:ssä ja Kemijärvellä liima-
puutuotantoa pyörittävässä Arktos Group Oy:ssä.  

European Council 
for Small Business 
www.ecsb.org
• professori Markku Virtanen toimii 
 järjestön maavastaavana Suomessa
•  järjestö on mukana 5.5.2011 Yritystä Stadiin
  -tapahtuman Ammattitaitoyrittäjä-semi-
 naaria järjestämässä. Tavoitteena on saada
  myös ammatillisten oppilaitosten yrittäjyys-
 toimijat mukaan toimintaan.
•  ECSB on tukenut myös International  
 FINPIN-konferenssia ja Nordic Conference  
 on Small Business Research -tapahtumaa.
•  Seuraavam Nordic Conference on Small  
 Business -konferenssin järjestää Aalto 
 -yliopiston Pienyrityskeskus  
 23.-25.5.2012 Helsingissä.
 Lisätietoja: 
 Professori Markku Virtanen, 
 markku.virtanen@aalto.fi
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Pietarin-toimistoa Suomi-talossa pyörittää 
Pienyrityskeskuksen kanssa yhteistyössä 
toinen Aalto-yliopiston yksikkö, Cemat-tut-
kimuskeskus, Konjushennaja-bulevardin 
varrella suurkaupungin ydinkeskustassa. 

Yhteistyö takaa muun muassa sen, että opiskelijat saa-
vat käyttöönsä tuoreen tutkimustiedon. 

Suomi-talossa Aalto-yliopiston toimijoiden naa- 
pureita ovat muun muassa Finpro, Finnvera, Suomalais-
venäläinen kauppakamari sekä useat suomalaiskaupun-
kien edustustot. 

Pienyrityskeskukselle nykyiset modernit tilat ovat jo 
kolmannet Pietarissa. Toiminta alkoi  Pionerskajan met-
roaseman lähettyvillä ja jatkui Vasilin saarella. Pienyri-
tyskeskuksen Pietarin toimipisteessä on koulutettu 
vuosien varrella noin 500 suomea puhuvaa venäläistä 
asiantuntijaa suomalaisten ja suomalais-venäläisten 
yritysten palvelukseen. 

Viime vuosina Pienyrityskeskuksen yhteistyökump-
panuudet paikallisten yliopistojen, yrityshautomojen, 
tiede- ja teknologiakeskusten ja elinkeinoelämän orga-
nisaatioiden kanssa ovat laajentuneet merkittävästi.

Yrityskoulutuksissa korostuvat nykyään räätälöidyt 
valmennukset. Viime syksystä alkaen koulutuksissa on 
hankittu uusia esimies- ja myyntitaitoja sekä perehdyt-
ty logistiikka-alan tämänhetkisiin haasteisiin ja visi-
oitu tulevaa. Uutuuttaan kiiltelevissä koulutustiloissa 
Suomi-talon alakerrassa voi kouluttautua kerrallaan jo-
pa 25 asiantuntijaa.

Logistiikka-ala elää kiehtovaa vaihetta 
Viime syyskuun lopulla Pietarissa alkoi Logistiikka, 
ostotoiminta ja tuontihallinnointi -koulutusohjelma, 
johon lähti mukaan Pietarissa toimivien suurten suoma-
laisyritysten logistiikan johtotehtävissä toimivia venä-
läisasiantuntijoita. Osa yrityksistä lähetti koulutukseen 
useampia työntekijöitään eri osastoilta. 

Ohjelmassa perehdytään ostotoiminnan, logistiikan 
ja hankintatoimen merkitykseen tuloksenteossa, Ve-
näjän rooliin EU Logistiikassa, riskienhallintaan, kul-
jetusketjujen kehittämiseen, tuontikaupan haasteisiin, 
teknologian hyödyntämiseen, varastonhallintaan, kul-
jetuksiin ja jakelujärjestelmiin. 

Cargotec RUS LLC:stä ohjelmassa mukana on logis-
tiikkaosaston vetäjä Andrej Chervyakov, joka on työs-
kennellyt logistiikka-alan tehtävissä yli 15 vuotta ja sitä 
ennen hän toimi lentäjänä. Hänen osastollaan hoide-
taan päivittäin eri puolilta maailmaa ja Venäjää tulevi-
en vienti- ja tuontitavaroiden tullausta. 

”Koska yrityksemme myy kappaletavaranostureita, 
terminaalitraktoreita, trukkeja ja hydraulisia nosturei-
ta, jakelussa on erityispiirteitä. Me organisoimme lähe-

  Cargotec kouluttaa
          väkeään 
        Suomi-talossa 

Pietarissa toimivien 

suomalaisyritysten työntekijät ovat 

kouluttautuneet viime syksystä alkaen 

upouusissa tiloissa Suomi-talossa. 

tyksiä yrityksemme tehtailta muun muassa Suomesta, 
Ruotsista, Ranskasta, Puolasta, Etelä-Koreasta, Irlan-
nista, Espanjasta ja Malesiasta. Käsittelemme vuosit-
tain yli 320 kansainvälistä lähetystä. Lisäksi meillä on 
liki sama määrä lähetyksiä Venäjällä. Tarjoamme myös 
huoltopalveluja”, Chervyakov kuvaa. 

Hän on nyt mukana jo toisessa Pienyrityskeskuksen 
järjestämässä koulutuksessa. 

”On kiinnostavaa jakaa mielipiteitä asiantuntijoiden 
kanssa ja joskus se helpottaa löytämään uusia ratkaisu-
ja. Kouluttajat ovat hyvin taitavia. He eivät hallitse vain 
teoriaa, vaan heillä on myös kokemusta työskentelys-
tä alan yrityksissä. Koska valtaosa lasteistamme ylittää 
Suomen ja Venäjän välisen rajan, asiantuntijat osaavat 
kuvata hyvin, miten rahtia käsitellään Suomen puolella.”

Luentojen ohella osallistujat tekevät omia kurssitöi-
tä, ryhmätöitä ja tekevät vierailukäyntejä.   

”Erityisen mieleenpainuva oli käynti Suomen tullissa 
Vaalimaalla. Saimme siellä yksityiskohtaisen selvityk-
sen siitä, miten tyhjiä kontteja tullataan tällä hetkel-
lä. Koulutus antoi myös selkeämmän kuvan siitä, miten 
Kotka-Hamina -satama toimii yhdistyttyään ja minkä-
laiset eri terminaalien vastuualueet ovat.”

Hän suosittelee muillekin tällaista koulutusta.
”Aion osallistua vastakin tällaisille koulutuksille 

Pienyrityskeskuksessa, koska logistiikka-ala elää ku-
koistuskauttaan. Rakenteilla on satamia, terminaaleja ja 
varastoja, laivojen ja junien lastauskapasiteetti kasvaa ja 
liikennöintimääräykset muuttuvat, joten tällainen kou-
lutus on hyvin miellyttävä tapa saada uutta tietoa.”

Vierailukohteet jäivät mieleen
Kolme vuotta samassa yrityksessä lo-
gistiikka-asiantuntijana työsken-
nellyt Olesya Prokopyeva päätyi 
alalle, koska maantieto oli koulus-
sa hänen suosikkiaineensa. Ny-
kyisissä työtehtävissään hän 
valmistelee kuljetusasiakirjoja 
sekä tullausta. 

”Olin nyt ensimmäistä ker-
taa mukana kansainvälisessä 
logistiikka-alan koulutukses-
sa. Tällä hetkellä valtava määrä 
rahtia kulkee Venäjälle Suomen 
kautta. Siksi on hyvä käsitellä 
käytäntöjä eri maissa.”

Hän kokikin saaneensa omaan 
työhönsä käyttökelpoisia uusia työ-
kaluja.

”Minulle tärkein luento oli siitä, mi-
ten Incoterms 2010 -ehdot ovat uudistuneet. 
Erityisesti pidin siitä, että kaikki käsitellyt asiat 
pystyttiin perustelemaan tilastoin tai säädöksin. Käy-
tännön case-työt olivat hyvin haastavia, kun jouduim-
me esimerkiksi miettimään erityyppisen rahdin jakelua 
uudella tavalla.”

Prokopyeva kokee oman alansa olevan nyt hyvin 
mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Vierailukohteet 
jäivät hänenkin mieleensä.

”Parhaillaan kehitetään uudentyyppisiä kontteja ja 
tulee uudenlaista rahtia. Pienyrityskeskus järjesti myös 
vierailun Kotkan satamaan ja saimme siten mahdolli-
suuden vertailla Kotkan ja Pietarin satamien toimintaa.”
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                 Aalto-yliopiston 
             Pienyrityskeskuksen ja 
          Cemat-tutkimuskeskuksen 
       yhteinen Pietarin-toimisto 

•  vauhdittaa etenkin pk-yritysten 
 matkaa Venäjän-markkinoille
•  edistää yrittäjyyttä
•  tukee pk-sektorin ja yrityshauto-
 moiden kasvua
•  järjestää räätälöityjä tilauskoulu-
 tuksia sekä henkilöstökoulutuksia 
 ja rekrytointipalveluja
•  tarjoaa koulutus-, tieto- ja tuki
 palveluja sekä käännös- ja tulk-
 kauspalveluja.
•  henkilöstökoulutuksia ja rekry-
 tointipalveluja
Yhteystiedot: Toimiston päällikkö 
    Niko Arola, niko.arola@aalto.fi, 
       puh. +358 40 5380961 ja 
          Olesya Baraniuc, 
              olesya.baraniuc@aalto.fi, 
                    puh. +7 812 603 22 29.

"Suomi-talossa vuokralaisille pyritään an-
tamaan kaikki heidän tarvitsemansa palvelut 
saman katon alta siten, että heidän ei tarvit-
se poistua rakennuksesta. Kahvila, seminaa-
ripaketit, näyttely- ja iltavastaanottotilat, 
pesulapalvelut, lippupalvelut, rekisteröinti, 
vastaanotto- ja vartiointi, Internet-yhteydet, 
sauna, kuntoilupalvelut – osa on valmiina ja osa 
työn alla, osa suunnitelmissa. Kaupallisia pal-
veluja saa alivuokralaisilta, kuten FinPro, Suo-
malais-venäläinen kauppakamari ja Finnvera. 
Tiede-, taide- ja kulttuuritilaisuuksia järjestää 
näyttely- ja juhlatiloissaan Suomen Pietarin 
instituutti, jolla on myös kirjasto.

Suomalaisten yritysten työntekijöiden lap-
set esikouluikäisestä yhdeksänteen luokkaan 
käyvät talossa olevaa koulua.

Suomi-talo sijaitsee kivenheiton päässä 
pääkadulta Nevskiltä, noin 30 minuutin käve-
lyetäisyydellä Pääkonsulaatista ja 10-15 min 
ajomatkan päässä Suomen rauatieasemalta 
vanhassa suomalaisessa kirkkokartanossa.  

Tervetuloa nettisivuillemme  
www.suomi-talo.fi  ja itse taloon."

J A R M O  N I R O N E N
Pietarin Suomi-talon johtaja,  Pietari-Säätiö

Kuvassa 
Pietarin-toimiston 
vierailijoille 
tutuksi tuleva
Olesya Baraniuc 
Suomi-talon tilojen 
parvekkeella.
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             • takaa yrityksille tietoa 
       kohdemaan markkinoista
• antaa mahdollisuuden virtuaali-
 asiakkuuteen 
•  tarjoaa toimintaympäristön 
 yhteistyöhautomossa

Pienyrityskeskuksella on useita 
yhteistyösopimuksia ja -hankkei-
ta, jotka takaavat Start-Up Center & 
Arabus –yrityshautomoympäristön 
yrityksille soft landing –palvelupa-
ketin Virossa, Latviassa, Liettuassa, 
Ruotsissa ja Pietarissa. Uusimmat 
sopimukset on allekirjoitettu Latvi-
an Technological Centerin ja Tallin-
nan kaupungin yrityshautomon eli 
ESAn kanssa. 

Lisätietoja: Start-Up Center 
  projektijohtaja Marika Paakkala, 
       puh. 010 2178 634,
               marika.paakkala@aalto.fi
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          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 market-
ing, 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@aalto.fi 

Global 
Entrepreneurship Week 
14.-20.11.2011

• maailmanlaajuinen yrittäjyys-
    tapahtumaviikko
• mukana on yli sata maata
• osallistujia on kymmenisen miljoonaa
• tapahtumia oli viime vuonna jo 40 000
• Suomessa viikkoa koordinoi ensi syksynä nel-
jättä kertaa  Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus 
yhteistyökumppaneinaan yrittäjyyttä ja yrit-
täjyyskasvatusta edistävät korkeakoulut sekä 
muut oppilaitokset, organisaatiot ja verkostot eri 
puolilla maata.

GE-viikkoa vietettiin ensimmäistä kertaa 2004 
Enterprise Week -nimellä Isossa-Britanniassa. 
USA lähti mukaan kolme vuotta sitten Entrepre-
neurship Week -teemallaan.

GE-viikkoa sponsoroivat maailmanlaajuisesti 
muun muassa sen perustajat Kauffman Founda-
tion, Make Your Mark ja NYSE Euronext.

Kotimainen sivusto: 
http://www.yrittajyysviikko.fi/
Kansainvälinen sivusto: 
http://unleashingideas.org

Ilmoitathan omat yrittäjyys-
tapahtumasi sivustoille ja 
lähdet mukaan verkostoitu-
maan kansainvälisesti!

            Pienyrityskeskus 
kiinnostaa kansainvälisenä
     kumppanina 

V iime vuosien aikana Pienyrityskeskus on 
solminut ripeään tahtiin kansainvälisiä yh-
teistyösopimuksia, joiden avulla suoma-
laisyritysten on entistä helpompaa kasvaa 
maailmalla. 

Tutut kumppanuudet Itämeren alueella ovat laajen-
tuneet yhä kauemmas, sillä Pienyrityskeskuksen tavat 
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta kiinnostavat 

maailmalla.   
Pietari liittyi vahvasti jo Pienyrityskes-

kuksen alkutaipaleeseen lähes 20 vuotta 
sitten. Helsingin kauppakorkeakoulun 

tavoitteena oli luoda Pienyrityskes-
kuksen kautta väylä Venäjälle. Oman 
Pietarin-toimistonsa Pienyrityskes-
kus avasi jo 1993, ja se oli silloin en-

simmäinen suomalainen kiinteästi 
siellä toiminut yliopisto- ja korkeakou-

luyksikkö. 
Nyt Pietarin-toimisto toimii historiansa 

hulppeimmissa tiloissa Suomi-talossa ja auttaa 
pk-yrityksiä Venäjän markkinoille sekä räätälöi koulu-
tuksia Pietarissa toimivien suomalaisyritysten henki-
löstölle. 

Uutta on myös aaltolainen toimintakulttuuri eli 
Pienyrityskeskus ja Cemat-tutkimuskeskus pyörittävät 
yhteisin voimin Pietarin-toimistoa.  Cemat on jo pitkään 
tuottanut tutkimusosiot Pienyrityskeskuksen kehittä-
mishankkeisiin ja koulutussuunnittelun taustaksi. 

Yksi uusimmista yhteistyösopimuksista solmittiin 
viime syksynä Volgan varrella sijaitsevan Nizhni Nov-
gorodin N. I. Lobachevskin valtion yliopiston kanssa. 
Maineikas tutkimusyliopisto löytyy Venäjän 17 kärki-
yliopiston listalta ja saa toimintansa kehittämiseen li-
särahoitusta valtiolta 2013 saakka. Yliopiston kanssa 
valmistellaan yrittäjyyskoulutukseen liittyvää yhteis-
työtä ja venäläiset ovat vierailleet ahkerasti tutustumas-
sa Aalto-yliopiston mahdollisuuksiin.

Hankkeet avaavat vientinäkymiä 
Myös Baltiassa on avattu yrityksille vientinäkymiä kou-
lutuksin ja tutustumisvierailuin.  Pienyrityskeskus avasi 
oman toimipisteensä Tallinnaan 2004 yhteistyössä Tal-
linnan Tehnopolin kanssa. 

Parhaillaankin on meneillään usei-
ta laajoja Baltiaan liittyviä koulutus- 
ja verkostoitumishankkeita, joiden 
matkassa yritykset saavat näppäräs-
ti tuoreen tietopaketin kohdemaiden 
markkinoista ja voivat tutustua mah-
dollisiin yhteistyökumppaneihin pai-
kan päällä. 

Hautomoyritykset Helsingistä ja Tu-
rusta ovat käyttäneet Smedge- ja Creaent-
hankkeiden mahdollisuuksia vilkkaasti hyödykseen. 
Yhteistyöverkostoja on syntynyt Viroon, Latviaan, Liet-
tuaan ja Ruotsiin. Itämeren alueen markkinoille yrityk-
siä tutustumaan erilaisiin alihankintamahdollisuuksiin 
vie myös BSI-hanke, jonka kevään kohdemaa on Liettua. 

Itäisen Euroopan siirtymätalousmaat – Puola, Tsek-
ki, Slovakia, Valko-Venäjä, Ukraina, Romania ja Baltian 
maat – ovat puolestaan keskiössä Kiemet-hankkees-
sa, joka tuottaa tietoa näiden maiden metsätaloudesta 
ja taustoittaa suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä 
koulutuksin ja tutustumismatkoin. 

Englanninkielistä verkko-oppimateriaalia on kehi-
tetty useissa hankkeissa. Parhaillaan on meneillään kak-
sivuotinen LLP Leonardo da Vinci -rahoituksella hanke 
E-iM, jossa kehitetään innovaatioiden johtamiseen 
oppimateriaalia pk-yrityksiä varten. Yhteistyökump-
paneina ovat Latvian Technological Center ja Riian 
teknillinen yliopisto Latviasta, Coventryn yliopisto 
Isosta-Britanniasta, Baltic Education Technology In-
stitute Liettuasta ja Integrated Resources Management 
Company Maltalta.  

Hautomot verkottuvat yli rajojen 
Erityisen nopeasti kansainvälisiä  

lonkeroitaan on levittänyt 
Pienyrityskeskuksen Aalto 

Start-Up Center & Ara-
bus -yrityshautomo-

ympäristö. ASUC 
selvitti viime ke-

sänä lupaavimpia 
yhteistyösuun-
tia maailmal-
la. Selvityksen 
mukaan 80 
h a u t o m o -
y r i t y k s e l -
lään ASUC 
on maailman 
m i t a s s a k i n 

jo merkittävä 
toimija, jonka 

verkostojen vä-
lityksellä hau-

tomoyritysten on 
hyvä lähteä tutki-

maan laajentumista 
kansainvälisille markki-

noille.
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Viime syksynä allekirjoitettiin yhteistyö-
sopimus Nizhni Novgorodin valtion 
yliopiston kanssa tavoitteena kehittää 
yhdessä yrittäjyyskoulutuksia.

Kasvuyritysten kansainvälistymistä  
vauhdittamaan on solmittu useita kump-

panuuksia Pietarin alueen yritys-
hautomoiden kanssa. Eri maissa 

toimivien yrityshautomoiden yhteise-
nä ponnistuksena on syntynyt Soft 
landing -palvelupaketti, joka takaa 
yrityksille yhdessä sovituin pelin-
säännöin tukea kansainvälisty-
miseen muun muassa Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Ruot-
sissa. 

Nopeasti kasvavat ja kan-
sainvälistyvät born global 

-hautomoyritykset singah- 
televat etsimässä kasvumah-
dollisuuksia aina Yhdysvalto-
jen Piilaaksoa myöten.

Vierailijoita  
läheltä ja kaukaa

Kansainväliset vierailijaryhmät ovat löytä-
neet Pienyrityskeskukseen läheltä ja kaukaa, 
sillä suomalainen malli opettaa yrittäjyyt-
tä ja tuoda yrittäjyyskasvatus kaikil-
le oppilaitostasoille kiinnostaa tällä 
hetkellä kovasti maailmalla. 

Pienyrityskeskus alkoi val-
mistella muutama vuosi sitten 
Suomen ulkoasiainministeriön 
toimeksiannosta yrittäjyyshan-
ketta Egyptissä, ja ensimmäinen 
yhteistyöseminaari järjestettiin 
Kairossa joulukuussa 2008 Kai-
ron yliopiston ja Kairon amerik-
kalaisen yliopiston kanssa. 

Taustalla on ministeriön ha-
lu laajentaa Egyptin ja Suomen 
suhteita kehitysyhteistyöstä kau-
pallisten ja taloudellisten suhteiden 
kehittämisen suuntaan sekä tukea ins-
tituutioiden ja kansalaisjärjestöjen välistä 
yhteistyötä. Egyptiläiset yhteistyökumppanit 
ovat vierailleet pariin otteeseen myös Suomessa. 

Tammikuun puolivälissä isännöitiin perin harvi-
naisia vieraita, kun yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuk-
sen malleihin tuli tutustumaan joukko Etelä-Korean 
keskiosissa sijaitsevissa ammatillisissa oppilaitoksissa 
opettavia asiantuntijoita. Heitä kiinnostivat yrittäjyys-
kasvatuksen lisäksi erityisesti suomalaisen yhteiskun-
nan pelisäännöt ja yrittäjyyden nivoutuminen osaksi 
oppilaitosten toimintaa ja työelämää.

Yhteistyöllä 
pietarilaisen Finec-

yliopiston kanssa on 
pitkät perinteet. 
Kuvassa rehtori 
Igor Maximtsev 

(oik.) Pietarin 
toimiston avajais-

juhlassa.



Luovia ratkaisuja pk-yritysten 
liiketoiminnan kehittämiseen 
ja yrittäjyyteen.

Pienyrityskeskus on Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun erillislaitos. 

Keskeisimpiä toimintamuotojamme ovat  

täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämis- 

ja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo 

esihautomotoimintoineen. Olemme 

toimineet jo 30 vuotta. Toimipisteemme 

sijaitsevat Mikkelissä, Helsingissä, 

Espoossa, Pietarissa ja Tallinnassa. 

Yhteistyömme Aalto-yliopiston 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. 

PIENYRITYSKESKUS
Puhelin 010 217 8600
pienyrityskeskus.aalto.fi

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

MIKKELI
Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

HELSINKI
PL 21285, 00076 AALTO
Arkadiankatu 28, Helsinki

ESPOO
c/o Aalto ACE
PL 17600, 00076 AALTO
Metallimiehenkuja 10, Espoo

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

TALLINNA
Mäealuse 4 B, 12618 Tallinna


