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PIETARI
toimisto
• Venäjä

2004
TALLINNA
toimisto
• Ranska
• Liettua
• Kypros
• Slovakia

1980 
MIKKELI 
toimisto

Yrittäjyyteen oppimisen ekosysteemit
Yrittäjyyskasvatuspäivät, YKTT
Helsingissä ja Espoossa 26.–27.9.2013

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Lisätietoja: http://www.yktt.fi/YKTT_2013.html

1996
• Saksa

1998
• Iso-Britania
• Tallinna

2002
• Viro

2000
• Irlanti

2001
• Unkari
• Latvia 
• Liettua

2008
• Egypti

2009
• Latvia
• Ruotsi

2010
• Malta 
• Valko-
   Venäjä

2011
• Ukraina
• Romania

2012
• Hollanti

• •  Puola
• Kiina

• yhteistyöhankkeita  • koulutusta
• verkostoitumismatkoja

Kansainvälinen 
toimintamme 
vuosien varrella

Kuvassa Pienyrityskeskuksen 
kansainvälinen tiimi Mikkelissä:
(takana) Elena Mochnikova, 
Niko Arola, Sinikka Mynttinen, 
Anne Gustafsson-Pesonen,
(edessä) Merja Ryökäs ja Katri Liekkilä.
Kuvasta puuttuvat Pentti Mustalampi 
ja Natalia Narits.

Suomen haasteet liittyvät menestymiseen kansain-
välisessä liiketoiminnassa ja se koskee kaikkea 
yritystoimintaamme. Kansainvälistymisen pa-

kolta ei voi eristäytyä, vaikka välillä toivoisikin sen ole-
van mahdollista. Pienyrityskeskus aloitti jo toimintansa 
alkutaipaleella 80-luvulla ensimmäiset valmennus-
ohjelmat, jotka keskittyivät viennin ja kansainvälisty-
misen edellytyksiin ja mahdollisuuksiin pk-yritysten 
liiketoimintastrategian osana. Siitä lähtien kansainvä-
listymisen ja globaalin talouden kysymykset ovat olleet 
yhä keskeisempi osa niin valmennus- ja kehitysohjelmia 
kuin palvelutoimintaamme.  Pienyrityskeskuksessa pää-
timme jo aivan 90-luvun alussa, että meidän tulee myös 
itse toimia maamme ulkopuolella ollaksemme uskotta-
via kansainvälistymispalvelujen tuottamisessa. Omas-
sa kansainvälistymisstrategiassamme teimme tuolloin 
pk-yrityksille tyypillisen ratkaisun eli hakeuduimme 
naapurimaihin, joissa näimme palveluillemme suurim-
mat hyödyntämismahdollisuudet ja yhteistyötarpeet. 
Tämän linjauksen vahvistimme myöhemmin tietoisek-
si Itämeri strategiaksi eli olla merkittävä toimija yrittä-
jyys- ja pk-yritysten palvelujen tuottamisessa Itämeren 
alueella. Ja tämän valitun fokuksen mukaisesti jatkam-
me edelleen kehitystyötä.

Toimiyksikkömme Pietarissa ja 
Tallinnassa ovat olleet keskeisiä 
välineitä kansainvälistymisen 
vauhdittamisessa. Yksiköt ovat 
myös mahdollistaneet sen moni-
muotoisen kansainvälisen yhteis-
työverkoston syntymisen, joka on 
tänä päivänä aivan a ja o toimintojen 
kehittämisessä.   Asiakkaillemme tämä 
on turvannut markkinalähtöisen tietämyksen ylläpitä-
misen ja hyvin konkreettisten kansainvälistymispalve-
lujen tuottamisen, joihin kuuluu kehittämisohjelmien 
lisäksi monimuotoiset soft landing -palvelut helpotta-
maan uusille ja kasvaville markkina-alueille sijoittumis-
ta ja asiakkuuksien löytämistä .  

Kansainvälisen liiketoiminnan menestys edellyttää 
määrätietoista oman osaamisen kehittämistä sekä sa-
malla vahvaa verkostoitumista muihin kansainvälisty-
misen  toimijoihin.  Yritys ja erehdys -metodi on aivan 
liian kallista pienille yrityksille, joten kansainvälisty-
mispääoman kerryttäminen siten kuin tässä lehdessä 
yrittäjät kuvaavat, on  kerta kaikkisen tärkeää ja samal-
la kustannustehokasta.  Pienyrityskeskus kannustaa ja 
ohjaa kansainväliseen menestykseen! 

Kansainvälisty tänään

Pienyrityskeskus on 20 vuoden kokemuksen 

pohjalta räätälöinyt yritysten eri 

kansainvälistymisen vaiheisiin sopivia 

palvelupaketteja.

Etsimme kontakteja kansainvälistymistä aloitteleville 
yrityksille ja järjestämme tilaisuuksia tavata yhteistyö-
kumppaneita.

Autamme yrityksiä hyödyntämään julkista rahoitus-
ta, tekemään markkinaselvityksiä sekä etabloitumaan. 
Ns. soft landing -palvelut avaavat yrityksille ovet yhteis-
työkumppaneidemme palveluihin ja tiloihin.

Räätälöimme yrityksille valmennuksia,  jotka voi-
daan toteuttaa joko Suomessa tai kohdemaassa. Mento-
riverkostostamme löytyy kokeneita sparraajia.

Pietarilaisyliopistojen kanssa olemme jo vuo-
sia toteuttaneet projekteja, joissa opiskelijat auttavat 
Venäjän-markkinoista kiinnostuneita yrityksiä täsmä-
selvityksin.

Lisätietoja: 
Baltian maissa Tallinnan toimiston päällikkö 
Natalia Narits,  natalia.narits@aalto.fi 
ja  Pietarissa Pietarin toimiston päällikkö 
Juha Stenholm,  juha.stenholm@aalto.fi

Baltic Sea Business Services  
avaa Itämeren markkinat 
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Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen Pieta-
rin toimisto täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 
Suomalaistaustaiset yritykset ovat tottu-
neet hakemaan yksiköstä itselleen räätälöi-
tyjä koulutuspalveluja. Jatkossa toimisto 

vauhdittaa myös venäläisten ja suomalaisten hautomo-
yritysten ja luovien alojen yritysten kansainvälistymistä. 

Helsingin kauppakorkeakoulu avasi 1993 ensimmäi-
senä suomalaisena yliopistona oman kiinteän toimipis-
teen Pietariin. Vuosien varrella siellä on koulutettu yli 
600 asiantuntijaa suomalaistaustaisten yritysten palve-
lukseen. 

Mittavin koulutusponnistus oli vuosia kestänyt, lä-
hialuerahoituksella toteutettu kaupallisten avustajien 
koulutus, josta on valmistunut noin 400 suomea puhu-
vaa venäläisasiantuntijaa. 

Suomea pietarilaiskouluissa opettanut Marina Be-
lova kävi 15 vuotta sitten Pienyrityskeskuksen räätälöi-
män kaupallisten avustajien koulutuksen. 

”Meillä koulutukset ovat teoriapohjaisia ja harjoitte-
lu tehdään lopuksi. Pienyrityskeskuksen koulutuksessa 
opintojaksot ja harjoittelu yrityksissä vuorottelivat. Mo-
nipuolinen ohjelma opetti myyntitaitoja, markkinointia, 
kirjanpitoa ja atk:ta, mikä oli silloin uutta.”

Valmistuttuaan Belova työskenteli harjoitteluaika-
na tutuksi tulleessa konsulttiyrityksessä kuuden vuo-
den ajan markkinointiviestintään liittyneissä tehtävissä. 

”Koulutus oli minulle merkittävä kokemus. Sain uu-
den ammatin, jossa toimin edelleen eli olen kaikki nämä 
vuodet auttanut suomalaisyrityksiä pääsemään Venäjän 
markkinoille.”

Tasoitan kulttuurieroja
Belova on täydentänyt osaamistaan käymällä Pienyri-
tyskeskuksen Pietarissa järjestämiä logistiikkaan ja 
tulliasioihin liittyneitä koulutuksia sekä osallistunut 
seminaareihin.  

”Työskentelin vuosia myös suomalaisessa metalli-
alan tuotantoyrityksessä. Työpaikoista sain hyvää tietoa 
kulttuurieroista. Tällä hetkellä työskentelen freelance-
rina ja teen toimeksiantoja muun muassa ensimmäisel-
le suomalaiselle työnantajalleni.”

Hän hoitaa vaikkapa sertifikaatteihin, lisensseihin, 
työlupiin ja tullaukseen liittyviä asioita.  

”Kaikella osaamisellani on juuret Pienyrityskeskuk-
sen koulutuksissa. Autan ihmisiä ymmärtämään toimin-
tatapojen eroja ja tasoitan temperamenttieroja”

Paljon puhuttuja kulttuurieroja Belova tunnistaa 
”Meillä hierarkia on pystysuoraa, Suomessa vaaka-

suoraa. Minulle sopii suomalainen tapa, että keskustel-
laan asioista ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Venäläinen 
stereotypia on, että suomalaiset toimivat hitaasti. Suo-
malaiset jännittävät, hermostuvatko venäläiset jostain.”

Hän on huomannut, että huono taloustilanne saa 
venäläiset ja suomalaiset toimimaan eri tavalla; suoma-
lainen jättää hankinnan tekemättä, venäläinen ostaa va-
rastoon.  

   Kaupalliset avustajat 
vauhdittavat 
    Venäjän-kauppaa

”Venäläiset ovat tottuneet varautumaan huonoihin 
aikoihin globaalien muutosten keskellä.”

Belovan mielestä Venäjän markkinoille nyt lähtevät 
suomalaisyritykset ovat tehneet kotiläksynsä paremmin 
kuin ennen tehtiin.

”2000-luvun alussa oli vaikeita aikoja, mutta nyt tu-
lijoiden määrä kasvaa taas. Suomalaisyritykset ovat 
kokeilevampia kuin ennen, tutkivat erilaisia mahdolli-
suuksia ja perehtyvät toimintaympäristöön. Jotkut yri-
tykset ovat jo tullessaan valmiita pelaajia; ymmärtävät 
miten asiat toimivat ja käyttävät paikallista henkilöstöä.”

Varautumista vaativat edelleen verotus ja erilaiset 
kirjanpitoasiat.

”Kirjanpitosäädökset ovat olleet muutoksen kohtee-
na viitisen vuotta. Toimintatavat muuttuvat eurooppa-
laisen ja yhdysvaltalaisen käytännön suuntaan. Nykyään 
sähköisesti voi hoitaa jo monia verotukseen, eläkkeisiin 
ja sosiaalirahastoon liittyviä asioita.”

Myös markkinaselvitysten tekeminen on nopeutu-
nut.

”Nyt englanninkielisiä markkinointiselvityksiä syn-
tyy nopeasti. Venäjällä on mahtavat markkinat, mutta 
myös kilpailu on kovaa. Pitää miettiä tarkkaan, mitä tar-
joaa.”

Belovaa kiinnostaa nyt kehittää verkkokauppoja 
suomalaisyrityksille. 

”Verkkokaupat ovat kovassa kasvussa Venäjällä. Ar-
vioidaan esimerkiksi, että 18 prosenttia Pietarin va-
rastoista on verkkokauppayritysten käytössä. Kehitän 
suomalaisen yhteistyökumppanin kanssa toimintamal-
lia, jossa olisi oma logistiikkaketju.”

Hautomoyrityksille  
räätälöidään palveluja

Belova kävi 10. kaupallisten avustajien koulutuksen. Se 
oli aikanaan ensimmäinen, jota Juha Stenholm ryhtyi 
vetämään. Suomalaisyritykset kysyvät ja käyttävät edel-
leen kaupallisia avustajia erilaisiin selvityksiin, tulkka-
uksiin, järjestelyihin ja markkinointipalveluihin. Näissä 
tehtävissä heitä hyödynnetään paljon Pienyrityskeskuk-
sen Venäjä-hankkeissa, kuten esimerkiksi Biznes po-
russki -hankkeessa. 

Stenholm on nyt palannut vetämään Pietarin toi-
mistoa Suomi-talossa yhdessä koordinaattori Olesya 
Baraniucin kanssa, joka on myös valmistunut aikanaan 
kaupallisten avustajien koulutuksesta. 

Toimisto räätälöi yrityksille koulutus- ja palvelupa-
ketteja ja avaa uusille tulijoille ovia venäläisten asiakkai-
den luo.

”Seuraavaksi alamme räätälöidä koulutuksia ja palve-
luja venäläisille ja suomalaisille hautomoyrityksille, jot-
ka etsivät markkinoita naapurimaasta. Hyödynnämme 
tässä Aalto Start-Up Centerin ja Aalto Protomon osaa-
mista. Meillä on täällä Pietarissa ollut jo vuosia vahvat 
verkostot ja yhteistyösopimuksia paikallisten hautomo-
yhteisöjen ja yliopistojen kanssa. Parhaillaan rakennam-
me verkostoja Moskovan Skolkovoon ja muun muassa 
IT-Parkiin Kazaniin”, Stenholm sanoo.

Suomi-talossa
• 20-vuotisjuhlat 10.10.2013 Pietarissa 
• täydennyskoulutus
• räätälöidyt valmennukset yrityksille
• markkinaselvitykset ja yrityskontaktit
• henkilöstökoulutukset
• verkostoitumis- ja markkinointimatkat
• Venäjän talouden ja liiketoiminta-
  ympäristön seuranta 
• tutkimuspalvelut yrityksille yhdessä 
  Aalto Cematin kanssa
• luovien alojen ja hautomoyritysten 
  kansainvälistymisen tukeminen 
Lisätietoja: 
Juha Stenholm, toimiston päällikkö  
+358 50 597 1078 tai +7 812 603 2229, 
juha.stenholm@aalto.fi 
Olesya Baraniuc, koordinaattori 
+7 812 603 2228 
olesya.baraniuc@aalto.fi
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Kansainvälisyys on kiinnostanut Jutta Haa-
ramoa jo nuoresta. Kielitaito karttui kieli-
kursseilla ja maailmalla vaihto-oppilaana.  
Liiketalouden ammattikorkeakoulutut-
kinnon jälkeen hän työskenteli neljä vuot-

ta rahoitusalalla ja siirtyi sitten mobiilipelialalle Sumea 
Oy:hyn, joka myytiin sittemmin amerikkalaisomisteisel-
le mobiilialan ohjelmistoyritys Digital Chocolatelle.  

”Se oli kivaa aikaa. Nuoret, fiksut kaverit halusivat 
pistää asioita toimimaan ja loivat yhteistä toimintakult-
tuuria. Onnistuminen oli omissa käsissä ja kaikkeen voi 
vaikuttaa, voi kyseenalaistaa ja tehdä uudella tavalla.”

Haaramo myi tuotteita maailmalle ja kehitti liike-
toimintaa. Tutuiksi tulivat matkapuhelinten valmistajat 
Euroopassa, Pohjoismaissa, Australiassa ja Uudessa-
Seelannissa. Kansainväliseen kauppaan liittyvien sopi-
musten laatiminen oli osa arkea. 

Lapsuus yrittäjäperheessä oli kuitenkin vakuuttanut, 
että jonain päivänä pitää perustaa oma yritys. Lopulta 
äitiyslomalla kahden pienen lapsen kanssa kotona syn-
tyi idea verkossa toimivasta palvelusta, jonka avulla eri 
vartalotyyppeihin kuuluvat naiset voivat sovittaa verk-
kovaatekauppojen tuotteita. 

”Tutkin ja kehittelin asiaa kahdeksan kuukautta. 
Mielessä oli koko ajan, että idean pohjalta pitää syntyä 
kannattavaa liiketoimintaa tai se ei kiehdo minua. Mie-
tin, minkä ongelman haluaisin ratkaista, kuka siitä mak-
saisi ja miten palvelu tehtäisiin ja rahoitettaisiin.”

Kysy rohkeasti
Haaramo perusti yrityksen reilu vuosi sitten ja aloitti pi-
an sen jälkeen Aalto Start-Up Center -yrityshautomossa. 
Verkkovaatekauppojen sovituspalvelusta julkistettiin 
iPad-versio tämän vuoden alussa. 

Oman sovelluksen teknologinen kehittäminen oli 
haastavampaa kuin Haaramo aluksi ajatteli. Toisaalta 
apuakin on tullut yllättävän paljon. 

”Olemme edenneet askel kerrallaan yrityksen ja ereh-
dyksen kautta. Yrittäjän on tärkeää uskaltaa kysyä ihmi-
siltä, jotka osaavat. Periaatteessa kaikki ovet ovat aina 
auki sille, joka uskaltaa vain kysyä. On yllättävää, miten 
paljon ihmiset ovat valmiita auttamaan.” 

Tällä hetkellä palvelussa on jo mukana joukko ame-
rikkalaisia verkkovaatekauppoja. 

”Palvelumme on lähtökohtaisesti kansainvälisesti. 
Alussa mukaan lähti kolme amerikkalaista verkkokaup-
paa, ja niiden määrää lisätään pikku hiljaa. Tarkoitus on 
laajentua ja kansainvälistyä erilaisten yhteistyökump-
panuuksien kautta.”

Virtuaalinen sovituspalvelu julkistettiin yhdessä 
Pohjois-Amerikan markkinoille laajentuneen suoma-
laisbrändin, Ivana Helsingin, kanssa.

”En oikein tajunnutkaan, miten paljon merkitystä on 
sillä, että saa nimekkään muotibrändin yhteistyökump-
paniksi. Hyvät kumppanuudet tuovat aloittavalle yrityk-
selle uskottavuutta.”

Stylewhilen palvelun kohderyhmänä eivät ole kaik-
ki maailman naiset, vaan maksukykyiset työikäiset nai-
set, jotka ostavat vaatteita verkosta ja seuraavat muotia. 
Heidät palvelu haluaa muuttaa passiivisista muodin ha-
vainnoijista aktiivisiksi oman tyylin 
suunnittelijoiksi.  

”Haluamme todistaa nyt käytös-
sä olevalla versiolla, että idea toimii. 
Käyttäjiltä saatu palaute on ollut kan-
nustavaa.”

Amerikassa arvioidaan, että verkkokaupoista os-
tetaan vaatteita vuoteen 2015 mennessä 26 miljardilla 
dollarilla.  Stylewhile saa tulovirtansa verkkovaatekau-
poilta, kun sovelluksen käyttäjät siirtyvät linkin välityk-
sellä sovituspalvelusta vaatekaupan sivuilla ostoksille.  

”Markkinoimme nyt palveluamme, haluamme laa-
jentua kansainvälisesti ja luoda riittävän tulovirran.”

Etsi oikeat ihmiset
Yritys toimii Aalto Start-Up Center -yrityshautomoym-
päristössä Helsingin Ruoholahdessa. 

”Täällä ei ole turhaa pönötystä, vaan asioita lähesty-
tään todella konkreettisesti. On hauskaa seurata, miten 
pienet yritykset vievät toimintaansa eteenpäin hyvin eri 
tyyleillä.”

Stylewhile on osallistunut ASUCin kansainvälisiin 
hankkeisiin ja esittäytyi muun muassa StartSmart-tilai-
suudessa virolaisille aloittaville yrityksille. 

”Virossa meitä kiinnostaa vahva ohjelmisto-osaa-
minen ja pääsy heidän markkinoilleen. Pidän myös vi-
rolaisten asenteesta. Heillä on uskallusta ja rohkeutta 
tarttua asioihin, mutta he eivät ota itseään tai 
elämää liian vakavasti tai pelkää turhia.”

Ruuhkavuosiaan 2- ja 4-vuotiaiden 
lasten ja miehensä kanssa elävä yrit-
täjä kannustaa muitakin naisia pe-
rustamaan oman yrityksen, eikä 
odottamaan ns. sopivaa hetkeä.

”Itse mietin, että jollen nyt 
tee tätä, tämän parempaakaan 
saumaa ei tule. Jos yrittäminen 
kiinnostaa, pitää ottaa hyppy ja ir-
tisanoutua työpaikasta. Usein me 
naiset olemme miettineet omaa yri-
tystä vuosia, eikä lopulta enää puutu 
kuin tuuppaus tai hyppäys.” 

Kasvuyrittäjyyteen liittyy paljon odo-
tuksia. Haaramo muistuttaa, että harva yri-
tys saa heti miljoonia euroja rahaa sijoittajilta, vaan 
edessä on yleensä pitkä polku. Stylewhile on saanut ra-
hoitusta Tekesiltä, Keksintösäätiöltä sekä ns. siemenra-
hoitusta. 

”Olen oppinut, että yrittäjyydessä tarvitaan eniten 
rohkeutta. Maailma on täynnä ideoita. On tärkeää löytää 
oikeat ihmiset niitä toteuttamaan ja muistaa, että yrittä-
jyys on jatkuvaa oppimista.”

    Kansainvälistymme
       verkostojen avulla

Haluamme saada ensin tukevan 
jalansijan Pohjois-Amerikan 
markkinoilta ja luoda sen pohjalle 
kannattavaa liiketoimintaa, 
toimitusjohtaja Jutta Haaramo miettii. 
Hänen perustamansa Stylewhile Oy on 
kehittänyt virtuaalisen sovituskopin.

Ei yrittäjän tarvitse osata kaikkea itse, vaan 
pitää löytää oikeat ihmiset, joilta kysyä. Kaikki 
ovet ovat aina auki sille, joka vain uskaltaa kysyä, 
toimitusjohtaja Jutta Haaramo korostaa.

Jos yrittäminen 
kiinnostaa, pitää 
ottaa hyppy!
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        Partnership 
    agreement 
-sopimuksia mm.

VIRO:  Technopol, Tallinna
LATVIA:  Latvian technology 
Center, Riika
LIETTUA:   Northtown 
technology Center, Kaunas
VENÄJÄ:   Kristall ja Ingria, 
Pietari
Lisätietoja:  
Aalto Start-Up Center,
Marika Paakkala,
  projektijohtaja,
          marika.paakkala
                   @aalto.fi
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Mäntyharjulta kotoisin oleva Palhomaa 
lähti maailmalle ensimmäistä kertaa 
14-vuotiaana kielikurssille Yhdysval-
toihin. Sen jälkeen ovat tulleet tutuik-
si useimmat mantereet. 

Kun hän sai opinnot Tampereella kauppaoppilaitok-
sessa päätökseen, työt odottivat kiinteistönvälittäjänä 
Mikkelissä. Vuoden kuluttua, 23-vuotiaana, hän perus-
ti oman yrityksen, Palhomaa Oy:n. Tänä vuonna yritys 
täyttää 15 vuotta. 

”Suurimman muutoksen tälle alalle on tuonut tek-
nologia. Kun yritys aloitti, mainonta oli mustavalkoista 
eikä alan tarjonnan kerääviä nettiportaaleja ollut vielä 
olemassa. Nyt kaikki mainosmateriaali tehdään nelivä-
risenä, ja kohteet päivitetään reaaliaikaisesti nettiin.”

Palvele venäjän kielellä
Venäläismatkailijat tuovat itäsuomalaisille yrityksille 
uusia mahdollisuuksia. Palhomaa pohtii, riittääkö rik-
kaita venäläismatkailijoita kiinnostavaa tarjottavaa. 

”Jos täällä ei voi viettää luksuslomaa, he menevät 
mieluummin hotellilomille Keski-Eurooppaan. Myös 
ohjelmaa pitäisi olla tarjolla, jos perhe tulee 1–2 viikok-
si tänne.”

Yleinen mielikuva on, että venäläismatkailijat halu-
avat ostaa kalliita Saimaan-rantatontteja.

”Lomamökin vuokrannut keskiluokkainen perhe har-
voin miettii kiinteistökauppoja. Kiinteistökaupasta ve-
näläisten osuus on marginaalinen Mikkelin seudulla. 

Ne, jotka kauppoja miettivät, ovat kiinnos-
tuneita niin asunnoista, kiinteistöistä kuin 
tonteistakin. Nyt näkyy se, että aiemmin 
mökkejä ja taloja ostaneet myyvät niitä pois.”

Palhomaan yritys varautuu siihen, että 
venäläisasiakkaiden joukko kasvaa lähivuo-
sina.   

”Pienissä eteläsavolaisissa kunnissa väes-
tö vanhenee ja paluumuuttajat haluavat usein Mikkeliin. 
Iso kysymys on, kuka ostaa pienistä kunnista muut kiin-
teistöt kuin rantatontit.”

Viime vuodesta alkaen yrityksen palkkalistoilla on 
työskennellyt venäjää äidinkielenään puhuva ammatti-
korkeakouluopiskelija, joka valmistuu pian tradenomik-
si.

”Kansainvälistyminen ajatellaan usein tavaroiden 
vienniksi. Palveluvientiä ei vielä nähdä vientitoiminta-
na. Toisaalta kansainvälistyä voi myös kotimaassa. Me 
haluamme palvella venäläisasiakkaitamme heidän äi-
dinkielellään.”

Palveluja kehitetään miettien, minkälaista palvelua 
suomalainen kaipaisi maailmalla.  

”Kiinteistökauppa on iso investointi ja silloin pitää 
uskoa siihen yhteiskuntaan, jossa sen tekee. Ostaja ha-
lua vakuuttua, että kaikki toimii ja arvostaa palvelua äi-
dinkielellään.”

Nykyään Aitoasunnot-ketjun väreissä toimivan 
yrityksen nettisivut on käännetty venäjäksi, ja venä-
läisasiakkaita palvellaan myös sosiaalisessa mediassa 
vkontakte.ru-sivustolla.

”Kehitämme palveluja pitkällä jänteellä ja jo nyt asia-
kas saa halutessaan tiedot kohteesta venäjäksi.”

Luottamus vaatii aikaa 
Kulttuurieroista puhutaan paljon. Venäjän kielen opin-
not Palhomaa aloitti jo yläasteen kahdeksannella luokal-
la. Lukion jälkeen venäjän opiskeluun tuli pitkä tauko. 

Ensin hän innostui mukaan Pienyrityskeskuksen 
järjestämälle suomenkielisille kurssille perehtymään 
venäläisen kulttuurin erityispiirteisiin. Hänen koke-
muksen mukaan normaaleilla kohteliaisuuksilla pärjää 
venäläisten kanssa jo pitkälle.

”Maltti on valttia. Kannattaa rakentaa asiakassuh-
teita ajan kanssa, että luottamus syntyy. Mitä enemmän 
ehtii jutella venäläisasiakkaidensa kanssa, sitä parem-
pi. Kun asiakas luottaa yritykseen, hän suosittelee sitä 
eteenpäin, mikä on tehokkainta markkinointia.”

Tutuiksi ovat tulleet Biznes po-russki -hankkeen 
kielikoulutukset kotimaassa ja Pietarissa.

”Olen opiskellut kahdella Pienyrityskeskuksen jär-
jestämällä viikon intensiivikielikurssilla Pietarissa. 
Opiskelu on ollut tehokasta ryhmässä, jossa on muita-
kin yrittäjiä. Kielikurssien aikana on myös pystynyt tu-
tustumaan kaupungin nykyaikaiseen keskustaan.”

Oman tytäryhtiön perustamisesta Venäjälle Palho-
maa ei haaveile, vaan haluaa toimia yhteistyökumppa-
neidensa kanssa.  

”Venäjällä kiinteistöjen välitysbisnes on villimpää 
kuin täällä meillä. Paikallinen yhteistyökumppanimme 
on erikoistunut tuomaan ostajia Suomeen. Meitä Venä-
jällä palveluita markkinoivia on vielä vähän. Taidamme 
olla Etelä-Savossa ensimmäisiä.”

Opiskelija avaa trendejä
Palhomaan suosittelee kansainvälisten opiskelijoiden 
palkkaamista, sillä se on näppärä tapa kansainvälistyä 
kotipaikkakunnalla. Mikkelissä on ollut paljon ulkomaa-
laisia opiskelijoita 90-luvun alusta saakka.

”Pitäisi muistaa, että päätös lähteä ulkomaille opiske-
lemaan on koko perheen ja suvun investointi. Toisaalta 
opiskelija on yrityksen tulevaisuuden asiakas tai työn-
tekijä.”  

Reilu työnantajayritys muistetaan, ja sitä suositel-
laan eteenpäin. 

”Ilmaisia työntekijöitä ei ole. Työnantajan on muis-
tettava, että nuoren on tultava toimeen ja saatava oh-
jausta. Harjoittelu on tilaisuus kertoa nuorelle alasta. 
Kun yritys sitouttaa opiskelijan ja kouluttaa häntä, nuo-
ri myös tekee tulosta.”

Nuori tuo mukanaan yritykseen tuulahduksen tren-
deistä.

”Nuorilla on viimeisin tieto teknologiasta ja tren-
deistä. He auttavat yritystä ennakoimaan tulevaa. Siksi 
opiskelijan työllistäminen on yritykseltä investointi tu-
levaisuuteen.”

    Kannattaa 
käydä kaukana 
nähdäkseen lähelle

Venäjän-kauppa 
kannattaa! 
• Venäjän-kaupan 
 koulutukset ja tietoiskut
 eteläsavolaisille ja itä-
 suomalaisille yrityksille 
 sekä julkisen sektorin 
 toimijoille
Lisätietoja: 
Merja Ryökäs, 
puh. 040 7375 407, 
merja.ryokas
         @aalto.fi

”Suomalaisyrittäjien kannattaisi 

käydä enemmän Pietarissa.  

Moni ennakkoajatus haihtuu kauniissa, 

nykyaikaisessa kaupungissa”, 

toimitusjohtaja Marko Palhomaa 

kannustaa.
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Venäläis-
asiakkaiden 

joukko kasvaa 
lähivuosina.   
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Tutkimusten mukaan montaa menestyvää, 
nopeasti kasvavaa ja kansainvälistyvää yri-
tystä pyörittää monikansallinen tiimi. Stres-
sinhallintatyökalun verkkoon kehittänyt 
Newolo Oy on tästä hyvä esimerkki.

Yrityksen toimitusjohtaja, ranskalainen Philip-
pe Santraine on asunut Suomessa 14 vuotta eli saman 
ajan, jonka hän on tuntenut yrityksen luovana johtajana 
työskentelevän Juho Juutilaisen. Kummallakin on laaja 
kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja yrittäjyy-
destä. Molemmat ehtivät toimia vuosia myös startup-
yritysten maailmassa.

Yhteisen liikeidean hauduttelu alkoi kolmisen vuot-
ta sitten havainnosta, kuinka suuren ongelman stressi 
muodostaa työyhteisöille.

”Stressi on kuin maailmanlaajuinen pandemia, ja se 
liitetään moniin sairauksiin. Me menemme stressin juu-
rille. Palvelumme avulla käyttäjä voi ehkäistä stressiään 
jo ennalta ja lisätä omaa työhyvinvointiaan virtuaalival-
mentajan avulla. Palvelumme muuttaa pysyvästi ihmis-
ten tapaa suhtautua stressaaviin tilanteisiin.”

Newolo Oy perustettiin helmikuussa 2011, ja se 
toimii Aalto Start-Up Centerissä. Yrityksen palve-
lu on 10-vaiheinen valmennusohjelma, joka kestää 2-4 
kuukautta. Täysin automatisoitu yrityksille ja organi-
saatioille suunnattu verkkopalvelu on luotu ns. pilvipal-
veluksi.

”Olemme kehittäneet palvelua tiiviissä yhteistyössä 
VTT:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelun sisältö on rää-
tälöity kullekin käyttäjälle, ja valmennuksessa käsitel-
lään paljon stressin syntyjuuria eli ajatuksia, tunteita ja 
käyttäytymistä.”

Newolon ensimmäinen yhteistyökumppani on pää-
kaupunkiseudun suurin työterveystoimija, Diacor ter-
veyspalvelut Oy. 

”Kohennamme yhdessä ihmisen työhyvinvointia. Yri-
tyksille palvelumme antaa uusia eväitä muutosjohtami-
seen. Toisaalta vaikkapa yt-tilanteessa olevat ihmiset 
saavat palvelustemme itselleen työkaluja uuteen vai-
heeseen uralla.”

Verkostoissa syntyy uutta
Yrityksen palvelun kehitykseen osallistuu 12 partneria 
kaikkiaan kuudesta eri maasta.

”Haluamme yhdistellä asioita tavalla, joka ei ole alalle 
aiemmin tuttu. Olemme työskennelleet vaihe kerrallaan 
ja rakentaneet päämäärätietoisesti monikansallista tii-
miä. Helsingissä on yllättävän paljon kansainvälisiä mo-
niosaajia ja asiantuntijoita, jotka eivät epäröi jakaa omaa 
osaamistaan.”

”Me etsimme ennakkoluulottomia yrittäjähenkisiä 
ihmisiä, jotka uskaltavat tehdä asioita ja jotka edustavat 
oman alansa osaamisen kärkeä. Oma ihmissuhdever-
kostomme on ollut paras ja luotettavin kanava. Yhtei-
nen ajatus on, että rakennamme palvelun alusta alkaen 
kansainvälisille markkinoille.”

Tehokas tapa kartuttaa verkostoa on puhua omasta 
ideasta mahdollisimman monelle. 

”Kannattaa puhua omasta ideasta siellä sun täällä. 
Moni kertoo silloin, että tuntee jonkun, josta voisi olla 
hyötyä. Suomalaiset pelkäävät usein virheitä. On myös 
tärkeää kuulla ja kertoa, mikä voi mennä pieleen. Vir-
heiden huomaaminen johtaa oikeaan 
suuntaan.”

Palvelu on pioneeri omalla alal-
laan. Yritys aikoo viedä innovaation-
sa nopeasti maailmalle ensimmäisenä 
tavoitteenaan Länsi-Eurooppa.

”Etsimme kullekin markkina-alueelle sopivaa yh-
teistyökumppania ja jälleenmyyjää. Samaan aikaan 
kehitämme lisäpalveluja ja kartoitamme tarpeita. Pal-
velumme tuo ratkaisuja globaaliin ongelmaan.”

Newolo halusi Aalto Start-Up Centeriin verkostojen 
ja toimintaympäristön takia.

”Strategianamme on erikoistua ydinosaamiseemme 
ja jättää muu alihankkijoille. Tiesimme, että ASUCissa 
pääsemme liikkumaan sulavasti suomalaisissa kehittäjä- 
ja rahoittajaverkostoissa. On myös hyvä leimautua alus-
ta asti hyvämaineiseen yhteisöön.”

Yritys on saanut tuotekehitysrahoitusta Tekesiltä ja 
herättänyt bisnesenkeleiden huomion.

”Olemme hyvin tyytyväisiä viime vuoteen. Tärkein 
merkkipylväs oli palvelun lanseeraaminen, joka on ke-
rännyt alusta alkaen paljon kiinnostusta ja monia asiak-
kaita. Yritys kasvaa tällä hetkellä nopeasti.”

Suomi näyttäytyy kaksikolle erinomaisena kasvu-
alustana kansainvälistyvälle yritykselle. 

”Suomi on yksi parhaimmista maista aloittaa IT-yri-
tys. Käytännössä 50 000 ihmistä pyörittää tätä maata, jo-
ten vaikutuskanavat ovat suorat ja nopeat. Jos saat täällä 
aikaiseksi jotakin, saavutat myös globaalia huomiota 
suhteessa helpommin kuin monessa muussa maassa.”

Suomalaisuus on vahva brändi
Yritys aikoo vakaasti kasvaa ja kansainvä-
listyä Suomesta käsin. 

”Meiltä suomalaisilta pyrkii välil-
lä aina välillä unohtumaan se, että 
olemme monessa asiassa maailman 
huippumaa. Meidän asiantuntemuk-
semme on täällä. Haluamme rakentaa 
vahvan brändin, joka mielletään suo-
malaiseksi hyvinvointipalveluksi.”

Suomalainen luonto ja metsä näky-
vät myös palvelun ulkoasussa.

”Hyödynnämme käyttökokemuksessa 
suomalaista luontoa. Kun hyvinvointiin liitty-
viä trendejä haetaan nykyään paljon idästä, me tu-
limme tänne länteen. Hyödynnämme länsimaalaisille 
ihmisille tuttuja asioita ja tutkimustietoa, jotka ovat eh-
kä jääneet vähemmälle huomiolle”, puolet elämästään 
Japanissa asunut Juutilainen sanoo.

Myös suomalainen yrittäjyysilmasto näyttäytyy 
heille vahvuutena.

”Täällä toimintaympäristö on läpinäkyvä ja organi-
saatiot horisontaalisia. Nöyryyttä ja rehellisyyttä ar-
vostetaan. Teemme töitä nöyrästi, mutta pidämme 
unelmamme suurina ja toimintapamme ketterän jous-
tavana”, Santraine korostaa.

   Yrityksen on hyvä 
kansainvälistyä Suomessa

•	 vauhdittaa	kansain-
 välistyvien yritysten
  kasvua
•	 tarjoaa	korkealaatuista	
 yritysneuvontaa, moni-
 puoliset asiantuntija-
 verkostot sekä kaluste-
 tut toimitilat valittujen 
•	 jokaiselle	yritykselle
  tehdään perus- ja lisä-
 palveluista koostuva 
 yksilöity kehitysohjelma.
•	 sijaitsee	Helsingin	
 Ruoholahdessa 
 (Salmisaaressa).

”Aloittavalla yrittäjällä pitää olla rohkeutta jutella 
eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa saadakseen 
palautetta kehittämiseen”, Philippe Santraine (vas.) 
ja Juho Juutilainen sanovat. 
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Olemme monessa
asiassa maailman
huippumaa.
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”Haluamme olla omalla alueellamme 
johtava virtuaalisen valmennuksen 
edelläkävijä”, Altonova Oy:n toimi-
tusjohtaja 

Eija Mäkirintala sanoo. Kan-
sainvälistä muusikkouraa alttoviulistina tehnyt Mä-
kirintala kiinnostui valmentamisen maailmasta 
huomattuaan, että esiintymisjännityksestä puhuminen 
on musiikkialalla tabu. 

”Esiintymiset, kilpailut ja koesoitot tuovat suoritus-
paineet pintaan. Harmitti nähdä, että huippulahjakas 
ihminen ei välttämättä saa parastaan irti esiintymisjän-
nityksen vuoksi ja monet vaihtavat sen vuoksi uraakin.”

Mäkirintala alkoi perehtyä asiaan, suoritti erilaisia 
valmentamiskoulutuksia, opiskeli ulkomailla ja väitteli 
2008 ensimmäisenä Suomessa coaching-aiheesta. Yrit-
täjäksi hän ei kuitenkaan suunnitellut lähtevänsä, vaan 
halusi ennen kaikkea tehdä kiinnostavia asioita. 

”Olen ollut freelance koko ikäni, ja olisin voinut val-
mentaa kuukausipalkallakin. Yrittäjyyttä isompi harp-
paus minulle oli siirtyä taidepuolelta liike-elämään 
valmentajaksi. Silloin menivät uusiksi niin ajattelu, sa-
nasto kuin tekeminenkin. Oli luotava uskottavuutta.”

Valmentamisen Eija aloitti lähes 15 vuotta sitten 
Sibelius-Akatemiassa. Osakeyhtiö Altonova 

syntyi IT-alalla kansainvälisissä tehtävis-
sä pitkään työskennelleen aviomiehen 

Olli-Pekan kanssa 2010. 
Yrityksen nimi on kuvaava. Al-

to tarkoittaa paitsi alttoviulua myös 
huippua ja nova uutta. Liikeideana 

oli aluksi kehittää muusikoille sopiva 
esiintymisvalmennus, joka kannustaa 

huippusuoritukseen. Nyt yritys valmen-
taa monia ammattiryhmiä lääkäreistä yrit-

täjiin. 
”Kaikilla aloilla on tärkeää osata kes-

kittää huomionsa toivottuun asiaan. 
Kun haluttu vuorovaikutus syntyy, jän-
nitys ja pelko jäävät pois.” 

Mäkirintala uskoo, että luova ote ja 
hyvä fiilis auttavat huippusuoritukseen.

”On tärkeää löytää omannäköinen asia 
ja pyrkiä sitä kohti. Huippusuoritus syntyy 

ammatillisen osaamisen ja hyvän fiiliksen yh-
distelmästä. Meillä on Suomessa paljon hyvää osaamis-
ta, mutta jotta sitä kyetään jakamaan, tarvitaan riittävän 
hyvää fiilistä.”

Luova huippuosaaja osaa heittäytyä tilanteeseen, ei-
kä anna pelon sitoa energiaa.

”Hän osaa myös analysoida omaa tekemistään ja tie-
tää, että molemmille ulottuvuuksille on oma aikansa ja 
paikkansa. Suorituksen aikana otetaan riskejä niin, että 
hallinnan tunne säilyy.”

Yhteistyöyritys löytyi hautomosta

Altonova Oy on toiminut Aalto Start-Up Centerin tilois-
sa perustamista asti. Vaikka Mäkirintala ehti elää vuo-
sia freelance- ja pätkätyöläisarkea, hautomo toi uusia 
asioita. 

”Pääsin ensimmäistä kertaa yritysneuvojan juttusille. 
Bengt Forsströmiltä olemme saaneet henkistä tukea ja 
faktoja. Olemme päässeet koulutuksiin ja meistä on tul-
lut osa vertaisyhteisöä. Nyt saamme tukea rahoituksen 
etsintään ja kansainvälistymiseen.”

Myös yhteistyökumppani, pelialan pioneeriyritys 
Tribe Studios, löytyi hautomosta.

”Keskustelimme Elina Arposen kanssa ensimmäis-
tä kertaa jo vuonna 2010 hautomon järjestämässä ver-
kostoitumistilaisuudessa yhteistyömahdollisuuksista 
ja totesimme, että aloitamme yhteistyön sopivassa sau-
massa.”

Yhteistyön tuloksena valmistuu kesään mennessä 
uudentyyppinen, sosiaaliseen draamaan perustuva ta-
rinapohjainen valmennuspeli. Teknisestä toteutukses-
ta vastaa Tribe Studios Oy, ja pedagogisen sisällön peliin 
tuo Altonova Oy.

”Nyt on meneillään oppimisen virtuaalinen vallan-
kumous. Olemme oikeaan aikaan liikkeellä. Meillä on 
huipputiimi, tuote, kokemusta ja intoa. Hautomoyri-
tyksen on tärkeää ymmärtää, mitä osaamista kannattaa 
hankkia. Yksin kumpikaan meistä ei olisi tätä pystynyt 
toteuttamaan.”

Pelin avulla voi opetella reaaliaikaisesti ketterää 
toimintatapaa sekä siihen liittyviä johtamis- ja vuo-
rovaikutustaitoja. Peli toimii myös luovaa ajattelua 
katalysoivana ongelmanratkaisutyökaluna. Pelissä hyö-
dynnetään Tribe Studios Oy:n kehittämää interaktiivi-
sen tarinankerronnan Dramagame-teknologiaa, jonka 
avulla voi mallintaa monimutkaisia sosiaalisia tilanteita.

Oivalluttamisesta tuli ydinosaamista
Yhteistyönä syntyvä valmennuspeli aiotaan viedä ensin 
Eurooppaan. Parhaillaan etsitään investointirahoitusta 
kansainvälistymiseen. Pelin ideana on oivalluttaminen.

”Ihmiset saavat mielihyvähormoneja siitä, kun hif-
faavat itse asioita. Kun ihminen oivaltaa uuden asian, 
aivoihin syntyy uusia kytkentöjä. Oivalluttamista voi-
vat hyödyntää kaikkien toimialojen ihmiset omassa op-
pimisessaan.”

Oivalluttaminen myös lisää ihmisten tyytyväisyyttä.
”Kun ihminen keksii, mikä on hänen elämänsä punai-

nen lanka ja kokee edistävänsä itselleen tärkeitä asioita, 
hänestä tulee tyytyväisempi.”

Peli antaa eväitä itsensä johtamiseen, mitä Mäkirin-
tala pitää kaiken johtamisen ytimenä. 

”Johtamisessa on oleellista se, että ihmiset oppivat 
johtamaan itseään toisten seurassa. Visiosta käsin joh-
taminen on ketteryyden ydin eli aloittaessa tarkkaa reit-
tiä määränpäähän ei vielä tiedetä. Silloin olet vapaa ja 
läsnä, käyt läpi kaikkia vaihtoehtoja ja ennakoit, mi-
kä vie parhaiten eteenpäin. Kun havainnoit valppaas-
ti muutoksia, osaat ennakoida niiden vaikutuksia. Eikä 
silloin katsota peruutuspeiliin.”

     Huippusuoritus syntyy
luovasta otteesta 

”Kun ihminen löytää 
elämänsä punaisen 

langan, hänen on 
helpompi olla läsnä. 
Hyvässä fiiliksessä 

syntyy uusia asioita 
ja huippusuorituksia”, 

Eija Mäkirintala 
tuumii.

Aalto Protomo
Yrittäjyyden 

kehittämisympäristö, jossa 
voi testata ja kehittää riskittä 

omaa liikeideaa monikansalli-
sessa toimintaympäristössä. 

Aalto-yliopiston Töölön 
kampus, Helsinki

www.protomo.fi/aalto

Aalto  
Start-Up Center

Innovatiivisten 
kasvuyritysten 

kiihdytysympäristö. 
Ruoholahti, Helsinki
www.start-upcenter.fi
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Idänkaupan vaiheet ovat värittäneet Shurupovin 
uraa. Englannin ja saksan kääntäjäksi ja opetta-
jaksi valmistunut osaaja työskenteli matkusta-
jalaivassa ja kiersi maailmaa. Suomalaisille hän 
opetti kieltä ensimmäistä kertaa Suomessa 1985, 

ja silloin tuli idänkauppa tutuksi.   
”Täällä oli valtava imu venäjän kielen opettajille. 

Elettiin clearing-kaupan aikaa, eikä suhteiden merkitys-
tä voinut yliarvioida. Suomalaisyritykset loivat suhteita 
ylätasolla. Kauppoja tekivät yritysten omat suomalais-
myyjät. Siihen aikaan suomalaisyritysten huippujohto 
innostui Venäjä-koulutuksista.”

Seuraavassa vaiheessa suomalaisyritykset alkoivat 
ostamaan venäläisyrityksiä. 

”Syntyi ongelmia, kun suomalaisten piti yhtäkkiä joh-
taa 2000 venäläistä työntekijää. Muutos oli niin valtava, 
että innostuin itsekin liiketaloudesta ja aloin opiskella 
sitä.”

Kun clearing-kauppa loppui, toimintaympäristö 
muuttui jälleen kerran. 

”Muutos oli valtava niin henkisesti kuin taloudelli-
sesti. Kilpailu Venäjän markkinoista kiristyi ja ihmi-
sistä tuli kiireisiä. Samalla englannista tuli liikekieli. 
Kansainväliset suuryritykset alkoivat hoitaa Venäjän-
operaatioitaan Suomesta käsin. Vetovastuu oli usein 
suomalaisilla johtajilla. Valmensin silloin yli 10 vuotta 
erilaisissa yrityskoulutushankkeissa eri maissa paikal-
listen jälleenmyyjien myyntihenkilöstöä.” 

Ole uskottava
Pienyrityskeskuksen asiakkaille hän on opettanut 
kulttuuria ja liiketoimintatapoja vuodesta 1997. En-
sin koulutettiin venäläisiä kaupallisia avustajia ja vii-
meisimmäksi eteläsavolaisia yrittäjiä Biznes po-russki 

-hankkeessa. 
”Kulttuurierojen tuntemus auttoi heitä luomaan suh-

teita suomalaisiin työantajiin ja myyntitaidot auttoivat 
työssä. 90-luvun lopulla Venäjän sisämarkkinat kasvoi-
vat ja suomalaista suosittiin”. 

Talouskriisi 2008 muutti jälleen Venäjän-kaupan. 
Suurten hankkeiden määrä tippui.  

”Venäjällä voi menettää tilanteen nopeasti, ellei si-
toudu kehittämiseen.”

Shurupov ei kaunistele Venäjän-kaupan ihanuutta; 
alkuvaiheessa myynti on periaatteessa aina tappiollista 
ja katteet on otettava muualta, kuten huoltopalveluista. 

”Venäjällä pitää kärsiä tosi paljon ennen kuin liike-
toiminta alkaa tuottaa. Siksi on tärkeää rakentaa alus-
ta saakka riskienhallintaa ja sitoutua myös henkisesti 
asiakassuhteiden kehittämiseen. Suuret yritykset osaa-
vat varautuvat siihen, että tietyt liiketoiminta-alueet 
ovat alussa tappiollisia, mutta niiden avulla saa otteen 
markkinoista.”

Venäjälle mielivän pk-yrityksen pitäisi hänen mie-
lestään miettiä, mitä tehdä seuraavaksi. 

”Jos tekee koko ajan samaa, jossain vaiheessa kau-
panteko ei enää tuota; venäläiset haluavat pudottaa hin-
toja, kulut kasvavat tai asiakkaat menevät muualle. Siksi 
pitää luoda asiakassuhteita, joissa asiakas kokee saavan-
sa seuraavalla kerralla enemmän.” 

Jaa menestystarinoita
Venäjän-kaupassa voi pärjätä erilaisin strategioin. 

”On yhden miehen yrityksiä, jotka pysyvät pystyssä 
yhtä kauan kuin yrittäjä. Hy-
vin verkostoitunut yrittäjä voi 
toimia projektijohtajan tavoin 
yhdistäen markkinoilla toimi-
vat eri tahot tuottoisaksi toi-
mitusketjuksi.  Osa yrityksistä 
myy Venäjälle vain ylituotantoaan, ja saa silloin voitois-
ta vain rippeet. Menestyvimmät yritykset rakentavat Ve-
näjällä uutta liiketoimintaa oman osaamisensa pohjalta, 
ostavat yrityksiä tai raaka-aineita ja etsivät yhteistyö-
kumppaneita.”

Pk-yrityksillä on myös paljon mahdollisuuksia, joita 
ne eivät vielä hyödynnä täysmittaisesti. Yksi näistä on 
lähteminen mukaan alihankintaan. Venäläisiä kiinnos-
tavat yritykset, jotka haluavat myydä muuta kuin ylituo-
tantoaan.  

Shurupov vakuuttaa, että moni käsitys idänkaupas-
ta on ehtinyt vanhentua.

”Suomalaiset odottavat venäläisiltä tarjouspyyntöjä, 
eivätkä venäläiset aina ehdi pyytää niitä. Suomalaisten 
pitäisi ymmärtää, että tarjouspyynnön saantikin mak-
saa! Kannattaa pohtia, kuka tarvitsisi tuotteita, mennä 
paikan päälle ja pyytää tarjouspyyntöjä.”

Vaikka Venäjän-markkinoille suuntaavan suoma-
laisen pk-yrityksen on oltava kilpailukykyinen, hinta ei 
Shurupovin mielestä ole niinkään tärkeä. 

”Venäjällä aina löytyy se, joka myy halvemmalla. Val-
mennan suomalaisia myymään nimenomaan lisäarvoa. 
Sitä ei aina itse huomaa. Kun suomalainen yritys tarjo-
aa lisäarvoa, sen kannattaa mennä vain niille oville, joi-
den takana tätä arvoa halutaan.”

”Kun erotut joukosta, sinulta ostetaan ilman lahjuk-
sia. Jos ostaja haluaa osan hinnasta lahjuksina ja suoma-
lainen kieltäytyy, pitää pystyä vastaamaan kysymykseen, 
miksi sitten ostaisin sinulta. Silloin pitäisi tarjota lisäar-
voa. Tästä aito liiketoiminta alkaa.”

Vodkalasin ääressä suomalaisen kannattaa olla tark-
kana.  

”Venäläinen kysyy puolen pullon jälkeen jotain oleel-
lista, johon pitää pystyä vastaamaan. On totta, että venä-
läinen rentoutuu vodkan ääressä. Juuri silloin viilataan 
kaupan tärkeät yksityiskohdat. Suomalaisen pitää myös 
hallita näissä tilanteissa maljapuheet. Jokainen suoma-
lainen kyllä oppii ne valmennuksessa.”

Pieniä lahjaesineitä kannattaa viedä vain, jos ne on 
tehty Suomessa.  

”Silloin ne ovat lahjoja ystävältä ystävälle ja tuotteita, 
joita ei saa muualta. Tavallaan ne ovat myös merkki sii-
tä, että kun tavataan, on aina juhla.”

”Kannattaa lopettaa kaikenlainen yleistäminen puo-
lin ja toisin niin erilaiset sävyt alkavat näkyä ja voi syn-
tyä syvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä.”

Venäjällä ei voi tehdä neutraalia markkinatutkimusta, 
jonka pohjalta voisi selkeästi ostaa tai myydä jotain. 
Pk-yrityksen pitää itse luoda näkemys siitä, mitä oma 
toiminta Venäjällä voi olla, Georgi Shurupov muistuttaa.

Venäjälle meno 
  vaatii sitoutumista

”Pk-yrityksen pitää luoda itselleen 
selkeä näkemys siitä, mitä toiminta 
Venäjällä tarkoittaa”, 90-luvulta 
Pienyrityskeskuksen Venäjä-
koulutuksissa kouluttanut 
Georgi Shurupov sanoo.

On tärkeää rakentaa 
alusta saakka 
riskienhallintaa.

Tehoa 
Venäjän-kauppaan! 
• Yrityskohtaisesti räätä- 
 löidyt valmennukset  ja 
 kehittämistoimet etelä-
 savolaisille ja itäsuoma-
 laisille yrityksille sekä 
 julkisen sektorin toimijoille
Lisätietoja: 
Niko Arola, 
puh.  040 5380 961, 
niko.arola@aalto.fi

B
iz

ne
s 

po
-r

us
sk

i



17

Sosiaali- ja terveysala elää haasteellista aikaa, 
kun perinteisten, julkisin varoin rahoitettu-
jen rakenteiden rinnalle syntyy yksityisiä 
yrityksiä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Muuttuva 
toimintaympäristö haastaa toimijoita ja luo 

kysyntää uudentyyppisille koulutusmalleille.
Aikanaan sairaanhoitajaksi kouluttautunut Nisula 

on työskennellyt Niemikotisäätiössä jo parisenkym-
mentä vuotta, joista viimeiset kahdeksan apulaisjoh-
tajana. Pienyrityskeskus tuli hänelle tutuksi, kun hän 
opiskeli Hyvinvointialan liiketoiminta -erikoistumis-
opintoja. 

Kun Pienyrityskeskus sitten alkoi ideoida uutta suo-
malais-virolaista koulutus- ja verkostoitumishanketta 
sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, Nisula innostui 
mukaan suunnittelemaan sisältöä hankkeelle.

Pienyrityskeskuksessa uusien koulutusten suun-
nittelu alkaa yleensä kentän koulutustarpeiden kar-
toituksella, niin tässäkin tapauksessa. Hewenetin 
suunnittelun pohjaksi tehtiin kysely, jossa kartoitettiin 
toimijoiden kiinnostuksen kohteita. 

”Meiltä Niemikotisäätiöstä kyselyyn vastasi iso jouk-
ko ihmisiä. Tulokset olivat valaisevia ja niiden pohjalta 
suunnittelimme hankkeen koulutuksille sisällön.”

Hewenet koosti kertyneestä aineistosta myös eril-
lisen tutkimusraportin ”Managerial Competences and 
Training Needs in Finnish and Estonian Health Care 
Industries”. 

Koulutus pöllyttää toimintatapoja
Hewenet eli The Health and Welfare Institutions Coope-
ration Network -hanke on tarjonnut sosiaali- ja tervey-
denhuoltoalan yrityksille ja organisaatioille niiden 
toivomaa liiketoimintaosaamista, koulutusta ja mah-
dollisuuksia verkostoitumiseen.

Niemikotisäätiöstä lähti Hewenetiin mukaan perä-
ti kahdeksan henkilöä, joista valtaosa on mukana työs-
tämässä säätiön strategiaa. 

”Koulutuksista olemme saaneet taloushallintoon uu-
denlaista, laajempaa näkökulmaa ja oppineet ymmärtä-
mään taloutta uudella tavalla. Myös strategian tekoon on 
saatu uudenlaisia, valaisevia asioita. Uskon, että Hewe-
net on osaltaan myös sitouttanut mukanaolijoita otta-
maan vastuuta kehittämisestä.”

Vuonna 1983 perustettu, nykyään Helsingin kau-
pungin tytäryhtiönä toimiva Niemikotisäätiö tuottaa 
mielenterveysasiakkaille asumis- ja kuntoutuspalvelu-
ja. Säätiö tarjoaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päi-
väkeskuksissa sekä erilaisissa valmennusyksiköissä. 

Yhteistyö on tiivistä oppilaitosten, yritysten ja työ-
elämätoimijoiden kanssa. Monet yritykset käyttävät 
myös säätiön alihankintapalveluita. Yhä useampi kun-
toutuja palaa avoimille työmarkkinoille.

”Kuntoutuksemme tarkoitus on todellakin kuntout-
taa ihmisiä, joten haluamme prosessiemme olevan 
tehokkaita ja oikeassa paikassa ulottuvilla niin, että ta-
voite saavutetaan.”

Haasteellisessa tilanteessa on hyödyksi hahmottaa 
oma toimintaympäristö. Yksi Niemikotisäätiön haas-
teista on, että asiakaskunta nuortuu koko ajan ja toimin-
tamuotoja pitää monipuolistaa.  

”Resurssit eivät tässä talouskurimuksessa lisäänny. 
Asiakaskuntamme nuortuessa kuntoutuksessa tarvitaan 
kuitenkin uudenlaista osaamista, enemmän kahdenkes-
keistä aikaa ja yksilön huomioon ottamista.”

Maailmalta löytyy peilejä
Uudet haasteet ovat saaneet niemikotisäätiöläiset kat-
selemaan avoimin mielin, miten Hewenetissä mukana 
olevat virolaistoimijat pyörittävät omaa toimintaansa. 
Hyvien käytäntöjen vaihtaminen on kiinnostanut mo-
lempia osapuolia.  

”Vaikka olemme paikallinen toimija, olemme avoimia 
kaikelle uudelle ja hyödynnämme mielellämme muilla 
toimivia käytäntöjä, ettei palloa tarvitse keksiä uudel-
leen.”

Virossa rahoituksen hankkiminen on ollut perintei-
sesti hankalaa, joten siellä on totuttu tekemään luovia 
ratkaisuja. Hewenetin kautta niemikotisäätiöläiset ovat 
tutustuneet virolaisiin kollegoihin ja päässeet vierailuil-
le. Yhdessä on koulutusten aikana visioitu uusia tuottei-
ta ja toimintamalleja.

”Kansainvälinen toiminta avaa aina uusia asioita. 
Hankkeen alkuvaiheessa mukanaolijoista syntyi tiivis 
porukka. Kesällä kävimme Elvan sairaalassa tutustu-
massa heidän toimintatapoihinsa. Hankkeen aikana 
olemme myös pohdiskelleet erilaisia yhteistyömahdol-
lisuuksia heidän kanssaan.” 

Nisula on tyytyväinen Hewenet-hankkeen antiin.
”Olemme saaneet tätä kautta levitettyä prosessiajat-

telua omalle henkilökunnallemme, on löytynyt uusia 
ideoita ja oma toimintakenttä on hahmottunut entistä 
paremmin.”

Hankkeen aikana on mietitty, miten alan hyvät käy-
tännöt voidaan jalkauttaa, minkälaiset työyhteisötaidot 
auttavat työelämän haasteellisissa tilanteissa, miten 
johtaminen sujuu haasteellisessa toimintaympäristössä, 
minkälaisista yhteistyömalleista löytyisi uusia ratkaisu-
ja ja minkälaisia vientimahdollisuuksia alan toimijoilla 
voisi olla. 

”Pienyrityskeskus on löytänyt koulutusjaksoille laa-
dukkaita asiantuntijoita, joilla on ollut sanottavaa ja 
paljon tietoa. Monet näistä asiantuntijoista eivät ole en-
nestään tuttuja alamme ihmisille.”

    Hewenet toi 
uusia näkökulmia 
  kehittämiseen

																•	Tallinnan	teknillisen	
        yliopiston ja Aalto-yliopis-
 ton kauppakorkeakoulun   
Pienyrityskeskuksen 
 yhteinen hanke

•	alkoi	joulukuussa	2010
•	päättyy	2013	lopussa
•	ohjaajakoulutus,	verkostoitu-
 mistilaisuuksia ja koulutuk-
 sia Suomessa ja Virossa

•	rahoituslähde	on	Central	
 Baltic Interreg IV A Program-
 me 2007-2013 European 
 Regional Development Fund.
Lisätietoja:  
Pienyrityskeskus,
ohjelmajohtaja Jorma Pohtola, 
          puh. 040 353 8269,
                jorma.pohtola
                        @aalto.fi 
           

Hewenet on antanut näkökulmaa siihen, 
mitä meillä tapahtuu ja mitä voisimme oppia muualta, 
Jouni Nisula  sanoo.

”Sosiaali- ja terveysalalla 

jaetaan niukkuutta. 

Siksi toimijoiden on 

tärkeää selkiyttää omaa 

rooliaan ja saada prosessit 

toimimaan tehokkaasti”, 

Niemikotisäätiön 

apulaisjohtaja 

Jouni Nisula sanoo.
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19       Rail Baltica 
avaa uusia kuljetusreittejä

Toimiva rautatieväylä 
Helsingistä Baltian maiden kautta 
Keski-Eurooppaan on ollut Itämeren 
alueen maiden haave jo pitkään. 
Talven aikana toive sai uutta poliittista 
tukea ja rahoituslupauksia. Väylää 
edistetään kahdessa hankkeessa, joita 
Pienyrityskeskus koordinoi. 

EU-tasolla uskotaan, että toimi-
va rautatieyhteys kiihdyttää 
aikanaan osaltaan Itämeren 
alueen yritysten kasvua ja 
luo uutta liiketoimintaa. 

Lähtökohtana on yhdistää maantie- ja merikuljetuk-
set alueelle kehitettävään rautatieverkkoon niin, että 
ihmiset ja tavarat liikkuvat Rail Baltica -liikennekäytä-
vällä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

”Vaikka itäisen Itämeren alueella on meneillään pal-
jon erilaisia EU:n liikennehankkeita, Pienyrityskeskuk-
sen koordinoima hankekokonaisuus on tällä alueella 
ainoa pohjois-etelä -yhteyksiä kehittävä projekti”, han-
kepäällikkö Malla Paajanen sanoo. 

Käytännössä hankerypäs koostuu kahdesta erillises-
tä Rail Baltica -hankkeesta.

"Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) ja sen sisar-
hanke RBGC Russia muodostavat laajan kokonaisuu-
den, jossa on mukana yli 20 toimijaa seitsemästä eri 
maasta. Käsissämme on yksi Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun historian suurimpia ja kansainvälisimpiä 
hankkeita."

RBGC -hankkeen suunnittelu alkoi 2008, ja sitä ovat 
toteuttaneet vuodesta 2009 yhteistyössä Aalto-yliopis-
to ja Helsingin kaupunki, joka on hankkeen pääpartneri. 

"Käytännössä vastaamme yhdessä sidosryhmätyöstä, 
operatiivisesta toiminnasta, viestinnästä muiden part-
nereiden suuntaan, hankkeen rahoituksesta ja juridii-
kasta. Lisäksi jokaisella maalla ja partnerilla on omat 
verkostonsa ja yhteistyökumppaninsa paikallisesti."

Yksi liikenneyhteyksien parantamiseen liittyvä kes-
keinen haaste on, miten junien raideleveys toteutetaan. 
Tällä hetkellä Baltian maissa on käytössä Puolan ja Liet-
tuan väliselle rajalle saakka venäläisen standardin mu-
kainen raideleveys 1520 mm, kun taas muualla EU:ssa 
on vakiintunut kapeampi, 1435 mm leveä rata.

"Visiona on avata nykyisin Baltian maiden alueel-
la sijaitseva pullonkaula rakentamalla EU-standardin 
mukainen 1435 mm leveä uusi rata, jota operoitaisiin 
Baltian maiden yhdessä muodostamalla joint venture 

-ratkaisulla."
Raideliikenteen merkitystä korostavat EU-tason 

linjaukset, kuten liikennepolitiikan valkoinen paperi 
2011, vuonna 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi ja ym-
päristösäädökset.  

Logistiikkaketju ja reittiopas 
RBGC-hankkeet ovat julkaisseet lukuisia tutkimusra-
portteja. Niistä tuorein kartoitti uusia matkustus- ja 
logistiikkapalveluja Rail Baltica -käytävän maissa. Tar-
vetta uusille ratkaisuille on, sillä esimerkiksi Puolan ja 
Baltian maiden väliset rahtimäärät ovat nykyään alhai-
sia, ja 95 prosenttia rahdista hoidetaan maantiekuljetuk-
sin. 

RBGC toteuttaa tänä vuonna kaksi pilottia. Toises-
sa määritellään väylän varrella toimivien logistiikka-

keskusten ketju ja kehitetään yhteinen palvelukonsepti 
alueen tavaraliikenteelle.

"Rail Baltica -maiden alueella on paljon logistiikka-
keskuksia. Ideana on, että ketjuun mukaan valittavat 
keskukset tarjoavat yhdenmukaisiksi harmonisoituja 
palveluja. Tällä hetkellä eri maissa on erilaisia mitta-
uskriteereitä ja palvelumääritelmiä, minkä takia asiak-
kaan on vaikea löytää tarvitsemiaan palveluita."

RBGC-logistiikkaketjuun tulee kaikkiaan kymmen-
kunta keskusta, arviolta yksi tai kaksi kustakin maasta. 
Mukaan otetaan keskuksia, jotka tarjoavat ns. intermo-
daalisia palveluja eli keskuksessa yhdistyvät usean kul-
jetusmuodon palvelut.  

Toinen piloteista kehittää kansainvälistä multimo-
daalista reittiopaspalvelua matkustajaliikenteeseen. 

"Yleensä ovelta-ovelle -reittioppaat rajautuvat yh-
teen maahan. Pilotissa kokoamme samaan reittioppaa-
seen lento-, juna-, bussi- ja laivaliikenteen aikatauluja 
itäisen Itämeren alueelta."

Kehitystyötä tehdään niin, että tiedot tuotetaan en-
sin kussakin maassa ja sitten ne linkitetään kansain-
väliseen EU Spirit -tietokantaan, jossa on jo mukana 
läntisen Euroopan maita. Tietokannan avoin rajapinta 
tekee mahdolliseksi vapaan tiedonvaihdon kansallisten 
reittioppaiden välillä, jotka tarjoavat reittitietoja asiak-
kaille heidän omalla äidinkielellään.

"Rail Baltica -maiden mukaan tulo tuo maantieteel-
lisen laajennuksen, mistä on selkeää etua julkista lii-
kennettä käyttäville matkustajille ja liikennepalveluita 
tarjoaville yrityksille."

Laajaa tukea EU-tasolla
Kevään 2013 aikana RBGC-hankkeessa lyödään lukkoon 
strategia, jonka pohjana ovat jo tehty työ, pilottihank-
keista saadut kokemukset ja kansallisen ta-
son päätökset.  

Keväällä 2013 valmistui Balti-
an maiden yhdessä toteuttama 
joint venture -selvitys. Tältä 
pohjalta valmistellaan vuo-
den 2015 loppuun mennes-
sä alustavat suunnitelmat 
Rail Baltica -yhteyden to-
teutuksesta ja tehdään 
ympäristöselvitykset. 

Kevään aikana teh-
ty EU:n rahoituspäätös 
on toiveikas Rail Balti-
ca -kokonaisuutta ajatel-
len. Rahoituspäätöksessä 
meni läpi koheesiorahastos-
sa liikenteelle korvamerkitty 
kymmenen miljardin euron mää-
räraha. 

Paineita toteutukselle tuo myös vuon-
na 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi, jonka ar-
vioidaan mullistavan suomalaisen vientiteollisuuden 
tavaravirtojen kulkua Keski-Eurooppaan ja nostavan 
Rail Baltica -yhteydet uudella tavalla esille.

"Suomalaiset vientiyritykset käyttävät perinteisesti 
paljon laivakuljetuksia. Esimerkiksi metsä- ja paperite-
ollisuudessa on jo herätty keskustelemaan Rail Baltican 
mahdollisuuksista."

															•		Rail	Baltica	Growth	Corridor	
        (RBGC) ja sen sisarhanke 
     RBGC Russia
•	 toimija-	ja	yhteistyöverkosto:	
 www.rbgc.eu
•	 reittiopaspalvelun	malli:	
 http://fahrinfo.vbb.de
•	 RBGC	Final	Conference	järjestetään		
 14.-15.6.2013 Berliinissä
•	 hankkeet	on	rahoitettu	Baltic	Sea	
 Region Programme 2011-2013 sekä 
 EU delegation to Russia -ohjelmista
•	 budjeteiltaan	hankkeet	ovat	
 3,6 miljoonaa euroa (RBGC) ja 
 0,6 miljoonaa euroa 
 (RBGC Russia)
Lisätietoja: 
    Pienyrityskeskus, 
        Malla Paajanen, hankepäällikkö
                 malla.paajanen@aalto.fi

Helsinki–Tallinna -kaksoiskaupunki-idea on ollut 
esillä myös RBGC-tapahtumissa. Nykyinen toimiva 
liikennestrategia on, että matkustajat ja tavaravirrat 
kulkevat kaupunkien välillä laivoilla, 
Malla Paajanen kuvailee.
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”Kyrilliset kirjaimet oppii muutamas-
sa päivässä, mutta sanojen hahmot-
taminen ja kielen lukeminen vievät 
oman aikansa”, venäjää vuodesta 
2011 opiskellut toimitusjohtaja Pert-

ti Massa sanoo. 
Aikanaan Oulussa vesi- ja yhdyskuntatekniikan 

diplomi-insinööriksi valmistunut Pertti Massa perus-
ti oman yrityksen, Tietomassa Oy:n, 90-luvun lamavuo-
sina. 

”Yrityksessäni olen yhdistänyt tietojärjestelmien ja 
tiepuolen toimialaosaamista. Olen konsultoiva tietojär-
jestelmien toimittaja.”

Yritys toimi alkuun Oulussa, sitten Helsingissä ja vii-
me vuodet Kuusankoskella, jonne hänet vetivät Pohjois-
Karjalaan kaivoshankkeita valmistelleet asiakkaat. 

Venäjä tuli tutuksi suomalaisten asiakkaiden hank-
keissa jo 80-luvulla.  

”Kävin Pietarissa pitkän tauon jälkeen uudelleen 
2011 ja näin selvästi, miten maailma on siellä muuttunut. 
Matkalla heräsi idea, että alan panostaa tosissani Venä-
jään ja opiskelen kielen. Muutama opiskelukaveri osaa 
venäjää, joten se ei tuntunut mahdottomalta.”

Vauhtia intensiivikielikursseilta
Kun Massa ryhtyi etsimään netistä sopivia kielikursseja, 
löytyi Pienyrityskeskuksen Biznes po russki -hankkeen 
viikon pituinen intensiivikielikurssi Pietarissa. 

”Lähdin vähän takaa-ajoasemista sinne, mutta po-
rukka oli kannustavaa. Meillä oli kotiläksyjä ja yhteis-
tä iltaohjelmaa. Majapaikaksi löytyi hotelli Suomi-talon 
kotikadulta.”

Nyt takana on jo kolme intensiivikielikurssia Pieta-
rissa. Väliajat Massa on itseopiskellut vapaa-aikanaan, 
lenkkeillessään ja autoillessaan.  

”Kielen rakenne on erilainen kuin muissa opiskele-
missani kielissä. Yhdeksän kuukautta meni ennen kuin 
lukeminen alkoi sujua venäjäksi. Olen kuunnellut venä-
jänkielisiä opiskeluäänitteitä, lukenut venäjänkielisiä 
uutisia ja katsellut uutisvideoita netistä.”

Tietotekniikan asiantuntijana hän on hyödyntänyt 
teknologiaa omiin tarpeisiinsa.

”Älypuhelimen kosketusnäytön saa venäjänkieliseksi. 
Lukiessa käytän kääntämiseen translate.yandex.com-si-
vustoa, mutta pyrin olemaan lunttaamatta.”

Massa pohdiskelee, että venäjän kielen opiskeluun 
olisi mahdollista kehittää kokonaan uutta tietotekniik-
kaa käyttävä opiskelumenetelmä. 

”Siinä opiskelija johdateltaisiin heti alusta venäjän 
sanojen muodostamistapaan esimerkkilausein. Venäjä-
hän on omalla tavallaan hyvin looginen kieli.”

Kieliopinkin hän on lukenut jo pariin kertaan. Seu-
raava haave on tarttua venäjänkieliseen kertomakirjal-
lisuuteen. 

”Arkipäivän kielitaitoni riittää jo, mutta työkieleksi 
venäjästä ei vielä ole. Tosin pystyn kyllä lukemaan oman 
alani dokumentteja ja seuraan tiepuolen ja IT-alan uuti-
sia venäjäksi.”

Verkostojen kutominen menossa

Massa paketoi parhaillaan omia tuotteita Venäjän-
markkinoita varten. 

”Perheyrityksemme erikoistui tiestönhoidon hallin-
nointiin ja tuotantoon liittyviin tietojärjestelmiin, kun 
ne otettiin käyttöön Suomessa 90-luvulla. Silloisella ti-
lanteella Suomessa ja tilanteella nyky-Venäjällä nyt on 
jonkinlaisia yhteneväisyyksiä. Haluan tarjota omaa pro-
sessiosaamistani ja toimialan ymmärrystäni myös Ve-
näjälle.”

Hän on jo elvyttänyt vanhoja verkostojaan ja luo-
nut uusia venäläisistä ja suomalaisista yhteistyökump-
paneista. Parhaillaan hän selvittää 
suomalaisyritysten ja viranomaisten ko-
kemuksia.

”Haluan selvitystyöstä tuplahyödyn 
kielitaitoni kehittämiselle ja seuraan ko-
ko ajan myös venäjänkielisiä lähteitä.”

Tietomassan strategiana on mennä 
Venäjän-markkinoille niin, että ensin 
tähtäimessä on Moskova, mutta sen kanssa rinnan kul-
kevat myös Karjala ja Pietari. 

”Etsin toimijoita, joiden kanssa voi solmia kump-
panuuksia. Kyse on kaikkineen pitkistä ketjuista. 
Infrastruktuurihankkeissa, kuten tiehankkeissa, suun-
nitteluvaiheesta voi mennä 10–15 vuottakin ennen kuin 
tietä pitkin pääsee ajamaan.”

Joulukuussa Massa oli mukana Pienyrityskeskuk-
sen Biznes po-russki -hankkeen matkalla Moskovassa 
ja Skolkovossa.

”Skolkovoon rakentuu kansainvälinen innovaa-
tiokeskus, jonne tulee yrityksiä joka puolelta maailmaa. 
Oma visioni on tarjota palveluja Suomesta käsin venä-
läisille yrityksille. On asiakkaasta kiinni, sijaitsevatko 
konesalit fyysisesti Venäjällä vai Suomessa.”

Pitkiä päiviä yli vuosikymmenen painanut 
yrittäjä pisti kalenterinsa uusiksi, kun per-
heeseen syntyi lapsia kymmenisen vuot-
ta sitten. Niinpä aikanaan oli helpompi 
löytää rakonen myös venäjän opiske-
lulle.   

”Kun toimittaa tietojärjestelmiä, 
on aina töissä, ellei jätä tietoisesti ai-
kaa kuntoilulle ja muulle vapaa-ajalle. 
Myös tuotekehitys vaatii aikaa. Tä-
män vuoden aikana rutistan tuotteet 
sellaiseen kuntoon, että venäläisasiak-
kaat näkevät, mitä niillä on mahdollista 
tehdä.” 

Pertti Massa sai yritykselleen ISO 9001 
-sertifioinnin yhtenä ensimmäisistä kotimaisista 

ohjelmistoyrityksistä jo 2002. Sertifiointi, verkostot ja 
oma Venäjä-osaaminen antavat luottamusta sille, että 
yritys voi kasvaa itänaapurin markkinoilla. 

”Olen kotoisin Torniosta, missä näin valtakunnan ra-
jan katoamisen. Nyt asun täällä, mistä raja siirtyi aikoi-
naan 200 vuotta sitten Tornionlaaksoon. Aion nyt ylittää 
itärajan. Ja ehkäpä itärajakin liudentuu joskus täällä sa-
moin kuin kävi Tornionjokilaaksossa.” 

   Tein venäjän opiskelusta 
itselleni projektin

Tietomassan vahvuutena on 
ohjelmisto- ja toimialaosaamisen 
yhdistelmä, jolla on annettavaa 
kehitettäessä Venäjän tiestöä, 
toimitusjohtaja Pertti Massa sanoo. 

Etsin toimijoita, 
joiden kanssa 
voi solmia 
kumppanuuksia.

   Kehitä 
kielitaitoasi! 
• Venäjän kielen ja 
 venäläisen tapa- ja liike-
 toimintakulttuurin 
 koulutukset eteläsavolai-
 sille ja itäsuomalaisille 
 yrityksille sekä julkisen
 sektorin toimijoille
Lisätietoja: 
Merja Ryökäs, 
puh. 040 7375 407, 
merja.ryokas
         @aalto.fi
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Viime syksynä 30 vuotta täyttänyt Steam-
rator Oy suunnittelee ja valmistaa teol-
lisuudelle höyry- ja lämpölaitoksia sekä 
tekee lämmitettäviä betonivalumuotte-
ja. Kun teknisen koulun konepuolen käy-

nyt Valkonen perusti yrityksen, hänen piti luoda ensiksi 
tuotteet. 

”Alussa edessä oli lyijykynä ja puhdasta paperia. Tek-
nistä osaamista löytyi, mutta liiketaloudellista tai kau-
pallista koulutusta minulla ei ollut.”

Sitten hän keksi, että niihin aikoihin Mikkelissä toi-
mintaansa käynnistelevästä Pienyrityskeskuksesta löy-
tyisi sopivia koulutuksia. 80-luvun alussa Valkonen kävi 
Oma yritys -koulutuksen, sen jälkeen Pk-Jokon ja Hallit-
tu kasvu -ohjelman.

”Kymmenen vuoden jaksolle nämä ajoittuivat. Tar-
vitsin lisää tietoja ja näin sain kehitettyä taitojani mat-
kan varrella. Nämä koulutukset ovat olleet niin tärkeä 
asia minulle, että en tiedä, olisiko yritystä enää olemas-
sa, jollen olisi näille aikanaan hakeutunut.”

Koulutusjaksoilta mieleen jäivät etenkin taitavat lu-
ennoitsijat ja vertaistuki.

”Mukana oli samassa tilanteessa olevia yrittäjiä ja 
etenimme keskustellen asioista.”

Tytäryhtiöt avasivat markkinat
Heti alusta saakka Valkonen näki Venäjän-kaupan 

mahdollisuudet. Kannattavaan liiketoimintaan pääs-
tiin lopulta monen välivaiheen kautta. Ensin toimittiin 
suomalaisten  yhteisyrityksessä, sitten oman Virossa si-
jainneen tytäryhtiön kautta. Lopulta 1993 kesällä suuril-
la messuilla etenemistapa valkeni.

”Mietin, että olisi fiksua perustaa oma venäläinen ty-
täryhtiö. Kävin koko byrokratian itse läpi, verottajat, la-
kimiehet. Kyllä siinä oli paljon luukkuja edessä.”

Samoihin aikoihin 90-luvun lamavuosina Pienyri-
tyskeskus alkoi kouluttaa Pietari Expert -kurssilaisia 
Venäjän-kauppaa tekeville suomalaisyrityksille. Yksi 
osaajista päätyi yrityksen palkkalistoille ja osa hänen 
työajastaan myytiin Mikkelin ammattikorkeakoululle. 
Näin aloituskynnys Venäjän-vientiin saatiin mahdolli-
simman alhaiseksi.

”Toimimme edelleen Pietarissa samassa rakennuk-
sessa, tosin huoneisto on vaihtunut suurempaan useam-
paan kertaan. Emme ole halunneet hävittää jälkiä, kun 
asiakkaat ovat oppineet, mistä meidät tavoittaa.”

Venäläisiä kaupallisten avustajien koulutuksia käy-
neitä asiantuntijoita on työllistetty vuosien varrella 
useita. Tälläkin hetkellä heitä on palkkalistoilla kolme.

”Koulutukset alensivat selvästi kynnystä palkata ih-
misiä, kun harjoittelun aikana pääsi näkemään heidän 
osaamistaan.”

Yritys ehti melko hyvin mukaan, kun Venäjä alkoi 
90-luvulla nousta. 

”Ruplan devalvointi 1998 oli katastrofi meillekin. 
Kaikki saamiset kyseenalaistettiin ja pisimpään koneet 
odottelivat loppurahoitusta tuossa pihassamme liki vuo-
den. Silloin mietittiin tarkkaan Venäjällä oloa. Lopputu-
loksena päätin, että Venäjältä ei tulla enää pois, vaikka 
suhdanteet menevät ylös ja alas.”

Tällä hetkellä yrityksellä on Venäjällä Pietarissa ty-
täryhtiö, jolla on toimistot Moskovassa ja Kazanissa. 
Pietarin tytäryhtiöllä on toimistot myös Valko-Venäjäl-
lä, Ukrainassa ja Kazakstanissa. 

”Rakensimme Pietarin toimistoa etsimällä ihmisiä, 
jotka pystyivät hoitamaan asioita. Moskovan toimiston 
käynnistykseen kului kaksi vuotta. Kazanissa olemme 
olleet yli 10 vuotta, ja se on yksi tärkeimpiä markkina-
alueitamme.”

Pienyrityskeskuksen järjestämät matkat avasivat 
aikanaan näkökulmia uusille markkinoille. Valkonen 
muistaa edelleen matkat Moskovaan ja Udmurtiaankin.

”Matkoilla ei tehty kauppaa, vaan voi katsella suu-
remmin silmin ympärilleen. Venäläinen bisneskulttuuri 
on muuttunut siitä. Alkuaikoina asiakkaalla saattoi olla 
viisi sopimusta pöytälaatikossa, muttei ehkä rahaa yh-
teenkään. Nyt sopimukset tehdään tarkasti maksuehtoi-
neen, eikä matkalaukuissa ole lahjoja, vaan tietokoneet 
ja asiakirjat.” 

Jälleenmyyjiä yrityksellä on tänään muun muassa 
Ruotsissa, Norjassa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. 

Vahvuutena toimiva huolto
Tällä hetkellä konserni työllistää 50 ihmistä. Vuo-

sittainen liikevaihto pyörii kymmenessä miljoonassa 
eurossa. Tuotteista 80 prosenttia menee vientiin. Kon-
sernilla on paljon alihankkijoita. Asiakkaille lähtevät 
tuotteet koeajetaan edelleen pääosin Ristiinassa.

”Olemme olleet vuosien varrella aika paljon esillä 
mediassa. Ilmeisesti näkyvyys saa hyvät työnte-
kijät hakeutumaan meille, sillä meillä on ollut 
aina hyvin osaavaa työvoimaa.”

Jatkossakin yrityksen kasvu tulee ve-
näjänkielisistä maista.

”Venäjä on tärkein painopistealueem-
me, ja siellä ovat parhaat kasvun mahdol-
lisuudet. Toki tiukkaa hintakilpailuakin 
tulee muualta Euroopasta ja Aasiasta. 
Luotamme tekniseen osaamiseemme ja 
asiakkaiden hyvään huolenpitoon. Mei-
dän vahvuutemme on toimiva huolto.”

Yritys takaa asiakkailleen 24 tuntia toi-
mivan huollon oman tytäryhtiön kautta. Huol-
to toimii myös maailmalla. 

”Luotamme tekniseen osaamiseemme ja pidämme 
asiakkaistamme hyvän huolen. Jokaisella toimistollam-
me on oma tekninen henkilöstönsä. Meillä takuu ei lopu 
siihen, kun auton perävalot häviävät, vaan vastaamme 
kaikissa oloissa toimittamiemme laitteiden toiminnas-
ta.”

Konsernijohtaja itse siirtää vähitellen vastuuta kan-
sainvälisen konsernin operatiivisesta johtamisesta po-
jalleen. Näin vapautuu aikaa toisenlaisiin reissuihin, 
myös uistelu- ja metsästysreissuihin, Venäjällä.

   Kasvu löytyi 
Venäjän-kaupasta
”Venäjän markkinoille kannattaa 

lähteä, kun yrityksen talous, tuotteet 

ja muut resurssit ovat kunnossa. Jos 

näissä asioissa on puutteita, koneisto 

kannattaa hioa kuntoon kotimarkkinoilla, 

jotta oppirahat jäävät pienemmiksi”, 

ristiinalaisen Steam-Invest Oy:n 

konsernijohtaja Rauli Valkonen sanoo. 

Ristiinalaisyrityksen laitteita löytyy niin 
elintarviketeollisuudesta, öljyporauslautoilta kuin 
pesuloistakin yli 30 eri maasta. Venäjänkieliset 
maat säilyvät painopisteenä myös tulevaisuudessa, 
konsernijohtaja Rauli Valkonen kuvaa.

  Vie Venäjälle! 
• Kontakti-, verkos-
 toitumis- ja opinto-
 matkat Venäjälle 
 eteläsavolaisille ja 
 itäsuomalaisille 
 yrityksille sekä julkisen
 sektorin toimijoille
Lisätietoja: 
Niko Arola 
puh. 040 5380 961, 
niko.arola
       @aalto.fi
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Pienyrityskeskus on Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulun erillislaitos. 

Tarjoamme asiakkaillemme yliopistollista 

täydennyskoulutusta, kehittämis- ja 

innovaatiopalveluja sekä yrityshautomon 

esihautomoineen.

Olemme toimineet jo yli 30 vuotta. 

Toimipisteemme sijaitsevat Mikkelissä, 

Helsingissä, Espoossa, Pietarissa ja Tallinnassa. 

Yhteistyömme Aalto-yliopiston eri yksiköiden 

kanssa tuo edelläkävijän osaamisen yritysten 

ja organisaatioiden käyttöön.

Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille 

rakentuva kansainvälinen yliopisto. 

Aalto-yliopistossa tiede ja taide 

kohtaavat tekniikan ja talouden. 

PIENYRITYSKESKUS
pienyrityskeskus.aalto.fi

START-UP CENTER, ARABUS
Energiakuja 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


