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LUKIJALLE 

Tämä julkaisu on syntynyt tarpeesta kertoa siitä, mitä Pienyrityskeskus-yksikössä on 
lähimenneisyydessä tehty ennen uuden Pienyrityskeskus Xamk-ajan alkua. Kaikki projektit, 
tutkimukset ja koosteet, joita tässä julkaisussa käydään läpi, ovat Aalto-yliopiston aikana 
tehtyjä ja tuotettuja kokonaisuuksia. Tavoitteena julkaisulla on myös luodata tulevaisuuteen 
pitkän – pian jo 40 vuoden – yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittämishistorian perustalta 
ponnistaen. 

Tässä julkaisussa käydään läpi joidenkin Pienyrityskeskuksessa tuotettujen hankkeiden 
osalta parhaita käytäntöjä, joiden lisäksi julkaisu tuo esille myös tutkimuksellisia löytöjä. 
Nämä, sekä muut pitkän historian myötä syntyneet käytännöt ovat luoneet erinomaisen 
mahdollisuuden lähteä valamaan uutta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimivan 
Pienyrityskeskuksen perustaa.

Julkaisussa projektit nähdään osana kehittämisen kehää. Perus- ja soveltava tutkimus on 
kehittämisen olennainen lähtökohta, mutta jatkuvan kehittämisen kehässä yhtä tärkeitä 
ovat palautekytkennät, jotka syntyvät tutkivan ja kehittävän kehittämisotteen kautta, 
käytännön toiminnan pohjalta.

Tämän julkaisun tekemisen on mahdollistanut Pienyrityskeskuksen tukisäätiön rahoitus.

Anne Gustafsson-Pesonen
johtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pienyrityskeskus 
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TOIMITTAJAN ALKUSANAT 

Kiitän lämpimästi Pienyrityskeskuksen tukisäätiötä sekä kaikkia henkilöitä, jotka ovat 
mahdollistaneet tämän julkaisun toteutumisen. Erityiskiitokset ansaitsevat hankekuvauksia 
työstäneet ahkerat ja kärsivälliset kollegani Pienyrityskeskuksessa. 

Tämän julkaisun tavoitteena on lisätä ymmärrystä Pienyrityskeskuksen toiminnasta. 
Hankekuvaukset ovat kuivaa luettavaa, mutta kuva toiminnan monipuolisuudesta 
toivottavasti välittyy myös tämän julkaisun kautta. 

Julkaisua kommentoineen arvioijan sanoin Pienyrityskeskus ansaitsisi analyyttisen historiikin 
ja yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnin sekä koko Pienyrityskeskuksen omalaatuisuuden 
tunnistamista. Tämä on täysin totta!

Tämä julkaisu ei valitettavasti täytä näitä toiveita. Kuitenkin toivon, että Pienyrityskeskuksen 
analyyttinen historiikki tai vaikuttavuusarviointi voidaan tuottaa myöhemmin. 

Junassa Kouvolan asemalla matkalla Mikkeliin 18. joulukuuta 2017,

Mervi Rajahonka
TKI-asiantuntija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Pienyrityskeskus 
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JOHDANTO 

Anne Gustafsson-Pesonen & Mervi Rajahonka

Tähän julkaisuun on koottu tiivis historiikki sekä katsaus Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun Pienyrityskeskuksen hanketoimintaan vuosina 2010–2016. Pienyrityskeskuksen 
toiminnan perustana ja lähtökohtana ovat yrittäjyyden ja pienyritysten soveltava ja tieteel-
linen tutkimus.  Pienyrityskeskus on koko olemassaolonsa ajan, vuodesta 1980 alkaen, toi-
minut pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) toimintaedellytysten parantamiseksi. 

Tiede- ja innovaatiopolitiikassa usein käytetyssä Triple helix -mallissa viitataan yliopisto-
jen, elinkeinoelämän ja julkishallinnon suhteisiin innovaatioiden lähtökohtana, kun taas 
Quadruple helix -malli lisää neljänneksi osapuoleksi kansalaisyhteiskunnan. Ammattikor-
keakouluilla on lähtökohtaisesti ollut läheinen yhteys alueiden kehittämiseen, ja ne ovat 
voineet yliopistoja joustavammin hyödyntää Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoitusta 
(Niiniluoto 2015). Ammattikorkeakoululaki (932/2014) määrittelee ammattikorkeakoulujen 
tehtäviksi työelämälähtöisen korkeakoulutuksen lisäksi ammattikorkeakouluopetusta pal-
velevan, sekä työelämää ja aluekehitystä edistävän ja alueen elinkeinorakennetta uudistavan 
soveltavan tutkimustoiminnan sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan. Ammattikorkea-
koulun tulee edistää elinikäistä oppimista ja toimia erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä 
elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten 
korkeakoulujen, samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Aluevaikuttavuus 
ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) ovat tärkeitä osatekijöitä 
myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa. 

Jatkuvan kehittämisen kehässä perus- ja soveltavan tutkimuksen lisäksi vähintään yhtä 
tärkeitä ovat palautekytkennät, jotka syntyvät käytännön hanketoiminnan kautta oikeiden 
yrittäjien ja pk-yritysten kanssa toimiessa. Yrittäjyyden ja elinikäisen oppimisen tukeminen 
ovat tärkeitä korkeakoulun yhteiskunnallisia tehtäviä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 
syntyy vuorovaikutuksessa ympäröivän yritysekosysteemin kanssa.  

Tässä julkaisussa ymmärretään Pienyrityskeskuksessa tehtävän perustutkimuksen edistä-
misen tärkeimmiksi muodoiksi professuurit, yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvien 
kansainvälisten tieteellisten konferenssien järjestäminen, tieteellisten artikkelien ja konfe-
renssipapereiden kirjoittaminen ja esittely esimerkiksi kansallisilla Yrittäjyyskasvatuspäi-
villä, kansainvälisissä konferensseissa (mm. NCSB, ICSB, ISPIM, ESU, EURAM, ESU), 
sekä kansainvälinen ja kansallinen korkeakouluyhteistyö että yliopistokeskusyhteistyö 
Mikkelissä.  
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Soveltavan tutkimuksen muotoina voidaan nähdä viimeisimpään tutkimustietoon pohjau-
tuva koulutus- ja kehittämistoiminta, sekä tutkimustiedon levittäminen ja soveltaminen. 
Muun muassa yrittäjyyskasvatukseen ja alkaviin yrityksiin liittyvä tutkimus on viime 
vuosina korostanut yrittäjyyden ymmärtämistä laaja-alaisena käsitteenä, ja pk-yritysten joh-
tamisessa on kiinnitetty huomiota yrittäjän ja hänen lähipiirinsä työhyvinvointiin. Myynnin 
johtamisen teemat ovat tulleet Pienyrityskeskuksen toimintaan sekä tutkimustiedon että 
yritysten toiveiden kautta. Toimintaympäristön ja toimialojen kehittämisen juuret taas ovat 
verkosto-, klusteri- ja ekosysteemitutkimuksessa. 

Pienyrityskeskuksessa on pyritty jatkuvasti kehittämään ja testaamaan uudenlaisia viimei-
sempään tutkimustietoon perustuvia malleja koulutus- ja kehittämistoimintaan. Olennaise-
na piirteenä koulutus- ja kehittämistoiminnassa on ollut tutkiva ja kokeileva kehittämisote, 
joka perustuu huolelliseen tarvekartoitukseen, tiedon kokoamiseen ja toimivimpien ratkai-
sujen etsimiseen käytännön kehittämisprosessien kautta. Koulutus- ja kehittämistoimintaa 
sekä yritysyhteistyötä on pyritty jatkuvasti päivittämään ja kehittämään arviointien kautta. 
Pienyrityskeskuksen hankkeissa on luotu lukuisia kansantajuisia selvityksiä ja raportteja, 
jotka on tarkoitettu suurelle yleisölle, yrittäjille, yritysjohdolle ja asiantuntijoille.
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PIENYRITYSKESKUKSEN 
 HISTORIAN MERKKIPAALUJA

Anne Gustafsson-Pesonen & Pentti Mustalampi

ALKUTAIVAL 1980-LUKU
Pienyrityskeskuksen uraauurtava työ pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten 
parantamiseksi alkoi lokakuussa 1980 käynnistyneen johtamiskoulutusohjelma PK-JOKOn 
toteuttamisella. Toiminnan käynnistymistä juhlistettiin Mikkelin kaupungin, läänin ja 
emo-organisaation eli Helsingin kauppakorkeakoulun korkeimman johdon läsnäololla. Juhla-
puheessaan kauppakorkeakoulun rehtori Veikko Leivo totesi: Mikkeliin perustetulla keskuksella 
on hyvät mahdollisuudet kehittyä koko Itä-Suomen yritysjohtoa palvelevaksi koulutuskeskukseksi.

Ensimmäinen PK-JOKO oli kutsuohjelma, johon siihen kutsuttiin 22 eri alojen ja paikka-
kuntien pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajaa. Sittemmin PK-JOKO-ohjelmaa 
alettiin toteuttaa myös muilla paikkakunnilla Mikkelin lisäksi. Ohjelmaa tuotettiin vuosien 
varrella 79 otteeseen, ja tänä aikana sen suoritti lähes 2000 suomalaista yritysjohtajaa.

Uuden yksikön turvaamiseksi päättivät Mikkelin seudun seitsemän yhteistyökuntaa, Mik-
kelin kaupunki, Mikkelin maalaiskunta, Anttola, Hirvensalmi, Juva, Ristiina ja Puumala, 
lahjoittaa pk-koulutukseen johtajan ja suunnittelijan virat viideksi vuodeksi. Johtamis-
koulutus vakiinnutti paikkansa Mikkelissä, ja nimi Pienyrityskeskus vakiintui käyttöön 
virallisesti syyskuun 17. päivänä 1984. 

Pienyrityskeskuksen yrittäjyystutkimuksen kansainvälisyyden ensiaskeleet otettiin jo vuon-
na 1984, jolloin keskus isännöi ensimmäistä St. Michel -konferenssia. Suomalaisten yrittä-
jyystutkijoiden ohella mukana oli 12 ulkomaalaista tutkijaa seitsemästä maasta, Belgiasta, 
Englannista, Sveitsistä, Itävallasta, Ranskasta, Länsi-Saksasta ja Ruotsista. Näkyvin tulos 
konferenssista oli seitsemän eri maan edustajan muodostaman tieteellisen toimikunnan 
perustaminen. Pienyrityskeskus panosti alkuvuosinaan myös alueellisen tutkimustoimin-
nan kehittämiseen.

Pienyrityskeskuksen viisivuotissyntymäpäivän kunniaksi 1985 keskukselle alettiin myös 
puuhata tukisäätiötä, joka jakaisi apurahoja yrittäjyyttä ja pienyritystoimintaa tukevaan 
tutkimukseen. Mikkelin seudun kuntien perustama Pienyrityskeskuksen tukisäätiö aloitti 
toimintansa vuonna 1986, jolloin sen alkupääomaksi kertyi kuntien lahjoituksista 150 000 
markkaa. Pääoma on vuosien varrella karttunut eri instanssien lahjoitusten kautta. Säätiön 
ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kansanedustaja Pirjo Rusanen.
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LAMAN VUODET 1990-LUKU

1990-luvun alussa Pienyrityskeskus liittyi jäseneksi useisiin eurooppalaisiin yrittäjyyttä ja 
pk-yritystoimintaa edistäviin yhteisöihin. Pienyrityskeskus laajensi toimialuettaan myös 
kansallisesti, perustaen Kemijärven toimipisteen. Toiminta oli Kemijärvellä samanlaista 
kuin Mikkelissä, mutta kohderyhmän muodostivat pohjoisen pienyritykset. 

Laman ja työttömyyden voittamiseksi, yrittäjyyden edistäminen ja pienyritystoimintakult-
tuurin vahvistaminen nousivat keskeiseen asemaan 1990-luvulla. Pienyrityskeskus tarttui 
haasteeseen ja aloitti lukuisia uusia kehittämisohjelmia, joissa yhdistettiin akateemisesti 
koulutettujen henkilöiden osaaminen pienyritysten käyttöön mm. vientitoimenpiteiden 
aloittamiseksi. Opetusministeriön tuella aloitettiin myös akateemisen henkilöstön yrittäjyyt-
tä ja pk-yritystoimintaa tukevat koulutushankkeet Helsingissä. Pienyrityskeskus lähti myös 
toteuttamaan pääkaupunkiseudun yliopistojen opiskelijoille suunnattua yrittäjäkoulutusta 
– Akateeminen pienyrittäjätutkinto -ohjelmaa, jonka kohderyhmänä olivat akateemiset 
opiskelijat. Kehittämistoimintaa Helsingissä vahvistettiin 1995 alkaen myös yrityshauto-
movalmennuksilla ja Oma yritys -ohjelmilla. ESR-rahoitteisena aloitettiin Etelä-Savossa 
muun muassa Yrittäjäpolku ja Uusyritystuki.

Uutena toimintamuotona yrittäjyyden edistämisessä yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa 
Pienyrityskeskus käynnisti vuonna 1997 yrityshautomotoiminnan Helsingissä, nimellä 
”New Business Center”. Näin haluttiin vauhdittaa yliopistosta valmistuvien ryhtymistä 
yrittäjiksi. Erityisalaksi hautomolle valittiin IT-sektori. Tuolloin hautomotoiminnan ja 
osaamispohjaisen yrittäjyyden edistämisen toimintamuodot olivat Suomessa paljolti vielä 
syntyvaiheessa.

Pienyrityskeskuksen 1990-lukua leimasi vahvasti Pietariin suuntautuminen. Keskus perusti 
vuonna 1993 Pietariin palveluyksikön Pietarin täydennyskoulutusinstituutin tiloihin, jon-
ka tarkoitus oli palvella suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Samana vuonna käynnistettiin 
Mikkelin läänin työvoimapiirin kanssa Venäjän kaupan kaupallisten avustajien koulutta-
minen suomalaisten yritysten palvelukseen. Tätä koulutusta jatkettiin pitkään Pietarissa, 
ja koulutettuja vientihenkilöitä on yli 500.

UUSI VUOSITUHAT – 2000-LUKU

Vuoden 2000 alussa yksikön palveluksessa oli lähes 40 pk-yrityssektoriin perehtynyttä 
ammattilaista. Johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 1998 Helsingin kauppa-
korkeakoulun professori Jarmo Leppiniemi, ja syksyllä Pienyrityskeskuksen johtajaksi 
nimitettiin taloustieteiden maisteri Pentti Mustalampi. Vuoden 2000 alussa Helsingin 
kauppakorkeakoulun aikuiskoulutustoiminta, jonka olennainen osa Pienyrityskeskus oli, 
sai opetusministeriön aikuiskoulutuksen laatupalkinnon jo toisen kerran peräkkäin. Koulu-
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tusohjelmat vetivät ennätysmäärin opiskelijoita, ja syyskuussa 2000 yksikön tilastolukemiin 
kirjattiin 20 000. opiskelija.

Pienyrityskeskuksen toiminnan keskeiseksi lähtökohdaksi 2000-luvulla muodostui jatkuva 
koulutus- ja kehittämisohjelmien vaikuttavuusarviointi. Tehdyt vaikuttavuus- ja laatuar-
vioinnit tukivat kuvaa aikuiskoulutuksen laatuyksiköstä, joka uudistaa jatkuvasti palvelu-
tarjontaansa. Vuonna 2008 Pienyrityskeskuksen tutkimus- ja arviointitoiminta vahvistui 
edelleen kauppakorkeakoulun aiemman tytäryhtiön, LTT-Tutkimus Oy:n, arviointitiimin 
siirtyessä HSE Executive Education Oy:stä Pienyrityskeskukseen. 

Tutkimustoiminnan vahvistamisessa otettiin selkeäksi tavoitteeksi professuurien perustami-
nen Pienyrityskeskuksen yhteyteen. Tämän työn tuloksena Markku Virtasesta tuli vuonna 
2004 ensimmäinen Pienyrityskeskukseen sijoitettu yrittäjyyden professori.  Akateemisen 
tutkimusyhteyden vahvistamisessa edettiin edelleen, ja vuonna 2007 perustettiin kaksi uutta 
professuuria. Yrittäjyyskasvatuksen professorina aloitti Paula Kyrö, ja myynnin johtamisen 
professorina aluksi jaetussa tehtävässä Petri Parvinen ja Jaakko Aspara. Myöhemmin Petri 
Parvinen nimettiin professuurin hoitajaksi yksinään. Suomen ensimmäisen myynnin pro-
fessuurin perustamisen aloite tuli eteläsavolaisilta ja itäsuomalaisilta yrityksiltä ja elinkeino-
elämän järjestöiltä. Yritysten taloudellista panosta täydensi Mikkelin kaupungin lahjoitus. 

Organisoimalla ja kanavoimalla rahoitusta, Pienyritysten tukisäätiö oli keskeisessä roolissa 
professuurien perustamisessa ja tutkimuksen vahvistumisessa.
 
Professuurien yhteyteen muodostui myös merkittävää täydennyskoulutustoimintaa, mm. 
myynnin johtamisen erikoistumisopinnot ja yrittäjyyskasvatuksen erikoistumisopinnot. 
2000-luvulla koulutuksen vuotuinen asiakasmäärä vakiintui korkealle tasolle, noin 4000 
koulutusosallistujaan.

Mikkelin yliopistokeskuksen perustaminen vuonna 2004 merkitsi yliopistokampuksen ja 
yliopistotoiminnan vahvistumista Mikkelissä. Samalla se merkitsi yhä tiiviimpää yhteis-
työtä Mikkelissä toimineiden yliopistoyksiköiden kesken, sekä loi uudet mahdollisuudet 
yliopistotoiminnan laajentamiselle Etelä-Savossa. Pienyrityskeskus toimi yliopistokeskuksen 
keskeisenä osana alusta alkaen.  

2000-luvun alkuvuosina aloitettiin useita yhteistyöhankkeita Baltian maiden yliopisto- ja 
innovaatiotoimijoiden kanssa. Pienyrityskeskus valitsi tuolloin kansainvälistymisen linjak-
seen ns. Itämeren strategian, korostaen Venäjän ja Baltian maiden kanssa tehtävää hanke- ja 
muuta kehitysohjelmayhteistyötä. Baltian maiden EU-jäsenyyden myötä Pienyrityskeskus 
avasi myös vuonna 2004 oman toimipisteen Tallinnaan, yhteistyökumppaninsa Tehnopolin 
tiede- ja teknologiapuistoon.
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Vuonna 2000 avattiin teknologiayrityksille tarkoitettu yrityshautomo myös Mikkelissä, 
nimellä New Business Center Mikkeli. Yrityshautomotoiminnasta muodostui 2000-luvulla 
merkittävä akateemisen yrittäjyyden toimintaympäristö, johon kytkettiin luontevalla tavalla 
voimakkaasti kasvanut yrittäjyyskoulutus Etelä-Savossa ja pääkaupunkiseudulla. Akatee-
misen yrittäjyyden edistämistyöhön osallistuivat eri sidosryhmät niin taloudellisilla kuin 
henkisilläkin panoksilla. 

Vuonna 2008 perusteilla olleen Innovaatioyliopiston (nykyisen Aalto-yliopiston) hengen 
mukaisesti aloitettiin yhteistyön tiivistämiseen tähtäävät neuvottelut hautomotoiminnan 
osalta Taideteollisen korkeakoulun hallinnoiman Arabus-hautomon kanssa. Neuvottelujen 
tuloksena Arabuksen hautomotoiminta sijoitettiin vuonna 2009 samoihin toimitiloihin 
Start-Up Centerin (ent. New Business Center Helsinki) kanssa, säilyttäen luovien alojen 
kehittämisen omaleimaisuuden ja ”brändin”. Vuoden 2009 lopussa yritysten määrä Start-Up 
Centerissä oli 70 kappaletta, mikä oli kansainvälisestikin erittäin suuri määrä yrityksiä yli-
opistollisessa hautomossa. Hautomoyrityksistä lukuisat ovat maailmalla hyvin menestyneitä 
kasvuyrityksiä, joista nimekkäimpiä lienevät peliyhtiöt Rovio ja Supercell.

Aalto-yliopiston käynnistymisen myötä myös Pienyrityskeskuksen toiminta uudistui – yrit-
täjyys- ja liiketoimintaosaamista kohdennettiin yhä laajemmin luovien ja teknologia-alojen 
käyttöön.

MUUTOSTEN VUODET 2010–2016

Pienyrityskeskus jatkoi vuodesta 2010 eteenpäin yrittäjyyden ja pk-yritysten täydennyskou-
lutusta ja yrityshautomotoimintaa sekä TKI- eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa 
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun osana. Muutosten tuulet alkoivat puhaltaa vuonna 
2014, kun laitoksilla tuotettu täydennyskoulutus yhtiöitettiin asteittain. Yksikön tehtäväksi 
muotoutuivat TKI- ja yrityshautomotoiminnot, ja näitä toimintoja yksikkö vei vahvasti 
eteenpäin jatkuvan kehittämisen periaatteella. Edelleen mukana toiminnan keskiössä olivat 
yrittäjyyskasvatus, alkavien yrittäjien valmennus, pk- yritysten esimiesten, johtamisen sekä 
liiketoiminnan kehittäminen sekä Venäjä- ja Baltia-yhteistyö. Kansainvälistä yhteistyötä 
laajennettiin ja mukaan tuli myös luomuliiketoiminnan yhteistyö Kiinan Henanin maa-
kunnassa sekä Egyptin Kairon yliopiston yrittäjyyskasvatuksen kehittämisyhteistyö. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2015 tekemien linjausten myötä yliopistojen teh-
täväkenttä muuttui voimakkaasti. Suomalaisten yliopistojen perustehtäväksi muotoutui 
perusopetuksen ja perustutkimuksen tuottaminen ja niiden kautta toteutuva yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus. Pienyrityskeskus, joka oli 35 vuoden ajan toteuttanut korkeakoulun 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistämällä uutta yritystoimintaa, kehittämällä olemassa 
olevien yritysten liiketoimintaa ja toimimalla kokeilujen testausalustana, siirtyi uuteen 
aikakauteen liikkeenluovutuksen myötä 1.5.2016 lukien tulevan Kaakkois-Suomen Am-
mattikorkeakoulu Oy:n, Xamkin TKI-yksiköksi. 
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Pienyrityskeskus – vuodesta 1980 yrittäjyyden ja pienten 
yritysten koulutusta, tutkimusta ja kehittämistä  
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Kuva 1. Pienyrityskeskuksen historian merkkipaaluja kuvana. 

Pienyrityskeskuksen yrittäjyyden ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen keskiössä 
on kautta aikain ollut yritystoiminnan elinkaarimallin mukainen toiminta. Kantavana 
ajatuksena on ollut Pienyrityskeskuksen rooli kehittämiskumppanina yritystoiminnan 
kaikissa eri vaiheissa. 
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YRITTÄJYYSKASVATUS

Anne Gustafsson-Pesonen & Maisa Kantanen

Tähän lukuun on koottu joitain viime aikojen keskeisiä yrittäjyyskasvatuksen teeman 
hankkeiden kuvauksia. Hankkeiden tavoitteena on aina ollut toimia valitun teeman kan-
tavana liikkeelle sysäävänä voimana. Yrittäjyyskasvatuksen professuurin perustamisen 
myötä (Paula Kyrö, 2007 alkaen) Pienyrityskeskuksen rooli sekä perus- että soveltavan 
yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen tekijänä vahvistui merkittävästi.

Tässä luvussa avataan lukijalle Pienyrityskeskuksen hankkeissa tehtyjä löytöjä ja kokemuksia 
kolmen hankkeen kautta. Hankkeet ovat YKOONTI, YES-keskus ja Kimmoke. Mainit-
takoon, että kaikilla näillä kolmella hankkeella ja muulla yrittäjyyskasvatuksen perustavaa 
laatua olevilla toimenpiteillä on mahdollistettu yrittäjyyskasvatuksen merkittävää alueellista, 
kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä hankeaikana että hankkeiden jälkeen.

YKOONTI – Yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi 

Rahoittaja:  Opetushallitus ESR (Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutos 

 voimaa  -kehittämisohjelma)

Aika:  2010–2012

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 

Suomessa toteutettiin 1990-luvulta alkaen aktiivisesti ja määrätietoisesti yrittäjyyskasvatuk-

sen edistämisen strategiaa ja sitä tukevia kehityshankkeita. EU-rahoituskauden 2007-2013 

saavuttaessa puolen välin oli tarve tehdä kokonaisvaltainen ja syvällinen arvio 2000-luvulla 

toteutetuista yrittäjyyden kehityshankkeista, niin että olemassa olevat, käytännössä opitut 

ja koetut sekä tutkimuksen kautta tunnistetut hyvät käytännöt voitiin ottaa huomioon vielä 

rahoituskauden jälkimmäisellä puoliskolla yrittäjyyskasvatuksen hankkeita ja toimintamal-

leja edelleen kehitettäessä.

YKOONTI koosti ja arvioi laajasti vuosikymmenen (2000-2010) aikana toteutettuja yrittä-

jyyskasvatuksen kehityshankkeita, niissä tuotettuja käytänteitä ja niiden vaikuttavuutta 

sekä esitti suosituksia kehittämistoiminnan edelleen suuntaamiseksi. Tiivistettynä kyse 

oli hankkeissa tuotettujen mallinnusten ja käytäntöjen arvioinnista sekä niiden pohjalta 

tuotettavien laajempien pedagogisesti perustelujen aihioiden, teemojen ja kokonaisuuk-

sien rakentamisesta. Koonti sisälsi tiiviin koosteen ESR-rahoituksella tai valtionavustuksin 

rahoitetuista hankkeista sekä listauksen siitä, mistä hankkeista koonnissa esitetyt hyvät 

käytännöt on tuotteistettu.
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Tavoitteet
YKOONTI-hankkeen tavoitteena oli koota yhteen ja arvioida vuosina 2000–2010 toteutettuja 

yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyviä ESR-osarahoitteisia hankkeita (rahoittajina läänit, 

TE-keskukset, OPH ja ELY), arvioida hankkeiden laadullisia ja määrällisiä onnistumisia, arvi-

oida hankkeiden aikaansaamia pysyviä tai merkittäviä alueellisia vaikutuksia tai muutoksia 

yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyen, luoda malleja ja suosituksia   yrittäjyyskasvatuk-

sen linkittämisestä opettajakoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen, antaa 

suosituksia yrittäjyyskasvatuksen tuleviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin sekä löytää 

hankkeista uusia innovatiivisia yrittäjyyspedagogisia malleja, joita voi edelleen levittää 

hanketoimijoiden, opettajien ja kasvattajien jne. käyttöön. Hankkeen tavoitteena oli myös 

arvioida, miten hyvin erilaisilla hankkeilla pystytään vastaamaan opetusministeriön (2009) 

asettamiin yrittäjyyskasvatuksen linjauksiin. 

Toimenpiteet
YKOONTI kokosi yhteen ja arvioi ajanjaksolla 2000-2010 toteutettuja yrittäjyyskasvatuksen 

teemaan liittyviä hankkeita. Se arvioi hankkeiden laadullisia ja määrällisiä onnistumisia sekä 

hankkeiden aikaansaamia pysyviä ja merkittäviä alueellisia muutoksia yrittäjyyskasvatuksen 

teemaan liittyen. Tutkituista hankkeista löydetyt uudet innovatiiviset pedagogiset mal-

linnukset ja käytänteet kuvattiin hankkeen raportissa (Gustafsson-Pesonen & Kiuru 2012).  

Tutkimus ja siihen liittyvä tiedottaminen käynnistyivät kohderyhmien keskuudessa syksyllä 

2010. Toteutetut hankkeet ja niiden kartoitus, listaus ja perustietojen haku tehtiin seuraavan 

vuoden vaiheessa. Hanketoimijoille ja kohde- ja sidosryhmille tehtiin laaja kyselytutki-

mus webropol-kyselynä ja teemahaastattelut puhelinhaastatteluina. Lisäksi tiedusteltiin 

webropol-kyselynä yrittäjien mielipiteitä ja ajatuksia kysymykseen: millaisia yrittäjyyden 
edistämistoimenpiteitä yrittäjät kannattavat sekä eri kouluasteilla, että niiden ulkopuolella?

Hankkeen omia työpajoja toteutettiin fokusryhmätyöskentelynä hankkeen tulosten levit-

tämiseksi ja erityisesti tärkeiden teemojen esille saamiseksi raporttiin. Lisäksi osallistuttiin 

aktiivisesti sekä kansalliseen että kansainväliseen yrittäjyyden edistämisen verkostotyöhön. 

Tulokset
Tutkimusraportissa esitettiin keskeisiä huomioita ja seuraavia suosituksia yrittäjyyskasva-

tuksen edelleen kehittämiseksi eri kouluasteilla: 

Yrittäjyyskasvatus on laaja-alaista käytännön toimintaa
Yrittäjyyskasvatus tulee nähdä laaja-alaisena, kokonaisvaltaisena käsitteenä ja käytännön 

toimintana, johon sisältyvät lähtökohtaisesti sekä oman elämän hallinnan osa-alueet, 

mm. itseohjautuvuus, luovuus ja rohkeus tehdä toisin, että yrityksen perustaminen ja 

liiketoiminnan koko kirjo. Tämän näkemyksen mukaisesti opettajat ovat oppilaidensa 

kanssa tekemisissä sellaisten ominaisuuksien kehittymiseksi ihmisessä, joita kutsutaan 

yrittäjämäisiksi ominaisuuksiksi, sekä sisäisen että ulkoisen yrittäjyyden näkökulmista. 

Tutkimuksessa todettiin, että yrittäjyyskasvatusasian ja yrittäjyyskasvatusta kuvaavien 

termien, sisällön, määritelmien, toteuttamismenetelmien ja -tapojen on koettu tulleen 

tutummiksi, mutta nämä vaativat edelleen työtä. Tämä työ jatkuu mm. oppimateriaalien 

kehittämisenä, erilaisina opetushenkilöstön koulutus- ja kehittämistilaisuuksina, verkos-

toitumisena ja parhaisiin käytäntöihin perehtymisenä eri toimijoiden välillä ja yhteistyössä 

eri kouluasteiden kanssa. 
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Yrittäjyyskasvatukselle on annettu merkityksiä ja tavoitteita, jotka ovat muovaamassa yrit-

täjyyskasvatusta käytännöiksi. Kun yrittäjyyskasvatus nähdään ja toteutetaan laaja-alaisena 

käytännön toimintana, kaikki voivat omalla arkityöllään, käyttäytymisellään ja esimerkeil-

lään toimia yrittäjyyden edistäjinä ja sanansaattajina.

Yrittäjyyskasvatus jalkautuu opetussuunnitelmiin
Tutkimuksen aineistosta voitiin tuoda esille erilaisia suosituksia ja ehdotuksia siihen, mi-

ten yrittäjyyskasvatuksen jalkauttamista kannattaa viedä eteenpäin. Käytäntöön vienti 

jatkuukin edelleen pitkäjänteisenä työnä. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen on nostettu 

tärkeäksi osaksi koulujen kehittämistyötä tulevaisuudessakin, ja mm. opetussuunnitelmiin 

yrittäjyyskasvatus on otettu vahvasti mukaan. Yrittäjyyskasvatuksen linkittäminen opetus-

suunnitelmiin todellisena läpileikkaavana toimintamallina on käynnissä monissa oppilai-

toksissa ja monilla kouluasteilla, eikä enää puhuta pelkistä yrittäjyyssanoista paperilla, vaan 

todellisista teoista ja arjen käytännöistä.  Kouluihin on tulossa ja osin jo tullutkin todellista 

yhdessä tekemisen yrittäjyyskulttuuria. Yrittäjyyskasvatuksenkin saralla ollaan siirtymässä 

yksilökeskeisyydestä yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. Mukaan opetukseen ollaan 

ottamassa opintojaksoja, joissa tuotetaan ideoita ja rohkaistaan ideoimaan ja tekemään 

keksintöjä, innovoimaan ja innostumaan uudesta. Usein nämä ideat arvioidaan, ja parhaita 

ideoita ja innovaatioita otetaan kehittämisen kohteeksi. 

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen vaatii verkostoyhteistyötä
Tavoitteeksi on jo monissa oppilaitoksissa otettu, että oppilaitoksiin luodaan ympäristöjä 

tai käytänteitä, jotka tukevat yritystoiminnan edellytyksien toteuttamista opetukseen 

kiinteästi kuuluvana osana. Ideoiden kehitystä viedään eteenpäin siten, että otetaan ide-

ointityöhön mukaan kokeneita yrittäjiä, sparraajia ja kehitetään alueen yrityksiä oppimis- ja 

kehittämistehtävien osana ja ohessa. 

Korostettakoon vielä, että kaikenlainen kehittäminen, tutkimus ja opetus olisi hyvä saada 

tukemaan yritysten, elinkeinoelämän ja yleisesti yhteiskunnan tarpeita. Kolmikantayhteis-

työtä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen saralla on hyvä jatkaa.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyö on hyvässä myötätuulessa ja työtä tulee jatkaa edelleen 

yhteistyössä laajan ja asiantuntevan verkoston kanssa. Mukaan kehittämiseen tulee ottaa 

julkisia toimijoita, rahoittajien edustajia, kouluja kaikilta asteilta, yrittäjiä ja yrityksiä sekä myös 

opiskelijoita, jotta loppukäyttäjienkin ääni tulee esille. Olemme ehkä jossain määrin unoh-

taneet yrittäjien ja opiskelijoiden osaamisen hyödyntämisen kehittämistyössä, joten nämä 

voisivat olla ensimmäisiä tulevien yrittäjyyskasvatuksen kehittämishankkeiden askelmerkkejä.
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• Gustafsson-Pesonen, A. & Kantanen, M. 2013. Excellent Entrepreneurship Education 

Cases From Primary Schools To Universities - Case Examples From Finland, Southern 

Savonia. ESU 2013, Lisbon, Portugal 19-23th August 2013. 

• Gustafsson-Pesonen, A. 2013. Evaluation On Entrepreneurship Education Projects 

On National Level. ESU 2013. Lisbon, Portugal 19-23th August 2013. 

• Gustafsson-Pesonen, A. & Kiuru, P. 2014. Entrepreneurship Education Evaluation – 

Ideas for Entrepreneurial learning, Environments and Platforms. ICSB 2014, Dublin 

11.-14.6.2014.

Teksti: Anne Gustafsson-Pesonen

YES-keskus tukemaan Etelä-Savon oppilaitosten  
yrittäjyyskasvatusta

Rahoittaja:  ESR-osarahoitus, Etelä-Savon ELY-keskus 

Aika:  2009–2013 

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (entinen

 Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus)

Yleiskuvaus 
YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, joka edistää 

yrittäjyyskasvatuksen toteutumista kouluttamalla opettajia, kehittämällä koulutusta, ra-

kentamalla koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamalla materiaaleja opetukseen. Etelä-Savon 

YES-toiminta on osa valtakunnallista YES-verkostoa. Se on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen 

ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava 

alueellinen keskus, joka tarjoaa konkreettisia yrittäjyyskasvatuspalveluja erityisesti perus-

asteelle, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Palvelut sisältävät materiaaleja, opettajien 

koulutuksia, koulu-yritysyhteistyön mentorointia ja yrittäjäkontakteja sekä opetussuun-

nitelmien kehittämispalveluja. Tavoitteena on myös synnyttää verkostoja oppilaitosten 

välillä. Toimintaan kuuluvat myös Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistopalvelut. YES-palvelut 

ovat opettajille maksuttomia.

Tavoitteet
Projektin lähtökohtana oli yrittäjyyden edistäminen ja yrittäjyyskasvatuksen määrän lisää-

minen Etelä-Savossa eri kansainvälisten, kansallisten ja alueellisten strategioiden linjauksien 

mukaisesti. Projektin tavoitteena oli omalta osaltaan olla tukemassa opetusministeri-

ön (2009) antamia linjauksia yrittäjyyden linkittämistä kaikille kouluasteille. Hankkeen 

päätavoitteena oli luoda yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen toteuttamismalli eli YES 
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Etelä-Savo, jolla on selkeä maakunnallinen merkitys yrittäjyyskasvatuksen tukemisessa 

eri kouluasteilla. 

YES Etelä-Savon perustehtäviä olivat 1) yrittäjyyskasvatuksen tunnettavuuden lisääminen, 

yleisötilaisuudet kouluissa ja oppilaitoksisissa, 2) yrittäjyyskasvatuskoulutukset ja opetta-

jille suunnatut lyhytkestoiset infot (YES-suihkut) ja 3) muu koulujen yrittäjyyskasvatuksen 

kehittämistoiminta, mm. yrittäjyysopetussuunnitelmien ja -opetussisältöjen työstäminen 

yhdessä koulujen kanssa ja koulu-yritysyhteistyön edistäminen. 

Toimenpiteet
YES Etelä-Savo toteutti yrittäjyyskasvatuksen koulutusta alueen opettajille. Lisäksi kouluja 

ja oppilaitoksia on koulutettu käyttämään Nuori Yrittäjyys eli NY-opetusohjelmia. Ope-

tussuunnitelmatyötä tehtiin erityisesti toisen asteen ammatillisen oppilaitoksien kanssa. 

Hankkeessa toteutettiin myös alueellisia yrittäjyyskasvatusprojekteja yhteistyössä koulujen 

kanssa, jonka yhteydessä myös opettajia perehdytettiin yrittäjyyskasvatuksellisiin menetel-

miin. Koulutustoiminnan painopiste siirtyi suunnitelman mukaisesti kohti koulukohtaisia 

projekteja, jotta yrittäjyyskasvatus saataisiin pysyväksi käytännöksi kouluissa ja oppilaitok-

sissa. Esimerkiksi NY-ohjelmien käyttöönotto edistää toiminnan vakiintumista merkittävästi.  

Koulu-yritysyhteistyötä edistettiin monenlaisten toimenpiteiden avulla, joista ehkä tär-

keimmäksi nousevat erilaiset yhteistapahtumat oppilaitosten ja yritysten välillä. Konseptina 

tässä edelleen kehitettiin Winter/Spring/Summer of Success -tapahtumia, jotka hankkeen 

alkuaikoina olivat merkittäviä yhteistyötä edistäviä tapahtumia. Toinen merkittävä toimen-

pide koulu-yritysyhteistyön edistämisessä oli YES-kummitoiminnan luominen, jossa yrittäjiä 

ja elinkeinoelämän edustajia rekrytoitiin YES-kummeiksi ja heitä kutsuttiin järjestettyihin 

seminaareihin ja tilaisuuksiin. 

YES Etelä-Savo verkottui hankkeen aikana laajalti osaksi eri ryhmiä ja verkostoja, lähtien 

muun muassa rakentamaan Mikkelin Yrittäjyyskasvatusstrategiaryhmää. Strategia toteu-

tettiin myöhemmin Kimmoke-hankkeessa, mutta tärkeä pohjatyö ja yhteistyön käynnis-

tys tehtiin YES Etelä-Savo -hankkeessa. Nuori Yrittäjyys eli NY-ohjelmia saatiin pilotoitua 

alueella hyvin. Etelä-Savon ammattiopistossa NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma sekä NY 24H 

-leiri saatiin osaksi oppilaitoksen normaalia yrittäjyyskasvatustoimintaa, ja toimintaa ke-

hitetään jatkuvasti. 

YES-verkoston tutkimus- ja arviointitoiminta sekä sisäinen benchmarking olivat merkit-

tävä osa hankkeen toimintaa. Parhaisiin käytäntöihin tutustuttiin esim. vuosittaisessa 

Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaamisessa. Valtakunnan YES-verkoston yhteiset 

aluetapaamiset olivat tärkeä osa tätä työtä. Seinäjoen Yrittäjyyskasvatuskonferenssi on yksi 

suurimmista alan tapahtumista, johon myös YES Etelä-Savo osallistui, samoin kuin useisiin 

muihin seminaareihin ja tapahtumiin. 

Tulokset
Hankkeesta ja toimivista malleista tehtiin YES-katalogi (2013), jota varten haastateltiin 

useita alueen opettajia ja yhteistyökumppaneita. Näistä case-esimerkeistä luotiin yrittä-

jyyskasvatuksen laaja-alaiseen teoriaan (mm. Gibb 2005) pohjautuen malli, jossa nostettiin 

esiin tärkeimmät sisäiset ja ulkoiset tekijät onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. 

YES Etelä-Savo on hyvin brändäytynyt osaksi Etelä-Savon yrittäjyyskasvatustyötä, ja kaikkea 
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Pienyrityskeskuksen Etelä-Savossa tapahtuvaa yrittäjyyskasvatustoimintaa pyritään edel-

leen tekemään saman nimen alla. Hyviä käytäntöjä levitetään edelleen valtakunnallisen 

YES-verkoston ja yhteistyökumppaneiden, YES-verkoston nettisivujen sekä Pienyrityskes-

kuksen nettisivujen kautta, mutta myös sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Koulu-yritysyhteistyö on iso asia, jossa voidaan tehdä yhteistyötä erittäin monipuolisesti, 

ja jossa tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat alueen yrittäjäjärjestöt.  Toimintamalleja ha-

ettiin yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja muiden kumppaneiden kanssa, ja niiden kehittäminen 

jatkuu edelleen.

YES Etelä-Savosta on jäänyt pysyvä toiminto Pienyrityskeskukseen. Hyvät verkostot ja yh-

teistyömallit ovat edelleen käytössä ja laajentuneet edelleen. Kuitenkin käytännössä oppi-

laitoksille maksuttomien yrittäjyyskasvatuspalvelujen tuottaminen edellyttää jonkinlaista 

kehittämisrahaa esimerkiksi hankkeista. Tällä hetkellä YES Etelä-Savo on osatoteuttajana 

YES lukiot työelämään -hankkeessa, jossa edistetään lukioiden yrittäjyyskasvatusta ja 

työelämäyhteyksiä. 

Julkaisut
• Kantanen, M., Rautio L., Gustafsson-Pesonen A. & Mattila L. (toim) 2013. Yrittäjyyttä 

Etelä-Savoon. YES-katalogi. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://issuu.com/yes-

verkosto/docs/yes_yrittajyytta_etela-savoon_katal. 

• Gustafsson-Pesonen, A. & Kantanen, M. 2013. Excellent Entrepreneurship Education 

Cases From Primary Schools To Universities - Case Examples From Finland, Southern 

Savonia. ESU 2013, Lisbon, Portugal 19-23th August 2013. 

• Gustafsson-Pesonen, A. & Kantanen, M. & Mattila, L. 2013. YES Etelä-Savo – Yrittäjyy-

den oppimista Etelä-Savossa. YKTT 2013. Helsinki 26.-27.9.2013. 

Teksti: Maisa Kantanen

KIMMOKE – yrittäjyyden edistämiseen ja innovaatio-
toiminnan kehittämiseen seudullisesti

Rahoittaja:  ESR-osarahoitus, Etelä-Savon Maakuntaliitto

Aika:  2013–2014

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Kimmoke-hankkeessa haluttiin jatkaa niitä yrittäjyyskasvatuksen tehtäviä, joiden tarve oli 

noussut esille YES Etelä-Savo hankkeen loppuvaiheessa hankkeessa tehdyn tutkimus- ja 

kehittämistyön pohjalta. Pääteemoiksi valittiin 1) yrittäjyyskasvatuksen verkkokoulutuksen 

kehittäminen opettajille, 2) yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö Etelä-Savossa ja 3) koulu-yri-

tysyhteistyön kehittäminen. 

Tavoitteet
Myös tavoitteet jaettiin kolmen teeman mukaisesti. Yrittäjyyskasvatuksen opettajien verk-

kokoulutuksen tavoitteena oli antaa osallistujille laaja-alainen ja kokonaisvaltainen kuva 

yrittäjyyskasvatuksesta. 



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä22

Yrittäjyyskasvatusstrategia-osuuden tavoite oli luoda alueelle yrittäjyyskasvatusstrategia, 

jotta kaikilla osapuolilla olisi selkeä rooli ja tehtävä yrittäjyyskasvatuksen kentällä. Strate-

gialla pyrittiin esittelemään ja levittämään alueen hyviä käytänteitä valtakunnallisesti ja 

kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena oli kehittää strategiatyön mallinnusta kansainvälisillä 

foorumeilla. Strategia laajeni työn edetessä koko Etelä-Savon maakuntaa koskevaksi. 

Kolmas tavoite koski oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön ja innovaatiotoiminnan 

edistämistä. Nuorten kytkeytyminen alueen yrityksiin opintojen aikana tukee nuorten 

integroitumista alueeseen ja nopeuttaa työllistymistä sekä vastaavasti saa oppilaitokset 

opetustyössä reagoimaan nopeammin yrityselämän muutoksiin ja uusiin tarpeisiin. 

Toimenpiteet
Hankkeessa luotiin monimuotoinen Yrittäjyyskasvatuksen Puutarha -verkkokoulutus Opti-

ma-ympäristöön. Toinen merkittävä toimenpide oli maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstra-

tegiatyö, jossa erilaisilla työpajoilla luotiin laajalla yhteistyöjoukolla Yrittäjyyskasvatuksen 

strategia. Kolmas toimenpide oli koulu-yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan mallin 

kehittäminen. Lähtötilanteen kartoitus toteutettiin opiskelijatyöllä.

Tulokset
Projektin tuloksena syntyi Yrittäjyyskasvatuksen Puutarha -verkkokoulutus Optima-verk-

koympäristöön, josta tuotettiin myös lyhempää MiniPuutarha-koulutusta, jota toteutettiin 

sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Yrittäjyyskasvatuksen puutarhan pilotista tuotettiin 

YouTube-video julkiseen jakeluun. 

Hankkeen merkittävin tulos oli Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusstrategia – Opin, onnistun ja 
otan vastuun yhdessä, yrittäen. Strategia julkaistiin 15.12.2014 ja se löytyy edelleen esimer-

kiksi kansallisen YES-verkoston nettisivuilta. Strategian visio voidaan siis tiivistää edellä 

mainittuihin ydinkohtiin: onnistun, otan vastuun, yhdessä ja yrittäen.

• Oppimisella ei viitata vain koulutyöhön, vaan kaikkeen siihen, mitä tarvitsee tietää 

ja osata voidakseen olla itsenäinen ja elää sovussa toisten kanssa.

• Onnistuminen edellyttää valmiutta ja halua satsata siihen aikaa. Epäonnistumiset 

hyödynnetään mieluummin oppina kuin lannistajana.

• Vastuun otto tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa vastuun omista valinnoistaan ja 

ollessaan epävarma kysyy kokeneemmalta neuvoa löytääkseen oikean ratkaisun. 

Kun kaikki kantavat oman vastuunsa, yhteinen taakka tuntuu paljon kevyemmältä.

• Yhdessä tehden haasteet on helpompi kohdata kuin yksin. Muiden kannustaminen, 

ja heidän kohtelemisensa niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan ovat hienoja asioita.

• Yrittäen ajatukset muuttuvat toiminnaksi. Aktiivinen, utelias, rohkea ja pulmat 

mahdollisuutena näkevä on kekseliäs, asettaa itselleen tavoitteita ja pyrkii niitä 

kohden määrätietoisesti.

Koulu-yritysyhteistyön ja innovaatiotoiminnan mallin kehittäminen on iso ja pitkäjänteinen 

asia, jota työstettiin ennen Kimmoke-hanketta ja jota työstetään edelleen. Työtä jatketaan 

varmasti vuosikymmeniä vielä tämän jälkeenkin. 
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Julkaisut
• Etelä-Savon maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia. Video 1.4.2015. Saata-

vissa: https://www.youtube.com/watch?v=7rsPgKQQJZs

• Kapiainen-Heiskanen, P. 2014. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatusstrategia valmistui. 

Uutiset 19.12.2014. Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://pienyrit-

yskeskus.aalto.fi/fi/current/news/etela-savon_yrittajyyskasvatusstrategia_valmistui/

• Opin, onnistun, otan vastuun yhdessä, yrittäen.  Esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen 

jalkauttamisesta. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://issuu.com/yesverkosto/

docs/kimmoke_katalogi

• Opin, onnistun, otan vastuun, yhdessä, yrittäen. 2014. Kimmoke – Yrittäjyyskasva-

tusstrategian ketterä kehittäminen Etelä-Savossa. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.yesverkosto.fi/wp-content/uploads/2012/09/etela_savo_strategiakir-

ja_small_2014.pdf

• Yrittäjyyskasvatuksen puutarha (6 op). Yrittäjyyskasvatuksesta syvällistä oppimista 

verkkoympäristössä. Esite. Saatavissa:  http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/courses/

yritt.kasvat_puutarha

• Yrittäjyyskasvatus jalkautui eteläsavolaisiin kouluihin. Video 9.2.2015. Saatavissa: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-qWbQvYq44

• Yrittäjyyskasvatus nostaa oppilaiden vahvuudet näkyviin. Uutiset 15.5.2014. Pienyri-

tyskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/current/

news/2014-05-15/

Teksti: Maisa Kantanen ja Anne Gustafsson-Pesonen
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YRITTÄJYYS JA YRITYS-
TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Anne Gustafsson-Pesonen, Marja Juvakoski, Jari Karjalainen  
& Mervi Rajahonka 

Yrittäjien koulutus ja yrittäjyyden kehittäminen on ollut Pienyrityskeskuksen toiminnan 
ydinalue koko sen historian ajan. Projektimuotoisena toteutettu yrittäjyyden kehittäminen 
sai merkittävän sysäyksen Suomen liityttyä Euroopan yhteisöön vuonna 1995, jolloin 
Pienyrityskeskuksellekin avautui mahdollisuus hakea kehittämisrahoitusta yhteisön ra-
kennerahasto-ohjelmista. 

Uudet rahoituskanavat ja samanaikaisesti vallinnut taloudellinen lama nostivat yrittäjyyden 
entistä enemmän esille myös yhtenä työpolitiikan keinona, mikä sai aikaan aiempaa tar-
kemmin eri kohderyhmille suunnattua toimintaa; naisyrittäjille, opiskelijoille, senioreille ja 
monille muille ryhmille tarjottiin juuri heidän tarpeisiinsa räätälöityä palvelua. Keskeinen 
sisältö erilaisissa hankkeissa on kuitenkin aina ollut pitkälti sama — osallistujien yrittä-
jyysvalmiuksien ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen. 

Aikakausien muutos näkyy myös koulutuksen ja kehittämisen toimintatavoissa. Uusien 
innovatiivisten menetelmien kehittämisellä on pyritty vastaamaan siihen haasteeseen, 
että asiakkaiden toimintaympäristöjen muuttuessa ja pirstaloituessa myös heidän koulu-
tustarpeensa eriytyvät ja yksilöllistyvät. Yhtenä vastauksena ovat olleet uudet ohjaavat ja 
osallistavat menetelmät; perinteisestä luokkaopetuksesta on menty kohti yhteisöllisempää, 
yrityshautomotyyppistä ja valmentavaa toimintaa. Myös monimuotoinen teknologia eri 
alustoineen on tullut opetuksen ja kehittämisen tueksi.

Tässä luvussa on kuvattu hankkeita ja hankekokonaisuuksia, joilla Pienyrityskeskus on 
kehittänyt yrittäjyyttä ja yrittäjyyskoulutusta. Young Business Academy (YBA) oli toi-
mintamalli, jossa korkeakouluyrittäjyyttä vahvistettiin muun muassa akateemisen yrittä-
jätutkinnon avulla. NYT- ja senioriyrittäjyyshankkeissa pyrittiin herättämään valittujen 
kohderyhmien kiinnostusta yrittäjyyteen ja tukemaan osallistujia yritystoiminnan alkutai-
paleella. Creative Blender -hankkeessa taas kehitettiin uudenlainen toimintamalli nuorten 
työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen. EntreMill oli valmistumis-
vaiheessa oleville ja vastavalmistuneille korkeakoulutetuille tarkoitettu työelämälähtöinen 
uravalmennusohjelma. Protomo-konseptin tarkoituksena oli luoda osaamiseen uusia yhdis-
telmiä ja synnyttää uusia yrityksiä sekä työpaikkoja. Protomoissa kehiteltiin uusia tuotteita, 
palveluita ja liikeideoita yhdessä toisten osaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä 
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luvussa on myös kuvaus Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä -julkaisusta sekä NCSB 
2012 -konferenssista. Lisää esimerkkejä yrittäjyyden ja aloittavien yritysten tukemisesta on 
Toimintaympäristön ja toimialojen kehittäminen -luvussa.

Kuten esimerkit osoittavat, tämän päivän yrittäjyys ja siten myös sen kehittäminen ovat 
monimuotoisia ilmiöitä. Hankkeiden tuloksien mittaamisen haasteista huolimatta voi-
daan varmuudella sanoa, että pitkällä aikavälillä niillä on ollut kauaskantoisia vaikutuksia 
osallistujien hyvinvointiin, maakuntien elinvoimaisuuteen sekä palveluiden saatavuuteen. 

Young Business Academy YBA  

Rahoittaja:  Yksityisyrittäjäin säätiö

Aika:  2006-2010

Toteuttajat:  Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Yksityisyrittäjäin

 Säätiö

Yleiskuvaus
Young Business Academy (YBA) toimintamallin avulla korkeakouluyrittäjyyttä vahvistettiin 

positiivisella ja kannustavalla otteella. Koulutusohjelmat ja tapahtumat kehittivät opis-

kelijoiden sekä muutaman vuoden työelämässä olleiden osaajien yrittäjyyden ja liiketoi-

mintaosaamisen valmiuksia. Hanke piti sisällään kaksi tärkeää koulutuskokonaisuutta: 

Akateemisen yrittäjätutkinnon ja Young Business Today -verkkokurssin.

Tavoitteet 
Tavoitteena oli saada osallistujat pohtimaan yrittäjyyttä ja omaa yritystoimintaa tulevaisuu-

den uravaihtoehtona. Ajatuksena oli, että osallistujien yritystoiminnan ja liiketoimintaosaa-

misen taso kohoaa ja heidän realistiset mahdollisuutensa perustaa oma yritys paranevat. 

Lisäksi toiminnassa syntyy eri toimialojen kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat uusien 

tuote-, palvelu- ja prosessi-ideoiden kehittymisen. Osallistujien valmiudet toimia myös 

vaativissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä kehittyvät heidän yritystoiminnan tietotaito-

jensa lisääntyessä. 

Toimenpiteet
Akateeminen yrittäjätutkinto  
Akateeminen yrittäjätutkinto oli 24-25 opintopisteen laajuinen korkeatasoinen ja vaativa 

neljästä moduulista (á 6 op) koostuva yrittäjyyden ohjelma, jonka sisältö hyväksytettiin 

Helsingin kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkimusneuvostossa. Ohjelman tavoitteena oli 

kehittää asiantuntijoiden johdolla osallistujien yrittäjävalmiuksia ja heidän liiketoimintatun-

temustaan. Ohjelma soveltui yrityksen perustamista suunnitteleville, yrittäjinä toimiville ja 

liiketoimintaosaamisen valmiuksia tarvitseville korkeakouluopiskelijoille. Kokonaisuuteen 

kuului muun muassa yrittäjäominaisuuksien hahmottaminen, yritystoiminnan perusteiden 

ymmärtäminen, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitel-

man laatiminen.  
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Young Business Today -verkkokurssi 
Young Business Today (8 opintopistettä) oli yrittäjäksi valmentava verkossa suoritettava 

koulutusohjelma, jota järjestettiin kaksi kertaa vuodessa. Koulutuksen aikana käytiin tii-

viissä tahdissa läpi kaikki yrityksen perustamiseen ja pk-yrityksen alkuvaiheen hallintaan 

liittyvät teemat. 

Tulokset
Toimintamallin koulutusten osallistujakyselyn perusteella molempia Young Business Aca-

demyn opintokokonaisuuksia voidaan pitää onnistuneina. Koulutuksella asetetut tavoitteet 

täyttyivät hyvin, koulutukseen oltiin tyytyväisiä, ja koulutuksen aikana opittuja asioita 

tarvittiin koulutuksen päättymisen jälkeen. Molempien kurssien antina oli yleisen liiketoi-

minta-ajattelun ja yrittäjyyden kokonaiskuvan ymmärryksen laajentuminen. Vastaajista 

94 prosenttia oli valmis suosittelemaan opintokokonaisuutta ystävälle tai henkilölle, joka 

pohtii yrittäjäksi ryhtymistä. Tätä lukua voidaan pitää tärkeänä koulutuksen onnistumisen 

mittarina.  

Yleinen asennoituminen yrittäjyyteen oli myös kohentunut koulutuksen ansiosta. Suurin 

osa vastaajista kertoi, että heidän asennoitumisensa yrittäjyyteen parantui selvästi opin-

tojaksojen aikana ja sen jälkeen. Tämän tyyppinen positiivinen asennemuutos on erittäin 

tärkeää yrittäjämäisen ilmapiirin luomiseksi, uusien yritysten kasvun edistämiseksi ja yrit-

täjyyden lisäämiseksi. Uravaihtoehtoja kysyttäessä kävi ilmi, että yrittäjäura oli vastaajien 

mielestä ehdottomasti mielekkäin vaihtoehto. 

Molemmissa koulutuskokonaisuuksissa oli havaittavissa myös kehityskohtia. Etenkin opet-

tajien aktiivisuus yrittäjyyteen kannustajina on tärkeää. Tärkeää olisi saada myös elävän 

elämän esimerkkejä suomalaisista menestyneistä yrittäjistä, joilta kurssilaiset voivat saada 

käytännön neuvoja teoreettisten ja hypoteettisten esimerkkien sijaan. Young Business 

Academy-koulutusten arvioinnin mukaan tämän tyyppiselle toiminnalle ja koulutukselle oli 

tarvetta ja koulutuksella saatiin aikaan selviä muutoksia koulutettavien yrittäjyystaidoissa, 

-tiedoissa ja -asenteissa. Osallistuneista 96 prosenttia piti yrittäjäuraa hyvin mahdollisena, 

ja joka neljäs koulutukseen osallistunut toimi yrittäjänä. Luvut ovat merkittävästi suurempia 

kuin korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa tai yrittäjyyden koulutusohjelmissa keskimää-

rin. YBA-koulutukset edustivatkin yrittäjyyskoulutusten tuloksellisimpia ja vaikuttavimpia 

kokonaisuuksia maassamme.

Julkaisu
• Uotila, H. & Heimonen, T. 2010. Young Business Academy (YBA) -koulutusten vai-

kuttavuusselvitys. Aalto University School of Economics. Mikkeli Business Campus 

Publications N-91. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Aalto-Print 2010.

Teksti: Jari Karjalainen
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Nuoren yrityksen tuki NYT ja  
Senioriyrittäjyyden tuki NYT SYTY

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2008–2014

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Nuoren yrityksen tuki -hanke käynnistyi vuonna 2008 ja sitä täydennettiin Senioriyrittäjyy-

den tuki (NYT SYTY) -hankeosiolla vuonna 2012. NYT-hanke muodosti laajan alkuvaiheen 

yritystoiminnan tukikokonaisuuden Etelä-Savon maakunnan alueelle. Projektin lähtökohta 

oli yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen ja kehittäminen Etelä-Savossa. Senioriyrittä-

jyys lisättiin hankkeen toimenpiteiksi, koska tehdyissä selvityksissä huomattiin tälle olevan 

tarvetta. Senioriosiossa tavoitteena oli herättää yli 50-vuotiaiden kiinnostus yrittäjyyteen 

ja antaa heille tietoa yrittäjyyden vaihtoehdoista ja perusasioista kytkettynä omaan uraan 

eläkeikäisenä. Senioriyrittäjyysnäkökulma perustui Etelä-Savon keskeiseen haasteeseen eli 

väestön ikääntymiseen ja sen tuomiin haasteisiin työvoiman riittävyydestä sekä yrittäjien 

ja pienyritysten määrän säilymisestä. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli tukea osallistujien yrittäjyysmotivaatiota ja työllistymistä yrittäjiksi. 

Hankkeella oli alkuvaiheessa vahva työvoimapoliittinen tavoite. Tämä tarkoitti sitä, että 

tärkeän kohderyhmän muodostivat työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt. Koh-

deryhmänä olivat myös nuoret yritykset, jotka halusivat parantaa kasvun ja kehittymisen 

edellytyksiään sekä vähäisemmässä määrin työssäkäyvät henkilöt, jotka olivat kiinnostu-

neita yrityksen perustamisesta.

Toimenpiteet 
Projektin toimenpiteet voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:

1) Alkaville yrittäjille suunnatut palvelut ja valmennukset

2) 1-3 vuotta toimineille yrityksille suunnatut kehittämistoimenpiteet ja valmennukset

3) Yrittäjyyden ja yrittäjyysilmapiirin sekä yritysneuvontaa toteuttavien organisaatioi-

den yhteistyön edistäminen Etelä-Savossa

4) Avoimet tilaisuudet ja valmennusohjelmat yli 50-vuotialle.

Nämä kaikki neljä osaa muodostivat yhdessä pitkäkestoisen mallinnetun kehittämispolun 

yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin aina yrittäjyyden pohtimisesta nuoren yrityksen kehit-

tymisen ja kasvun haasteisiin. Valmennuskokonaisuuksissa ja kehittämistoimenpiteissä 

kiinnitettiin huomiota sekä yksilöiden osaamisen kehittämiseen että yritysten kilpailukyvyn 

parantamiseen. Vaikka hankkeessa toteutettiin runsaasti erilaisia valmennuksia ja kehit-

tämistoimenpiteitä, niin ne muodostivat yhdessä kokonaisuuden, eli yrittäjille suunnitel-

lun kehittämispolkumallin. Valmennuksissa ja kehittämistoimenpiteissä hyödynnettiin 

vertaiskehittämismenetelmiä, ja perustana toimivat alueelliset yritysneuvontaverkostot. 
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Kuva	2. Yritystoiminnan kehittämispolku 

Kuvassa 2 on kuvattu NYT-hankkeessa kehitetty yritystoiminnan kehittämispolkumalli. Kaaviota 
luetaan alhaalta ylöspäin. Pitkäkestoinen kehittämispolku piti sisällään yrittäjyyden eri vaiheisiin 
suunniteltuja valmennuksia, koulutuksia sekä kehittämistoimenpiteitä. Kaikki hankkeen yrittäjille 
ja yrittäjäksi aikoville suunnatut toimenpiteet ja valmennukset olivat siten osa tätä 
kehittämispolkumallia. Kehittämispolkumalli syntyi Pienyrityskeskuksen toiminnan perustana 
olevasta yrityksen elinkaarimallista, jolla tarkoitetaan palveluiden ja tuotteiden suunnittelua 
tukemaan kaikkia yritystoiminnan vaiheita suunnittelusta yrityksen kasvuun ja 
kansainvälistymiseen.  

Tulokset 

Kuva 2. Yritystoiminnan kehittämispolku.

Kuvassa 2 on kuvattu NYT-hankkeessa kehitetty yritystoiminnan kehittämispolkumalli. 

Kaaviota luetaan alhaalta ylöspäin. Pitkäkestoinen kehittämispolku piti sisällään yrittäjyyden 

eri vaiheisiin suunniteltuja valmennuksia, koulutuksia sekä kehittämistoimenpiteitä. Kaikki 

hankkeen yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville suunnatut toimenpiteet ja valmennukset olivat 

siten osa tätä kehittämispolkumallia. Kehittämispolkumalli syntyi Pienyrityskeskuksen 

toiminnan perustana olevasta yrityksen elinkaarimallista, jolla tarkoitetaan palveluiden ja 

tuotteiden suunnittelua tukemaan kaikkia yritystoiminnan vaiheita suunnittelusta yrityksen 

kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Tulokset
Hankkeessa saavutettiin tuloksia monella tasolla. Hankkeen päätuotteena suunniteltu 

yritystoiminnan kehittämispolkumalli edistää yrittäjien liiketoiminnan pitkäjänteisyyttä ja 

tarjoaa tukea yritystoiminnan eri vaiheisiin. Tätä mallia täydentää sidosryhmien yhteistyön 

seurauksena tiivistynyt alueellinen yhteistyö ja paremmin saavutettavat selkeät palvelut 

alueen yrityksille. Erityisen onnistunut esimerkki yhteistyöstä olivat Myynnillä menestystä 

-tilaisuudet, joita järjestettiin kolme kappaletta. Yhteistyö toimi erinomaisesti usean eri 

hankkeen ja toimijan välillä markkinoinnissa, tiedotuksessa ja järjestelyissä. 

Vaikutukset alueen yrittäjyysilmastoon näkyivät koulutusten ja tapahtumien lisääntymisenä 

sekä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa järjestettyjen tapahtumien näkyvyydessä 

koko maakunnan alueella. Yritys-Suomi-sateenvarjon alla järjestettyjen tilaisuuksien osan-

ottajamäärää saatiin lisättyä ja tilaisuudet olivat laadultaan korkeatasoisia. Tämän seurauk-

sena yrittäjyys ja sen mahdollisuudet saivat positiivista näkyvyyttä koko maakunnassa.
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Hankkeessa kehitettiin seudullista toiminta- ja yhteistyömallia luomalla foorumi tiedonvaih-

don ja markkinoinnin kanavaksi. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, miten yhteistyö 

näkyy asiakkaille konkreettisena palveluiden parantumisena. Hankkeessa luotiin myös 

valtakunnallisesti hyödyntämiskelpoisia malleja siitä, kuinka yrittäjän ammattitutkinnon 

suorittamisen voi kytkeä osaksi laajempaa yrittäjän kehittämispolkua. Koko kehittämis-

polkumallin läpikäyneitä yrittäjiä oli kuitenkin suhteellisen vähän. Tämä johtunee siitä, 

että useimmat yritystoiminnan aloittaneet yrittäjät ovat yksinyrittäjiä, ja heidän aikansa ei 

tunnu riittävän koulutuksissa käymiseen. 

Hankkeen onnistumista tarkasteltiin sekä määrällisten että laadullisten kriteerien kautta, 

ja hanke vaikutti omalta osaltaan positiivisesti yrittäjyysilmapiiriin alueella. Erityisesti yrit-

täjyyden mahdollisuutta työllistymisvaihtoehtona ja yrittäjyyden näkyvyyttä ja houkut-

televuutta pystyttiin edistämään seudullisena yhteistyönä. Määrällisesti hanke saavutti 

erinomaisesti sille asetetut tavoitteet. Osallistujamääriä tärkeämpiä tuloksia ovat yrittäjien 

ja yritysten liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyysvalmiuksien vahvistaminen ja sitä kautta 

yritysten kannattavuuteen ja kasvuun vaikuttaminen. Hankkeen laadulliset vaikutukset 

näkyvät yrittäjävalmiuksien pitkäjänteisenä kehittymisenä ja uudenlaisten yhteistyömuo-

tojen syntymisenä.

Julkaisu
• Arola, N. & Närhi, M. 2014. Nuoren yrityksen tuki (NYT) täydennettynä senio-

riyrittäjyyden tuella hankkeen vaikuttavuusarvio. Aalto-yliopiston julkaisusar-

ja. Kauppa + Talous, 6/2014. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:IS-

BN:978-952-60-5902-0. 

Teksti: Jari Karjalainen

Creative Blender! - uudenlainen toimintamalli nuorten 
 työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen

Rahoittaja:  Euroopan Sosiaalirahaston osarahoitus, Hämeen ELY-keskus

Aika:  2010–2012

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin

 kaupungin nuorisoasiankeskus, Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu

Yleiskuvaus
Puuttuvat verkostot työmarkkinoilla, sekä yritysten vaatiman työkokemuksen puute te-

kevät nuorten työllistymisestä haastavaa. Nuorten on vaikeaa myydä omaa osaamistaan 

työmarkkinoilla, joita he eivät vielä tunne. Todelliset kontaktit työelämään ovat opiskelun 

aikana ja juuri valmistumisen jälkeen yleensä vähäiset. 

Hankkeessa työkaluna käytettiin eri aloja edustavat yritykset ja nuoret yhdistävää Blender! 

konseptia.  Luovan alan eurooppalaisissa Blender-tapahtumissa yritykset ja nuoret miet-

tivät ryhmissä toimintaympäristön muutosta, työstävät uusia ratkaisuja muutokseen sekä 

etsivät muutoksesta uusia mahdollisuuksia. Samalla nuoret ja yrittäjät saavat käytännön 

harjoitusta pitchauksessa sekä tapaavat muita luovia yrittäjiä eri puolilta Eurooppaa ja 

rakentavat verkostojaan huomisen haasteisiin. 
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Yritykset tarvitsevat kaiken ikäisten ihmisten tietoja, taitoja ja asenteita. Yritysten ja muiden 

organisaatioiden on mahdollista Blender! -konseptin avulla saada tietoa nuorten ajatusmal-

leista ja tulevaisuuden visioista, mikä avaa yrityksille tärkeän reitin kehittää omia tuotteitaan, 

palveluitaan ja strategiaansa tulevaisuuden kehityssuuntien mukaisesti. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli edistää nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä ja kehittää alueen 

pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä uuden toimintamallin avulla. 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat nuoret 

sekä pk-yritykset ja neuvonta-, yrityspalvelu- ja kehittämisorganisaatioiden henkilöstö. Hank-

keen muina kohderyhminä olivat opetushenkilöstö ja julkisten hyvinvointipalvelujen toimijat.

Toimenpiteet
Blender! -konsepti oli suunnattu erityisesti nuorille opiskelujen loppuvaiheessa oleville, 

vastavalmistuneille tai pitkälle ehtineille harrastajille, sekä alueen pk-yrityksille ja muille 

organisaatioille. Tässä hankkeessa Blender! -konseptia sovellettiin nuorten työllistymispol-

kuna joko työntekijöiksi alueen pk-yrityksiin, muihin organisaatioihin tai yrittäjiksi. 

Hankkeen edetessä toimintamalli rakentui sitä mukaa kun ymmärrys kohderyhmän tarpeis-

ta ja toimintatavoista hahmottui. Alussa suunnitellut toimenpiteet todettiin jo ensimmäisen 

syksyn aikana toimimattomiksi. Creative Blender -sessiot järjestettiin alun perin kaikille 

avoimina toteutuksina, mutta nuorien houkutteleminen mukaan ja motivointi toimintaan 

osoittautuivat hankkeen puitteissa liian haastavaksi ja työlääksi. Syksyn 2010 kokemusten 

pohjalta hankkeessa tehtiin uusia linjauksia johtoryhmän ja hankeryhmän pohdintojen 

tuloksena. Tavoitteeksi asetettiin toimintaan osallistuvien nuorten määrän kasvattaminen. 

Niinpä uudessa linjauksessa päätettiin tehdä suoraan yhteistyötä oppilaitosten ja muiden 

tahojen kanssa ja viedä Creative Blender -sessiot heidän omiin tiloihinsa. 

Tulokset
Hanketyöryhmän toiminta- ja ajattelutapaan liittyi vahvasti kohderyhmän tarpeiden tun-

nistaminen ja ymmärtäminen, johon toimintamallin kehittämisellä pyrittiin vastaamaan 

kaikissa hankkeen vaiheissa. Kaksi vuotta kestäneen hankkeen aikana Creative Blender 

-työpajoihin ja -sessioihin osallistui yhteensä 544 nuorta ja toimintamalli kehittyi ja jalostui 

toimivaksi konseptiksi:

• Tarpeiden tunnistaminen  Creative Blender Basic

• Creative Blender Pro vastauksena laajemmalle työpaja-tarpeelle, jossa nuoret pää-

sevät kehittämään ideoitaan syvemmin

• Creative Blender Master -kokonaisuus viimeisenä tasona  uudenlaisten palvelu-

mallien luominen.

Formatoinnin tavoitteena oli levittää toimintamallia laajemmin myös valtakunnallises-

ti ja juurruttaa se samalla osaksi koulujen yrittäjyyskasvatuksen opintoja.  Levittämistä 

oli tarkoitus tehdä opettajien ja muiden nuorisotyön ammattilaisten välityksellä. Tälle 

kohderyhmälle suunniteltiin CB Coach -koulutuspaketti, jossa Basic -sessio opetetaan 

konkreettisesti ja käytännönläheisesti. Koulutuksen käyneet opettajat voivat näin käyttää 

menetelmää omassa oppilaitoksessaan. Coach -koulutuksia toteutettiin jo kevään 2012 

aikana hankkeen ulkopuolisena toimintana, ja se sai hyvää palautetta kohderyhmältä. 

Toiminta osoitti, että opettajat tarvitsevat konkreettisia ja innostavia työkaluja yrittäjyys-

kasvatuksen opettamiseen.  

Teksti: Jari Karjalainen
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EntreMill 

Rahoittaja:  ESR-osarahoitus, Uudenmaan ELY-keskus

Aika:  2012–2014

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
EntreMill oli valmistumisvaiheessa oleville ja vastavalmistuneille korkeakoulutetuille tarkoi-

tettu työelämälähtöinen uravalmennusohjelma. Ohjelma perustui tehokasta työllistymistä 

edistäviin toimenpiteisiin ja sellaisten työelämätaitojen kehittämiseen, joita opintojen 

aikana ei omaksuta. 

Tavoitteet 
Tavoitteena oli tukea korkeakoulutettujen työelämään siirtymistä sekä työelämävalmiuk-

sien ja yrittäjämäisten toimintatapojen kehittymistä. Tavoitteena siis oli, että ohjelmaan 

valitut työllistyvät tai perustavat oman yrityksen valmennuksen aikana tai pian sen jälkeen. 

Toimenpiteet
Hankkeen aikana järjestettiin kaksi laajaa vuoden kestänyttä uravalmennusohjelmaa ja yksi 

lyhyempi ohjelma. Valmennusohjelmat oli suunniteltu korkeakoulututkinnon yliopistossa 

tai ammattikorkeakoulussa suorittaneille vastavalmistuneille tai valmistumisvaiheessa ole-

ville henkilöille, jotka halusivat kehittää osaamistaan, olivat kiinnostuneita yrittäjyydestä tai 

joilla oli vähän oman alan työkokemusta. Hanke tavoitti noin 90 Uudenmaan alueen korkea-

kouluopiskelijaa ja vastavalmistunutta. Uravalmennusohjelmat koostuivat lähiopetuksena 

tapahtuvasta valmennuksesta, henkilökohtaisesta uraohjauksesta, työssäoppimisjaksosta 

tai oman liikeidean/asiantuntijuuden kehittämisjaksosta, mentoroinnista ja etäopetuksesta. 

Uravalmennusohjelmasta saatiin kolmen toimintavuoden aikana kiittävää palautetta oh-

jelmaan osallistuneilta opiskelijoilta ja yhteistyötahoilta. Palaute ja saadut kehitysideat 

toimivat apuna ohjelman kehittämisessä. 

Tulokset
Vuonna 2014 toteutettiin hankkeen tutkimuksellista arviointityötä, jossa tarkoituksena oli 

arvioida hankkeen onnistuneisuutta ja erityisesti sitä, miten uravalmennus tuki yrittäjä-

mäisten valmiuksien omaksumista ja työelämävalmiuksien kehittymistä. Aineistoa kerättiin 

kolmesta uravalmennusryhmästä. Aineistona hyödynnettiin hakumateriaalia, uraohjaus-

keskusteluja, lähiopetuspäivien havainnointeja, opiskelijoiden kirjoittamia reflektiivisiä 

palautetehtäviä sekä webropol-kyselyjä. 

Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat ovat kertoneet, että he ovat saaneet EntreMillis-

tä välineitä oman uransa luomiseen yrittäjämäisesti sekä palkkatyön että yrittäjyyden 

näkökulmasta. Tässä yhteydessä mainittiin esimerkiksi minä-tuntemuksen, työnhaun 

taitojen ja urasuunnittelun välineiden kehittyminen. Opiskelijat toivat esille rohkeuden ja 

itsevarmuuden paranemisen. Vertaistuki, kokemusten jakaminen ja muiden kurssilaisten 

kanssa verkostoituminen nähtiin tärkeänä ja kannustavana tekijänä. Tämän lisäksi tuotiin 

esille se, että ohjelman aikana mahdolliset ennakkokäsitykset tai epäilykset yrittäjyydestä 
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vähenivät. Yrittäjyys ei välttämättä näyttäydykään niin pelottavana tai mahdottomana 

vaihtoehtona. Samalla tuotiin esille se, että yrittäjämäisyys voi olla myös palkkatyöläiselle 

hyödyllinen ajattelu- ja toimintamalli. 

Tärkeää on ollut yrittäjämäisen ajattelu- ja toimintatavan iskostuminen opiskelijoille, koska 

yrittäjämäisyys tukee toimintaa eri elämän osa-alueilla. Nykypäivänä oman uran hallinta 

on tärkeää, ja oman osaamisen tuotteistamiseen on käytettävä enemmän resursseja ja 

voimavaroja kuin aiemmin. Omaa uraa luodaan aktiivisesti ja yrittäjämäisesti.

Julkaisu
• Gustafsson-Pesonen, A. & Mattila, L. 2014. EntreMill – työelämälähtöinen yrittäjä-

mäisen toiminnan kehittämispaja -tutkimus. YKTT 2014, Seinäjoki 25.-26.9.2014. 

Teksti: Anne Gustafsson-Pesonen 
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PROTOMO-INNOVAATIOAPPARAATTI

Protomo oli valtakunnallinen innovaatioapparaatti, joka toimi useilla paikkakunnilla 
Suomessa (mm. Tampere, Espoo, Helsinki, Jyväskylä). Sen tarkoituksena oli luoda uusia 
osaamisyhdistelmiä ja synnyttää osaajille uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Protomossa voitiin 
kehitellä uusia tuotteita, palveluita tai liikeideoita riskittä toisten osaajien ja yhteistyökump-
paneiden kanssa. Protomo palveli sekä yritysideoiden kehittäjiä että eri alojen nuoria osaajia 
ja kokeneita ammattilaisia, joiden tavoitteena oli liiketoiminnan käynnistäminen. Suomella 
on miljardien eurojen arvosta tuoretta innovaatiopotentiaalia, jota ennen Protomo-ohjelman 
käynnistymistä hyödynnettiin huonosti. Protomo-mallia koordinoi tamperelainen Hermia 
Oy, ja alueoperaattoreina toimivat muun muassa Aalto-yliopisto, Jyväskylä Innovation ja 
Yrityssalo Oy yhteistyössä alueiden start-up-yhteisöjen kanssa. Toiminnan rahoittajina olivat 
muun muassa SITRA, kaupungit ja ELY-keskukset.  Aalto-yliopisto koordinoi kahta eri 
konsepteilla toteutettua Protomo-ohjelmaa vuosina 2010-2015. 
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Aalto Protomo Helsinki 

Rahoittaja:  Uudenmaan ELY-keskus  
Aika:  2010-2015 
Toteuttaja:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus 
 

Yleiskuvaus 

Aalto Protomo Helsinki -hankkeen kohderyhmänä olivat henkilöt tai tiimit, joilla oli skaalautuva 
liikeidea. Erityisenä kohderyhmänä olivat Uudenmaan yliopistoista ja korkeakouluista 
valmistuneet tai valmistuvat, jotka etsivät uraa yrittäjinä tai yrittäjyyshenkisinä toimijoina.  

Tavoitteet 

Hankkeessa tähdättiin dynaamisten uusien yritysten syntymiseen ja olemassa olevien 
kehittyvien yritysten innovaatioiden jatkojalostamiseen. Tavoitteena oli kestävien, kehittyvien ja 
kasvavien yritysten luominen laajassa yhteistyössä. 

Toimenpiteet 

Aalto Protomo Helsinki piti ovensa auki kaikille kiinnostuneille ja tarjosi neuvontaa osallistujien 
tarpeiden mukaan. Osallistujille tarjottiin yrittäjyyden eri aihepiireihin liittyviä 

Kuva 3. Protomon projektimalli.



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä34

Aalto Protomo Helsinki

Rahoittaja:  Uudenmaan ELY-keskus 

Aika:  2010–2015

Toteuttaja:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Aalto Protomo Helsinki -hankkeen kohderyhmänä olivat henkilöt tai tiimit, joilla oli skaalau-

tuva liikeidea. Erityisenä kohderyhmänä olivat Uudenmaan yliopistoista ja korkeakouluista 

valmistuneet tai valmistuvat, jotka etsivät uraa yrittäjinä tai yrittäjyyshenkisinä toimijoina. 

Tavoitteet
Hankkeessa tähdättiin dynaamisten uusien yritysten syntymiseen ja olemassa olevien ke-

hittyvien yritysten innovaatioiden jatkojalostamiseen. Tavoitteena oli kestävien, kehittyvien 

ja kasvavien yritysten luominen laajassa yhteistyössä.

Toimenpiteet
Aalto Protomo Helsinki piti ovensa auki kaikille kiinnostuneille ja tarjosi neuvontaa osallistu-

jien tarpeiden mukaan. Osallistujille tarjottiin yrittäjyyden eri aihepiireihin liittyviä valmen-

nustilaisuuksia ja liikeideakohtaista kehittämistukea. Kohderyhmä liitettiin alkuperäisen 

Protomo-mallin mukaisesti yhteen eri aloja edustavien yritysten sekä yhteisöjen kanssa. 

Varsinainen Protomon tiimivaihe kesti esivaiheen jälkeen 4-6 kuukautta.

Tulokset
Arviointitutkimuksen mukaan vuonna 2014 Protomo-apparaatin läpikulkeneiden tilanne 

oli parantanut merkittävästi. Vuoden 2014 lopussa Protomo-kyselyyn vastanneista 39 % 

toimi yrittäjinä. Protomoon oli kaikkiaan tilastoitu 573 henkilöä. Siitä samassa suhteessa 39 

prosentin eli 223 henkilön voitiin arvioida olevan yrittäjiä ja näiden 223 yrittäjän työllistävän 

yhteensä 535 henkeä vuonna 2014. Arvio vuoden 2015 lopun tilanteesta oli 892 henkeä. 

Vuonna 2014 näiden 223 yrityksen liikevaihto oli 31 miljoonaa euroa ja arvio vuoden 2015 

kattavalle tilikaudelle oli 57 miljoonaa euroa. (Kiuru & Gustafsson-Pesonen 2014)

Aalto Protomo – tuote- ja palveluinnovaattorin  
koulutusohjelma

Rahoittaja:  Uudenmaan ELY-keskus, TE-koulutus 

Aika:  2010–2015

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston Täydennyskoulutuskeskus AaltoPRO

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Aalto Protomo – tuote- ja palveluinnovaattorin koulutusohjelmassa osallistujia koulutettiin 

uusien käyttäjälähtöisten palveluiden ja tuotteiden innovointi- ja kaupallistamisprosessin 

osaajatiimeiksi. Ohjelma oli suunnattu korkeasti koulutetuille työttömyysuhan alaisille, 
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irtisanotuille, työttömille ja yliopistoista vastavalmistuneille työttömiksi jääneille henkilöille, 

joilla oli liikeidea. Koulutusohjelma oli 5-6 kuukautta kestävä, aikataulutettu valmennus-

ohjelma, johon haettiin mukaan työvoimahallinnon kautta. Koulutusohjelma toteutettiin 

uudenlaisena monialaisena ja yhteisöllisenä innovaatio- ja yrittäjäympäristönä.

Tavoitteet
Koulutusohjelman johtavana ajatuksena oli edistää osaltaan työpaikkojen luomista ja työllis-

tymistä tukemalla yrittäjyyttä ja innovaatioiden eteenpäin viemistä. Tavoitteena oli valmen-

taa osallistujia uusien käyttäjälähtöisten palveluiden ja tuotteiden innovointi- ja kaupallis-

tamisprosessin osaajatiimeiksi, jotka kykenevät kehittämään osaamisen uusia yhdistelmiä 

kasvuyrityksille ja yhteiskunnallisille yrityksille.  Osallistujille luotiin mahdollisuus kehittää 

tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja spinoff-liikeideoita ilman välitöntä yrittäjäriskiä. 

Osaajatiimin löytymistä liikeidean ympärille tuettiin törmäyttämällä hallitun prosessin avulla 

eri alojen osaajia ja tiimejä. Tavoitteena oli tukea uusien uramahdollisuuksien avaamista 

osallistujille. Osallistujien piilevien osaamisten ja taitojen löytymistä ja jatkojalostamista 

tuettiin henkilökohtaisten osaamiskartoitusten avulla. Ohjelman avulla osallistujille annettiin 

valmiuksia toimia innovaatiotoiminnan ja liiketoimintakehityksen työtehtävissä, muun muas-

sa yrityskehityksessä, asiakasratkaisuissa, tutkimuksessa sekä tuote- ja palvelukehityksessä.

Toimenpiteet
Koulutusohjelma tuotti osallistujalle monialaisen ja yhteisöllisen innovaatio- ja yrittäjäym-

päristön. Se tarjosi maksuttomat fasiliteetit, yhteisön tuen ja asiantuntijoiden ohjausta uu-

sien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja markkinoille viemisen tueksi. Teemoittaisten 

koulutuspäivien välillä henkilöt työstivät liikeideoitaan tiimeinä. Tiimeille annettiin asian-

tuntija-apua ja ohjausta kokeiluihinsa. Opetusmenetelmiin kuuluivat asiantuntijaluennot, 

teemaklinikat, ryhmätyöt, etätehtävät, hissipuheet, nopeat liikeidean kokeilut, protoilu ja kir-

jallisuuteen tutustuminen. Keskeistä oli sisäistää oma-aloitteinen ja yrittäjämäinen toiminta. 

Koulutusohjelman sisältö koostui kolmesta pääteemasta. Ohjelman alussa pohdittiin ja 

työstettiin henkilökohtaista yrittäjäidentiteettiä yksilötehtävien ja ryhmätöiden avulla. Sa-

malla luotiin mahdollisuus tutustua muiden osallistujien kiinnostuksen kohteisiin, taitoihin 

ja osaamisaloihin. Tämä prosessi auttoi tunnistamaan omaan liikeideatiimiin soveltuvia 

osaajia. Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma syntyi harjoitteiden ja sparrauskeskus-

telujen tuloksena.

Ohjelmassa hyödynnettiin Aalto-yliopiston MIND-tutkimusryhmän osaamista ja kokemuk-

sia (www.mindspace.fi). MIND Innovation School -prosessin teemana oli liikeidean kirkas-

taminen ja kehittäminen sekä oikean toteuttajatiimin löytäminen. Kuukauden kestäneen 

tiiviin ideointivaiheen aikana osallistujat harjaantuivat ideoimaan nopeasti ja oppivat kokei-

lemalla kehittämistä. Osallistujat muokkasivat liikeideaansa ryhmissä. Tiimejä kannustettiin 

menemään nopeasti asiakkaiden luokse, ja moni saikin näiden käyntien pohjalta itselleen 

toimeksiantoja. Innovation School -työskentelymalliin kuului, että kukin tiimi kertoi sään-

nöllisin väliajoin oman liikeideansa kehittymisestä pitämällä niin sanotun hissipuheen ja 

sai palautetta vetäjiltä ja ryhmältä. Ideatiimit saivat liikeideakohtaista sparrausta.

Intensiivisen ideointi- ja kehittämisvaiheen jälkeen osallistujat saivat perinteistä yrittä-

jyysvalmennusta, joka sisälsi muun muassa liiketoimintasuunnitelmien tekoa, myyntiä, 

markkinointia, lainsäädäntöä ja talousasioita. 
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Tulokset
Vuosina 2010-2015 toteutettiin yhdeksän ohjelmaa, joissa osallistujia oli yhteensä noin 270. 

Koulutusohjelma auttoi monia osallistujia työllistymään tai perustamaan oman yrityksen. 

Yleensä jo valmennusjakson aikana syntyi 3-5 yritystä ja 3-4 kuukautta ohjelman päättymi-

sen jälkeen, taas 3-5 uutta yritystä oli aloittanut toimintansa. Tuote- ja palveluinnovaattorin 

koulutusohjelman läpikäyneet protomolaiset perustivat asiantuntijaosuuskunnan, johon 

kaikista valmennusryhmistä valmistuneet voivat halutessaan liittyä. Eri Protomo-ryhmien 

välinen tiivis yhteistyö valmennusohjelmien päättymisen jälkeen poiki lukuisia uusia liikei-

deoita, joiden pohjalta perustettiin yritys. Moni protomolainen työllistyi olemassa oleviin 

yrityksiin toteuttamaan valmennusohjelman aikana kehittämäänsä liikeideaa. Huomi-

onarvoista oli osallistujien omien taitojen tunnistaminen, voimaantuminen ja vastuun 

ottaminen tulevaisuudestaan. 

Protomo-mallien vertailua
Protomoista tehtiin vertaileva tutkimus (Kiuru & Gustafsson-Pesonen 2014). Tutkimuksen 

mukaan Aalto Protomo Helsinki oli tehokkaampi yrittäjäksi lähtemiseen kannustaja ja 

Aalto Protomo (Espoo) taas työurien tukemisessa. Molemmat mallit olivat kuitenkin varsin 

vaikuttavia. 

Julkaisut
• Kiuru, P. & Gustafsson-Pesonen, A. 2014. Protomon tutkimuksellinen arviointi YKTT 

2014. Seinäjoki 25.-26.9.2014. 

Teksti: Marja Juvakoski & Anne Gustafsson-Pesonen

Nordic Conference on Small Business Research  
NCSB 2012 

The 17th Nordic Conference on Small Business Research (NCSB) was arranged by the 

Small Business Center at the Aalto University School of Economics, Helsinki, in May 23 - 25, 

2012.  Since 1980 and the first conference at Växjö University in Sweden, NCSB has been 

circulating in different Nordic Countries. The Conference follows the Nordic tradition, 

characterized by an open atmosphere that encourages the exchange of ideas between 

researchers, experts and practitioners in entrepreneurship and small business. NCSB 2012 

continued this tradition, but also widened the perspective to more interdisciplinary areas 

following the so-called “Aalto Spirit”. Even if the name of the Conference refers to Nordic 

countries, contributors and participants from all over the world were welcome. Professor 

Markku Virtanen acted as the Chairman of the conference. 

Keynote presentations were done by Professor Pier A. Abetti (Rensselear Polytechnic Insti-

tute, USA) and Professor Erkko Autio (Imperial College, UK), among others. Many research 

papers were based on the projects of the Small Business Center and were presented by 

its researchers in the conference, among which are:

• Autio E., Heimonen T., Kiuru P. & Rannikko H. Growth Challenges across Industries: 

Investigating ‘Teecian’ Heuristics

• Cajanus A. Partnerships between SEs and Large Firms

• Gustafsson-Pesonen A. & Kiuru P. Evaluation on Entrepreneurship Education Pro-

jects
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• Heimonen T., Närhi M., Kauppi J. & Gustafsson-Pesonen A. Entrepreneurship in 

Golden Years – Creative Opportunity or Not

• Kurczewska A. Kyrö P. & Abbas A. Comparative Morphogenetic Study on the Struc-

ture – Agency Interplay of Entrepreneurship Education in Egypt and Finland

• Kyrö P. & Mattila J. Towards Future University by Integrating Entrepreneurial and 

the Third Generation University Concepts – Case Aalto University from Finland.

Teksti: Mervi Rajahonka

Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä

Rahoittaja:  Pienyrityskeskuksen tukisäätiö 

Aika:  2013–2015

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen tutkijatiimi 

Yleiskuvaus 
Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä -julkaisussa kuvataan Aalto Start-Up Centerin 

(ASUC) alumniyrityksiä. Tutkimuksen kohteeksi valittiin 12 alumniyritystä, jotka kaikki olivat 

jossain kehityksensä vaiheessa olleet nopeasti kasvavia, eli niin sanottuja gaselliyrityksiä.

Tavoitteet ja toimenpiteet
Ajatus hakea tutkimuksellisin keinoin uutta tietoa liiketoiminnan kehittämisestä ja yritys-

ten kasvun tukemisesta syntyi Aalto Start-Up Centeristä irtautuneiden yritysten toiveista. 

Casehaastattelututkimuksen toteuttivat Pienyrityskeskuksen tutkijat professori Markku 

Virtasen johdolla ja Pienyrityskeskuksen tukisäätiön rahoituksella. Tutkimuksessa hyö-

dynnettiin myös ASUC:n alumniyrityksistä tehtyjä seurantatutkimuksia. Tavoitteena oli 

saada caseyrityksistä mahdollisimman monipuolinen kuva sekä yrittäjätarinoiden että 

talouslukujen valossa.  

Tulokset 
ASUC-yrityshautomon kohderyhmänä ovat olleet innovatiiviset ja kasvuhakuiset alle 3-vuo-

tiaat start-up-yritykset. Hautomon toiminta käynnistyi Helsingin kauppakorkeakoulun Pien-

yrityskeskuksessa vuonna 1997. Se toimi ensin nimellä Caduceus, mutta nimi muutettiin jo 

vuonna 1998 New Business Centeriksi. Taideteollisen korkeakoulun yrityshautomo Arabus 

liitettiin tähän hautomoon vuonna 2009. Aalto-yliopiston aloitettua toimintansa vuoden 

2010 alussa nimeksi vakiintui Aalto Start-Up Center. 

ASUC:n tavoitteena on ollut palvella yritystoiminnan kehittäjiä Uudellamaalla sekä muo-

dostaa pääkaupunkiseudulle maailmanluokan yrittäjyyden kehitys- ja kasvukeskus. Se 

onkin yksi Euroopan suurimmista yrityshautomoista, ja myös globaalisti merkittävä toimija. 

ASUC on keskittynyt edistämään erityisesti osaamisintensiivisten ja luovien alojen yritysten 

liiketoimintaa. ASUC:iin pääsyn valintaperusteina ovat olleet yrittäjätiimin motivaatio ja 

halu kasvaa ja menestyä, sekä innovatiivisuus ja mahdollisuus liiketoiminnan merkittävään 

kasvattamiseen valitulla toimialalla (skaalautuvuus). Aalto-tausta on ollut keskimäärin noin 

kahdella kolmasosalla hautomoon vuosittain valituista yrityksistä. 
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Jo toiminnan käynnistysvaiheessa 1990-luvun lopussa yritysten hautomoaika oli rajattu. 

Maksimiaika, minkä yritys voi olla hautomossa, on 3 vuotta. Hautomo tarjoaa yrityksille 

laadukasta palvelua ja valmennusta liiketoiminnan monipuoliseen kehittämiseen. Tämän 

lisäksi yritykset ovat saaneet käyttöönsä toimitilat ja tietoliikenneyhteydet. ASUC toimi 

vuosina 2008-2016 Ruoholahdessa. Tällä hetkellä ASUC-kiihdyttämö sijaitsee Otaniemessä 

Aalto-yliopiston pääkampuksella. 

Hautomosta oli vuoden 2013 loppuun mennessä irtaantunut 460 yritystä. Tehtyjen seuran-

tatutkimusten mukaan ASUC:n yritykset olivat luoneet yli 2000 uutta työpaikkaa. Kaikki 

vuonna 2015 julkaistussa kirjassa (Virtanen ym. 2015) esitellyt 12 alumniyritystä olivat jossain 

kehityksensä vaiheessa olleet nopeasti kasvavia eli niin sanottuja gaselliyrityksiä. Kirjan yri-

tykset olivat luoneet lähes 1500 työpaikkaa ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli tuolloin 

noin 250 miljoonaa euroa. Tunnusomaista kaikille näille yrityksille oli, että niiden liiketoimin-

ta perustui yrittäjien ja henkilöstön vankkaan ammattiosaamiseen. Yrittäjät uskoivat omaan 

tekemiseensä ja olivat valmiita kyseenalaistamaan aikaisemmin omaksutut toimintatavat. 

Yrittäjämäinen toimintatapa oli heidän tavaramerkkinsä. Suurimpia työllistäjiä olivat kir-

jassa esiteltävät Fondia Oy, Futurice Oy, Rovio Entertainment Oy ja Sininen Meteoriitti Oy.

Tutkimuksessa todetaan, että voittoa tavoittelemattomat yrityshautomot edustavat poliit-

tisesti rationaalista aluekehittämisen mallia myöntäessään yhteisön resursseja hautomo-

yritysten kehittämiseen ja osoittavat yhteisön sitoutumista taloudellisen kehityksen edis-

tämiseen yrittäjyyden kautta. Hautomo luo yhteiskunnalle lisäarvoa tukemalla yrittäjyyttä 

ja yrittäjyyden kautta se edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista. 

Julkaisu
• Virtanen, M., Heimonen, T., Hägg, O., Kiuru, P. & Rajahonka, M. 2015. Gasellitarinoita 

Aalto Start-Up Centeristä. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Kauppa + Talous 2/2015. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6143-6. 

Teksti: Mervi Rajahonka
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YRITYSTEN KEHITTÄMINEN, KASVU 
JA KANSAINVÄLISTYMINEN 

Eila Avelin, Sinikka Mynttinen, Natalia Narits, Merja Ryökäs  
& Marja Wickström

Kansantalouden kannalta on tärkeää, että maassa on kehittyvää, kasvuhakuista, uudistuvaa 
ja työllistävää yritystoimintaa. Talouden kehitys tarvitsee innovaatioita ja tuottavuutta, eli 
kasvavia yrityksiä, joiden suorien tuottavuus- ja työllisyysvaikutusten ohella myös niiden 
epäsuorilla vaikutuksilla on merkitystä talouden ja yhteiskunnan dynamiikkaan.

Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä johtamiskoulutus ovatkin olleet 
Pienyrityskeskuksen keskeisiä toimintoja läpi vuosikymmenten. Kehittämisprojektien kautta 
jo toimivat kasvuhakuiset yritykset ovat saaneet lisäkannustimia toimintansa kehittämiseen. 
Aiheesta tehtyjen selvitysten (Rieppo (toim) 2010). mukaan kasvuyritysten tukeminen ja 
yrittäjien kannustaminen kasvuun ovat tehokkaita julkisten resurssien käyttökohteita. 
Luodessaan tai soveltaessaan uutta tietoa kasvuhakuiset yritykset samalla myös laajentavat 
yhteistä tietovarantoa.

Yritysten kasvu on moniulotteinen ilmiö, minkä vuoksi kasvun mittaaminen tai edes sen 
toteaminen yritystoiminnassa ei ole yksiselitteistä. Yrityksen kasvu voidaan määritellä 
ainakin kolmellakymmenellä eri tavalla, ja yleismaailmallista kasvua selittävää mallia on 
tuloksetta yritetty luoda yrittäjyystutkimuksessa kautta sen historian. Mallia ei ole kyetty 
muodostamaan, koska eri toimialoilla on erilaisia ominaispiirteitä, erilaisia yrityksiä ja 
erilaisia yrittäjiä, joilla on erilaiset resurssit, motivaatiot ja kyvyt. On siis monenlaisia kas-
vuyrityksiä ja tapoja kasvaa. (Davidsson ym. 2005, Delmar ym. 2003, Liukko ym. 2006, 
Pukkinen ym. 2005, Tornikoski ym. 2011)

Tässä luvussa on kuvattu Pienyrityskeskuksen pk-yritysten kehittämistä, kasvua ja erityisesti 
kansainvälistymistä tukeneita hankkeita viime vuosilta. FoodRus-hankkeen päätavoite oli 
vahvistaa elintarvike- ja matkailualan pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää niiden kansainvä-
listymistä. KIEMET -hankkeen yleisenä tavoitteena oli itäsuomalaisten metsäalan yritysten 
ja muiden alaan liittyvien toimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen. Eteläsavolaisen 
yritysten myyntiosaamista ja pk-yritysten myyntiä nostettiin ja kehitettiin Asiakkuudet ja 
myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä -hankkeessa. Erityisenä mahdollisuutena tässä 
työssä nähtiin jo tuolloin sosiaalisen median sekä verkkokaupan kehittäminen ja hyödyn-
täminen. Uudistuva johtajuus -hankkeen tarkoituksena oli antaa esimiehille ja johdolle 
valmiuksia yrityksen sisäisen kehittämistyön johtamiseen. 2010-luvun työyhteisöt edel-
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lyttävät johdolta uusia valmentavan johtamisen työmenetelmiä, joiden avulla esimiehet ja 
johto pystyvät innostamaan henkilöstön oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen osana 
arjen työtä. Digiverkot Venäjälle -hankkeessa aktivoitiin eteläsavolaisia pieniä palvelu- ja 
kaupanalan yrityksiä venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa digitaalisten 
välineiden hyödyntämiseen ja siihen liittyvään yritysten väliseen yhteistyöhön. BaltCompet 
– Kilpailukykyä Baltiasta -hankkeen tavoitteena oli hakea ratkaisua eteläsavolaisten yritysten 
ja kehitysorganisaatioiden muuttuneeseen markkina- ja yhteistoimintatilanteeseen Itämeren 
alueella. Tavoitteena oli löytää kustannustehokkaita ja ekologisia tapoja vahvistaa Etelä-Sa-
von ja Viron, Latvian sekä Liettuan pk-yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteistyötä.

FoodRus – Ruoan ympäristöystävällisyyden ja  
paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa 

Rahoittaja:  Tekes

Aika:  2010-2012

Toteuttajat:  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

 Mikkelin ammattikorkeakoulu 

Yleiskuvaus
Kasvava rajaliikenne tuo Suomeen selvää taloudellista hyötyä. Venäläisten merkitys on 

tässä suhteessa korostunut. Suurimpia syitä rajaliikenteen pitkän aikavälin kasvulle ovat 

Venäjän talouden kasvu ja väestön ostovoiman myönteinen kehitys; yhä suuremmalla osalla 

Venäjän kansalaisista on varaa matkustaa ulkomaille. Etelä-Savon merkittävin ulkomainen 

matkailijaryhmä – venäläiset – käyttää tutkimusten mukaan alueella kaikkein eniten rahaa 

nimenomaan ruokaan. Suomessa ruokamatkailun tutkimus ja kehittäminen on ollut toistai-

seksi hyvin vähäistä. Etelä-Savon elintarvikeyritykset ovat tyypillisesti pieniä yrityksiä, joille 

elintarvikeviennin muodossa tapahtuva kansainvälistyminen vaatisi suuria panostuksia 

ja riskinottoa. Sen sijaan matkailijoille tapahtuva myynti tarjoaa hyvän mahdollisuuden 

tutustuttaa ulkomaisia asiakkaita paikallisiin tuotteisiin hyvin pienillä lisäpanostuksilla. 

Suurin osa alueelle tulevista ulkomaisista matkailijoista tulee mökkilomille ja ostaa paljon 

elintarvikkeita paikan päällä. Lisäksi ruokatuliaisia viedään myös kotimaahan. Etelä-Savon 

matkailustrategian mukaan yritysten kansainvälisten asiakkaiden kohderyhmätuntemus-

ta on parannettava, jotta tarjontaa, markkinointia ja myyntiä pystytään kohdentamaan 

tuottavasti.

Tavoitteet
FoodRus-hankkeen päätavoite oli vahvistaa elintarvike- ja matkailualan pk-yritysten kilpai-

lukykyä ja edistää niiden kansainvälistymistä. Tähän pyrittiin parantamalla tutkimustiedon 

avulla yritysten markkinointi- ja tuotekehitysosaamista muun muassa venäläisille matkai-

lijoille suunnattujen elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen osalta. Erityisesti haettiin tietoa 

siitä, miten paikalliset tuotteet ja ruokapalvelut puhuttelisivat ja houkuttelisivat venäläisiä 
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matkailijoita ostopäätöstä lisäävästi. Projektilla haluttiin edistää myös matkailu- ja ruoka-

palveluyritysten verkostoitumista sekä konsortion muodostavien tutkimusorganisaatioiden 

yhteisen strategian mukaista yhteistoimintaa ja osaamisen kasvua. 

Toimenpiteet
Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiin venäläismatkailijoiden haastattelu- ja kyselytut-

kimus, soveltavan toimintamallin testaus sekä paikallisten ruoka-alan yrittäjien haastat-

telututkimus. 

Hankkeessa haastateltiin venäläisiä matkailijoita, jotka olivat viettämässä lomaa Etelä-Savon 

alueella. Haastattelujen avulla selvitettiin matkailijoiden käsityksiä ruoan ympäristöystä-

vällisyydestä, paikallisuudesta ja luonnonmukaisuudesta. Lisäksi hankkeessa toteutetulla 

kyselytutkimuksella pyrittiin paitsi haastattelututkimuksen tulosten yleistettävyyteen myös 

testaamaan elintarvikebrändien tunnettuutta, mielikuvia suomalaisista elintarvikkeista, 

luottamusta vahvistavia seikkoja, mielikuvia paikallisista ruokapalveluista ja markkinoin-

tiin liittyvästä viestinnästä. Vastauksia saatiin yli sadalta venäläismatkailijalta, jotka olivat 

tehneet ruokaostoksia Etelä-Savossa.

Soveltavan toimintamallin testausosiossa hankkeen elintarvikeyritysten tuotteista koottiin 

tuotekassit, jotka toimitettiin alueen majoituspalveluyrityksiin venäläisille matkailijoille 

”tervetuliaiskassina” kahdessa erässä. Mukana kassissa oli tuotteisiin liittyvät kysymys-

lomakkeet ja ohjeistus tuotteiden arvioimiseksi. Kasseja jaettiin noin 150 ja lomakkeita 

palautui noin 260.

Hankkeessa oli mukana myös 15 eteläsavolaista ruoka-alan yritystä, joista yhdeksän vali-

koitui haastateltavaksi. Haastattelujen aihepiirit olivat samoja kuin venäläisiä matkailijoita 

haastateltaessa, jotta voitiin verrata venäläisten matkailijoiden ja heille palveluja tarjoavien 

yritysten käsityksiä ympäristöystävällisyydestä, paikallisuudesta ja luonnonmukaisuudesta. 

Haastattelut toteutettiin niin, että saatu aineisto edusti kaikkia hankkeen yritysryhmiä – 

elintarvike-, ruokapalvelu- ja mökkipalveluyritykset – samoin kuin liikevaihdoltaan eriko-

koisia yrityksiä.

Tulokset
Ruuan merkitys rakentui terveellisyydelle ja nautinnolle. Terveellisyydellä tarkoitettiin 

tuoreutta, lisäaineettomuutta ja luonnollisuutta. Matkoilla ruokailutavat muuttuivat: ruo-

kailuajat vaihtelivat ja kun kotona Venäjällä etsittiin tuttuja tuotteita, matkoilla haluttiin 

kokeilla uutta ja paikallista. Suomalaista ruokaa pidettiin erittäin korkealaatuisena. Vas-

taavasti venäläisten elintarvikkeiden alkuperää ja/tai laatua kohtaan ei ollut kovin suurta 

luottamusta. Suomessa kaivattiin venäläisiä alkukeittoja, venäläiseen tapaan säilöttyjä 

elintarvikkeita sekä lihatuotteita. Ekologinen ja luonnollinen käsitettiin puhtaaksi ja tuo-

reeksi. Suomalaisia elintarvikkeita vietiin tyypillisesti lomalta sekä kotiin että tuliaisina 

Venäjälle. Paikallisuus luokiteltiin paikallisuudeksi Suomessa ja Venäjällä, missä elintarvik-

keiden paikallisuutta pidettiin tärkeänä lyhyempien välimatkojen ja säilytysaikojen sekä 

tuoreuden vuoksi. Suomessa paikallisuus yhdistyi suomalaisuuteen, eli suomalaisuuden 

ja paikallisuuden välillä ei nähty juuri eroa. 
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Kuva	4. Yhteenvetoa kyselyn tuloksista. Ostaisin useammin paikallisia elintarvikkeita, jos… 

Paikallisia elintarvikkeita arvostettiin, mutta käytännössä niitä ei osattu ostaa. Mikäli tietoa 
paikallisista eteläsavolaisista tuotteista olisi ollut, niitä olisi ostettu. Ympäristöystävällisyyttä ei 
ajateltu ruuan yhteydessä, vaikka sitä pidettiin tärkeänä teemana ihmisen terveyden kannalta.  

Soveltavan toimintamallin testausosiossa kukin yritys sai yhteenvedon omien tuotteidensa 
arvioista, joita venäläiset matkailijat olivat antaneet ”Tervetuliaiskassin” sisältöä arvioidessaan. 
Lisäksi vastauksista saatiin yleisesti tietoa siitä, miten kyseinen toimintamalli soveltui 
venäläisten matkailijoiden mielipiteiden ja arvioiden keräämiseen. Lisäksi mökeissä lomaileville 
venäläisille jaettiin kuponkiesite, jossa hankkeen ruokapalveluyritykset mainostivat palvelujaan.  
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Paikallisia elintarvikkeita arvostettiin, mutta käytännössä niitä ei osattu ostaa. Mikäli tietoa 

paikallisista eteläsavolaisista tuotteista olisi ollut, niitä olisi ostettu. Ympäristöystävällisyyttä 

ei ajateltu ruuan yhteydessä, vaikka sitä pidettiin tärkeänä teemana ihmisen terveyden 

kannalta. 

Soveltavan toimintamallin testausosiossa kukin yritys sai yhteenvedon omien tuotteidensa 

arvioista, joita venäläiset matkailijat olivat antaneet ”Tervetuliaiskassin” sisältöä arvioides-

saan. Lisäksi vastauksista saatiin yleisesti tietoa siitä, miten kyseinen toimintamalli soveltui 

venäläisten matkailijoiden mielipiteiden ja arvioiden keräämiseen. Lisäksi mökeissä lomai-

leville venäläisille jaettiin kuponkiesite, jossa hankkeen ruokapalveluyritykset mainostivat 

palvelujaan. 

Hanke osallistui venäjänkielisen lähiruokaoppaan laatimiseen sisällöntuottajana, jolloin 

reseptivihko-oppaan sisällön suunnittelussa hyödynnettiin haastatteluissa ja kyselyissä 

saatuja ideoita. 

Hanke lisäsi tietämystä venäläisistä matkailijoista Etelä-Savossa ja heidän käsityksistään 

elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden tarjonnan paikallisuudesta, ympäristöystävällisyydestä 

ja luonnonmukaisuudesta. Hankkeen tulokset ovat hyödyksi, kun näistä seikoista viestitään 

venäläisille matkailijoille. Lisäksi hankkeessa luotiin eri toimijoista koostuva yhteistyöver-

kosto (matkailu, elintarvikeala, ruokapalvelut ja kauppa) ja pystyttiin testaamaan erilaisia 

toimintakonsepteja tässä verkostossa. Tärkeä havainto oli mökkejä vuokraavien yritysten 

merkitys väylänä venäläisten asiakkaiden tavoittamiseksi. 
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Kuva	5.	Lähiruokaopas. 
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KIEMET – Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelun  
kehittäminen ja yritysten kansainvälistäminen

Rahoittaja:  ESR-osarahoitus (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Aika:  2010-2012

Toteuttajat:  Metsäntutkimuslaitos

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Itä-Suomen yliopisto

 Karelia ammattikorkeakoulu

 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo 

Yleiskuvaus
Pienyrityskeskus kartoitti KIEMET-hankkeessa itäsuomalaisia metsäsektorin yrityksiä ja 

niiden kiinnostusta Keski- ja Itä-Euroopan maiden liiketoimintaympäristöä kohtaan. Pien-

yrityskeskus myös suunnitteli hankkeen kansainvälistymiskoulutukset. Kaikkiaan hankkeen 

aikana projektin toimenpiteisiin osallistui 26 yritystä ja yhdeksän muuta organisaatiota.

Tavoitteet
Hankkeen yleisenä tavoitteena oli itäsuomalaisten metsäalan yritysten ja muiden alaan 

liittyvien toimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen. Erityisiä tavoitteita olivat

• Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-maat) metsäalaan liittyvän osaamisrakenteen 

vahvistaminen ja tietopalvelun luominen

• tiedon tuottaminen metsäalan liiketoimintaympäristöstä kohdemaissa

• yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymisen ja verkottumisen edistäminen

• liiketoimintamahdollisuuksien ja uusien markkinoiden löytäminen.

Toimenpiteet - Pienyrityskeskus
KIEMET-hankkeen toteuttajaorganisaatiot toivat kukin hankkeeseen omaa erityisosaa-

mistaan, ja työnjako toteutettiin sen mukaisesti. Pienyrityskeskuksen vastuulla hanketoi-

menpiteistä olivat

• hankkeeseen mukaan lähtevien itäsuomalaisten yritysten kartoittaminen

• yritysten kansainvälistymiskoulutusten järjestäminen itäsuomalaisille metsä- ja 

bioenergia-alan yrityksille 

• Ukrainaan, Valko-Venäjälle, Puolaan ja Romaniaan suuntautuneiden koulutus- ja 

verkostoitumismatkojen markkinointi ja järjestäminen 

• osallistuminen KIE-maiden tietopakettien laatimiseen.
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Kuva 6. Ukrainan metsäsektorin modernisoituminen on varsin pitkäaikainen prosessi.

Tulokset
Pienyrityskeskus kartoitti hankkeessa laajasti itäsuomalaisia metsäsektorin yrityksiä ja 

niiden kiinnostusta hankemaiden liiketoimintaympäristöä kohtaan. Kartoitusta varten 

oltiin yhteydessä muihin alueen metsäsektorin hanketoimijoihin, mm. Wenet-verkostoon 

ja Eastwood-hankkeeseen. Hankkeella tavoitettiin alueen keskeisimmät yritykset, joilla on 

intressejä kohdealueelle. Hankkeen tuloksena toteuttajilla on hyvä käsitys Pohjois-Karjalan 

ja Etelä-Savon yritysten kansainvälistymistarpeista KIE-maissa.

Pienyrityskeskus suunnitteli hankkeen kansainvälistymiskoulutukset. Koulutustilaisuuksissa 

tarkasteltiin suomalaisen metsäsektorin liiketoimintamahdollisuuksia Valko-Venäjän, Ukrai-

nan, Romanian ja Puolan osalta, alkaen metsätalouden toimintaympäristöstä ja yritysten 

liiketoimintaympäristöstä liiketoiminnan juridisiin kysymyksiin. Lisäksi kustakin maasta oli 

suomalaisyrityksen edustaja kertomassa omia kokemuksiaan. 

Keskeisintä kansainvälistä yhteistyötä tehtiin Valko-Venäjälle, Ukrainaan, Puolaan ja Ro-

maniaan. Yhteydenpito suuntautui metsäsektorin viranomaisiin ja muihin valtiollisiin or-

ganisaatioihin, paikallisiin metsäalan yrityksiin ja järjestöihin sekä tutkimus- ja koulutus-

laitoksiin. Osa kontakteista oli entuudestaan tuttuja, mutta suurelta osin hankkeen aikana 

verkostoiduttiin uusien organisaatioiden kanssa. Tämä loi pohjaa täysin uuden tutkimus- ja 

yritysyhteistyön käynnistämiselle KIEMET-alueen maissa.  Pienyrityskeskuksessa kerättiin 

tietoa yhdeksän Itä- ja Keski-Euroopan maan metsäsektorin keskeisistä yrityksistä. Tie-

donkeruun pohjalta yrityksistä laadittiin maittain infokortteja, jotka julkaistiin Metlan Idän 

metsätieto -sivustolla, www.metla.fi/metinfo/kie.

Ensimmäiset verkostoitumismatkat Valko-Venäjälle (2010) ja Ukrainaan (2011) Pienyrityskes-

kus suunnitteli ja toteutti yhteistyössä Aalto-yliopiston CEMAT-yksikön kanssa, missä on sekä 

tarvittavaa osaamista näistä maista että kielitaitoa. Valko-Venäjällä ja Ukrainassa kumppani-

na olivat paikalliset kauppakamarit. Romanian (2011) ja Puolan (2012) verkostoitumismatkan 

paikallisena yhteistyökumppanina toimivat paikalliset yritykset. Verkostoitumismatkojen 
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ohjelma koostui seminaarista, suomalaisille ja paikallisille yrityksille järjestetystä match 

making -tilaisuudesta sekä vierailuista paikallisiin yrityksiin. Seminaarissa esiintyi kunkin 

maan metsäsektorin päättäjiä, asiantuntijoita ja yritysten edustajia. Sekä match making 

-tapaamisten että yritysvierailujen suunnittelussa otettiin huomioon suomalaisyritysten 

toiveet. Verkostoitumismatkoille osallistuivat myös hanketoimijat, jotka tutustuivat pai-

kallisiin metsä- ja kaupallisen alan yliopistoihin, korkeakouluihin sekä tutkimuslaitoksiin 

ja solmivat kontakteja niiden edustajien kanssa. Matkoilla oli mukana myös Maaseudun 

Tulevaisuus -lehden edustaja.

Hanketoimenpiteitä markkinoitiin jokaisen tapahtuman yhteydessä yhteistyössä Metlan 

kanssa ja yrityksiltä kerättiin palautetta hanketapahtumien toteutuksesta. 

Julkaisut
• Pirhonen, I. & Marttila J. 2012. Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsä-

teollisuus. Metlan työraportteja 219. ISBN 978-951-40-2345-3 (PDF), ISSN 1795-150X. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2012/

mwp219.htm

• Gerasimov, Y. & Karjalainen T. 2010. Atlas of the forest sector in Belarus. ISBN 978-951-

40-2250-0 (PDF), ISSN 1795-150X.  Working Papers of the Finnish Forest Research 

Institute 170. WWW document. Available at: http://www.metla.fi/julkaisut/workin-

gpapers/2010/mwp170.htm. 

Teksti: Sinikka Mynttinen

Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2011–2013

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä -hankkeessa painopisteeksi nostettiin 

eteläsavolaisten yritysten myyntiosaamisen ja myynnin kehittäminen erityisesti sosiaalisten 

teknologioiden ja sosiaalisen median avulla. Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Savon 

alueen pk-sektorin yritykset, niiden johto ja muu henkilöstö. Hanke keskittyi yli 10 hengen 

yrityksiin, jotka olivat kasvuhakuisia ja joilla oli sekä kiinnostusta että valmiuksia kehittää 

toimintamallejaan hyödyntämään sosiaalisia teknologioita ja e-myynnin mahdollisuuksia. 

Tähän kohderyhmään kohdistettiin merkittävin osa hankkeen toimenpiteistä. Toisena koh-

deryhmänä olivat eteläsavolaiset asiantuntijat ja heidän sosiaalisen median ja teknologian 

osaamisensa kehittäminen. Katsottiin, että he omassa työssään voisivat jakaa osaamistaan 

sekä edistää sitä kautta alueen yritysten osaamista, liiketoimintaa ja asiakkuuksia.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli nostaa esille myynnin keskeinen rooli yrityksen menestystekijänä. 

Tähän pyrittiin kehittämällä Etelä-Savon alueen yritysten myynti- ja asiakaspalveluosaa-

mista valmennuksen ja koulutuksen keinoin, ja edistämällä siten kannattavaa kasvua ja 
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tuloksellista liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa myynnin tutkimusta, jonka avulla 

muun muassa täydennyskoulutusta voitaisiin kehittää. Lähtökohtana hankkeelle oli, että 

alueen yritykset eivät riittävästi tunteneet ja hyödyntäneet sosiaalisten teknologioiden ja 

medioiden mahdollisuuksia liiketoimintansa ja myynnin kehittämisessä. Painopisteeksi 

nostettiin eteläsavolaisten yritysten myyntiosaamisen ja myynnin kehittäminen sosiaalisten 

teknologioiden ja sosiaalisen median avulla.

Toimenpiteet
Hankkeessa toteutettiin seminaareja ja työpajoja sekä koulutuksia niin yrityskohtaisesti 

räätälöityinä kuin avoimina valmennuksina. Valmennukset suunniteltiin ja toteutettiin huo-

mioiden asiakkaiden tarpeiden muutokset. Lyhyet valmennukset, joissa osallistumiskynnys 

oli matala, todettiin hyväksi tavaksi lisätä kiinnostusta ja tietämystä siitä, mitä lisäarvoa 

sosiaalinen media ja teknologia voivat liiketoimintaan tuoda. 

Hankkeen alkuvaiheen tavoitteena oli pyrkiä lisäämään kiinnostusta ja tietämystä aihealu-

eesta ja sen mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Tiedotustilaisuuksia järjestettiin Mikkelissä, 

Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Aihe oli uusi, ja sen mahdollisuudet kiinnostivat yrityksiä. 

Lyhyiden tiedotustilaisuuksien järjestämistä jatkettiin, koska vaikutti siltä, ettei aihealueen 

osaaminen ollut riittävää eikä syventäville koulutuksille ollut tilausta. Lisäksi aihealue oli 

luonteeltaan nopea ja dynaaminen, jolloin lyhyet napakat tilaisuudet toimivat parhaiten. 

Hankkeen loppupuolella osaamisen kehittymisen myötä kysyntä ja mielenkiinto muut-

tuivat ja tarvetta ilmeni myös syvemmälle meneville koulutuksille. 

Koulutusten lisäksi alueen yrityksille tarjottiin mahdollisuutta yrityskohtaiseen konsultaa-

tioon, jonka tavoitteena oli kehittää yrityksen sähköistä liiketoimintaa sosiaalista mediaa 

ja teknologiaa hyödyntämällä. Neljä yritystä hyödynsi tämän mahdollisuuden. 

Tulokset
Hankkeen määrälliset osallistuja- ja yritystavoitteet ylitettiin tuntuvasti. Valmennuksiin 

osallistuneiden yritysten ja organisaatioiden tavoitemäärät ylittyivät.

Hankkeen päätyttyä tehdyn selvityksen perusteella eteläsavolaisissa yrityksissä oli lähdetty 

hyödyntämään sosiaalista mediaa ja teknologiaa varovaisesti ja vielä kuulostellen toisten 

kokemuksia sekä etsien lisää tietoa ja osaamista ja sitä kautta varmuutta liikkeellelähdölle. 

Varmuutta ja osaamista oli etsitty hankkeen toteuttamista tiedotus- ja koulutustilaisuuk-

sista sekä hankkeen loppuvaiheessa myös tarkennetuista sosiaalisen median aihealueiden 

valmennuksista. Lisää osaamista aiheesta kuitenkin kaivattiin ja tilanteen uskottiin korjau-

tuvan ainakin jossain määrin mahdollisten tulevien koulutusten kautta.

Julkaisu 
• Järvikuona P. & Aaltonen H. 2011. Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailuky-

kytekijäksi -hanke 2008-2010, Tutkimusraportti. Aalto-yliopiston julkaisusar-

ja. KAUPPA+TALOUS 5/2011. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:IS-

BN:978-952-60-4084-4.  

Teksti: Marja Wickström
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Uudistuva johtajuus – pk-yritysten kehittymisen tuki 

Rahoittaja:  Etelä-Savon ELY- keskuksen osarahoittama hanke

Aika:  2011-2014

Toteuttaja:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
2010-luvun työyhteisöt edellyttävät johdolta uusia valmentavan johtamisen työmenetelmiä, 

joiden avulla esimiehet ja johto pystyvät innostamaan henkilöstön oman työnsä ja työ-

paikkansa kehittämiseen osana arkea. Työyhteisön yhteinen sitoutuminen kehittämiseen 

lisää yrityksen sisällä joustavuutta ja muutosvalmiutta. Kun henkilöstön tietämys yritystoi-

minnan keskeisistä osa-alueista paranee, ymmärretään paremmin oman työn merkitys 

osana kokonaisuutta ja suhteessa muihin työntekijöihin. Kun yrityksessä opitaan sisäinen 

kehittäminen ja omaksutaan uusia toimintamalleja ja toimintakulttuuria sekä vastuulli-

suutta, syntyy parempaa keskinäistä vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista. Osallista-

van johtamiskulttuurin avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sekä 

yhteisöllistä työhyvinvointia. ”Yhteisellä asialla” -tyyppisen ajattelun syntyminen yritysten 

toimintakulttuuriin auttaa näkemään kehittämisen mahdollisuutena eikä uhkana. 

Tavoitteet
Uudistuva johtajuus – pk-yritysten kehittymisen tuki -hankkeen keskeisiä tekijöitä olivat 

tarvelähtöisyys ja pyrkimys vaikuttavuuteen yritys- ja organisaatiotasolla; hankkeen kautta 

pyrittiin osallistamaan yritysten koko henkilöstö mukaan kehittämistyöhön. Käytännössä 

pyrittiin antamaan valmennuksiin osallistuneille esimiehille ja johtajille valmiuksia yrityksen 

sisäisen kehittämistyön johtamiseen. Hankkeen tavoitteena oli aikaansaada yrityksissä 

seuraavia laadullisia tuloksia ja vaikutuksia: esimiehet saavat uusia valmiuksia ja työmene-

telmiä kehittämistyöhön ja johtamiseen, henkilöstön ymmärrys yritystoiminnan keskeisistä 

osa-alueista lisääntyy, yritysten johdolle ja henkilöstölle kehittyy yhteinen toimintakulttuuri 

ja näkemys kehittämistarpeista ja tarvittavista toimenpiteistä, työyhteisöjen sisäiseen 

toimintaan syntyy ja vakiintuu uusia toimintamalleja, ja vähitellen yritysten kilpailukyky 

paranee. 

Toimenpiteet
Hankkeen toteutus koostui useista erityyppisistä, toisiaan tukevista toimenpiteistä.  Ytimenä 

olivat viisi esimiesvalmennusta, joista neljä toteutettiin Mikkelissä ja yksi Savonlinnassa. 

Valmennusjaksot koostuivat lähiopetuspäivistä ja sekä kehittämistyöpajoista, jotka olivat 

niin sanottuja vertaiskehittämisryhmiä. Yhden valmennuksen kesto oli kokonaisuudessaan 

5-6 kuukautta. 

Henkilöstöammattilaisille järjestettiin oma valmennus, johon kuului viisi yksittäistä lähi-

opetuspäivää puolen vuoden aikana. Lisäksi järjestettiin neljälle eri organisaatiolle yritys- tai 

organisaatiokohtaista valmennusta, joissa käsiteltiin samoja teemoja kuin esimiesvalmen-

nusjaksoissa. Yrityskohtainen valmennus mahdollisti sisällön painottamisen räätälöidysti 

yrityksen tarpeita vastaavaksi. Maksuttomia, kaikille avoimia tilaisuuksia toteutettiin aa-

miaistilaisuuksina, seminaareina ja teemapäivinä, joissa asiantuntijat luennoivat ohjelman 

tematiikkaan kuuluvista aiheista.
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Tulokset
Arvioinnissa (Karjalainen 2014) tarkasteltiin esimiesvalmennusten vaikutuksia Kirkpatrickien 

(2005, 2006) nelitasoisen mallin mukaisesti. Huomiota kiinnitettiin valmennuksen yksilö-

tason vaikutuksiin, eli osallistujien koulutustyytyväisyyteen, oppimiseen ja opitun sovelta-

miseen tavoitelluilla alueilla sekä osallistujan taustaorganisaatiossa ilmeneviin vaikutuksiin.

Osallistujien koulutustyytyväisyys eri teema-alueilla vaihteli. Tähän vaikuttavat lukuisat 

taustatekijät; aiemmat tiedot aiheesta, kiinnostus, soveltamismahdollisuudet omaan työ-

hön yms. Pienryhmissä toteutettuihin ongelmalähtöisiin kehittämistyöpajoihin oltiin varsin 

tyytyväisiä, mikä osaltaan kertoo vertaistuen merkityksestä esimiesten työssä – kokemusten 

vaihto on usein hyvin merkittäviä tekijä myös uuden oppimisessa. 

Opittuna uutena asiana ihmisten kohtaamiseen, erilaisuuteen ja persooniin liittyvät asiat 

nousivat vahvimmin esiin, enemmän kuin niiden osuus valmennuksen kokonaissisällös-

tä antaisi olettaa. Osallistujilla lienee ollut myös vahva halu ymmärtää paremmin juuri 

henkilöstöjohtamisen peruskysymyksiä ja työyhteisössä ilmenevää käyttäytymistä. Sa-

mat vuorovaikutusteemat olivat nousseet esiin jo aiempien Etelä-Savossa toteutettujen 

esimiesohjelmien keskeisimpinä oppimistuloksina, mutta aiempiin verrattuna ne näyt-

täytyivät nyt vielä korostuneemmilta. Ilmeisesti työelämä asettaa esimiesten toimivalle 

vuorovaikutukselle entistä suurempia haasteita.

Organisaatiotason vaikutukset ja muutokset tapahtuvat usein viiveellä, jolloin intervention 

erillisvaikutusten erottaminen hankaloituu entisestään. Toisaalta ajan myötä muutosten 

vaikutukset voidaan todeta yksityiskohtaisemmin sekä kokonaisvaltaisemmin. Yrityksissä 

tapahtuneita vaikutuksia on ensi vaiheessa perusteltua arvioida erityisesti käyttöön otet-

tujen uusien toimintatapojen ja käynnistettyjen uusien prosessien kautta. 

Valmennuksen seurauksena oli osallistavuutta jossain muodossa lisätty yli kolmanneksessa 

yrityksistä ja muista organisaatioista. Vaikka osallistavuus ei erityisesti korostunut avoimen 

esimiesvalmennuksen koulutussisällöissä, eikä se noussut esiin opittuna uutena asianakaan, 

oli keskinäisen vuorovaikutuksen ja osaamisen jakamisen yleistymistä tapahtunut lähes 

puolessa organisaatioista. Uusia sisäisiä kehittämisprosesseja omassa organisaatiossaan 

katsoi valmennuksen seurauksena käynnistetyn yli neljäsosa vastaajista. Kuten aiemminkin, 

oli erityisesti kiire estänyt valmennuksiin osallistuneita kokeilemasta ja soveltamasta uusia 

toimintatapoja omassa työssään. 

Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen merkitys yrityksen kilpailukyvylle on viime vuosina nous-

sut yhdeksi mielenkiinnon kohteeksi yritysten johtamisessa. Hyvän henkilöstöjohtamisen 

tiedetään tukevan työhyvinvointia, ja laajalti ajatellaan sen edelleen heijastuvan yrityksen 

hyvään kilpailukykyyn, mutta kausaliteettia henkilöstöjohtamisen ja kilpailukyvyn välillä 

on erittäin hankala osoittaa pitävästi. Viitteitä positiivisista vaikutuksista kuitenkin on, sillä 

keskimäärin yli kaksi kolmasosaa vastaajista näki sillä olleen ainakin jossain määrin vaiku-

tusta. Merkittävintä on ollut innostuksen ja sitoutumisen syntymisen tukeminen. 

Julkaisu
• Karjalainen, J. 2014. Toimivan vuorovaikutuksen lähteillä – selvitys Uudistuva johta-

juus-koulutusohjelman vaikuttavuudesta. 

Teksti: Eila Avelin



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä50

Digiverkot Venäjälle 

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2015-2016

Toteuttaja:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 
Digiverkot Venäjälle -hankkeessa aktivoitiin pieniä palvelu- ja kaupanalan yrityksiä hyödyn-

tämään digitaalista markkinointia. Käytännönläheisessä hankkeessa yrityksille järjestettiin 

työpajoja, digiverstaita ja infotilaisuuksia eri aihealueista sekä muokattiin yhdessä työkaluja 

yritysten digitaalisen markkinoinnin osaamisen kehittämiseen Venäjän-kaupassa. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli aktivoida eteläsavolaisia pieniä palvelu- ja kaupanalan yrityksiä 

venäläisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa digitaalisten välineiden hyödyntämi-

seen ja siihen liittyvään yritysten väliseen yhteistyöhön. Huomiota kiinnitettiin erityisesti 

sellaisiin yrityksiin, joilla ei aiemmin ole juurikaan ollut venäläisiä asiakkaita. Tavoitteena oli 

tarjota pienille yrityksille työkaluja sähköisen median ja uudentyyppisen digitaalisuuden 

hyödyntämiseen markkinoinnissa.

Toimenpiteet
Aluksi tehtiin selvitys osallistujayritysten lähtötasosta, tarpeista ja odotuksista. Selvityksen 

pohjalta toteutettiin Digiverkot Venäjälle -kehittämisohjelma, joka koostui työpajoista ja 

digiverstaista. Kehittämisohjelmassa toteutettiin kahdeksan työpajaa, joissa keskityttiin 

seuraaviin aihealueisiin: venäläinen asiakkaana, tehokkaat nettisivut, sosiaalinen media 

Venäjällä ja sen hyödyntäminen markkinoinnissa, verkkokauppa, tuotteistaminen ja palve-

lujen kehittäminen, digitalisaation mahdollisuudet pienille yrityksille, parhaita käytäntöjä 

ja kokemuksia yrittäjien välisestä yhteistyöstä, kehittämis- ja rahoituspalvelut kansainvä-

listyville yrityksille sekä kielipaja, jossa tarjottiin käytännönläheistä tukea venäjänkielisten 

asiakkaiden palveluun.

Digiverstaissa keskityttiin yrityskohtaisiin toimenpiteisiin. Osallistujayritysten nettisivuja 

ja sähköistä markkinointiaineistoa kehitettiin, kohderyhmänä venäjänkieliset asiakkaat. 

Lisäksi toteutettiin muita konkreettisia tukitoimenpiteitä, esimerkiksi käännettiin yritysten 

nettisivujen tekstejä venäjäksi, koottiin toimialakohtaisia suomi-venäjä-palvelusanastoja ja 

annettiin teknistä tukea sitä tarvitseville yrityksille. Lisäksi hankkeessa toteutettiin lyhyt-

kestoisia tapahtumia.

Tulokset
Yrityskohtaisten toimenpiteiden tuloksena yrityksillä on venäjänkieliset nettisivut, sähköi-

nen markkinointimateriaali ja toimialakohtaiset palvelusanastot venäjäksi. Osassa yrityksistä 

myynnin ja markkinoinnin sekä palveluosaamisen työkalut ovat päivittyneet ja keinot oman 

tunnettuuden lisäämiseen kehittyneet.

Digiverkot Venäjälle -tietopakettiin ja -asiantuntijapooliin kerättiin tietoa eri aihealueista ja 

asiantuntijatahoista sekä työstettiin myös venäjän kielen opas, joka auttaa venäjänkielisten 
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asiakkaiden kohtaamisessa ja palvelemisessa yrityksissä laajemminkin. Se on julkaistu 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun verkkosivuilla. 

Osallistujien toivomuksesta koottiin yritysten käyttöön myös Invoice-kaupan ohjeet ja laa-

dittiin Invoice-kaupan myyntitosite sekä tarra. Yritykset saivat tietoa myös jatkopalvelujen 

ja sopivien rahoituslähteiden hyödyntämisestä.

Lisäksi hankkeessa syntyi idea digitaalisesta ostosseikkailusta venäläisille matkailijoille. 

Ideaa kehitetään eteenpäin GAME ON -hankkeessa (Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Ete-

lä-Savon ELY-keskus, toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus).

Julkaisu
• Digiverkot Venäjälle. Tietopaketti ja asiantuntijapooli. Saatavilla: http://www.xamk.

fi/tutkimus-ja-kehitys/digiverkot-venajalle/ 

Teksti: Merja Ryökäs

BaltCompet – Kilpailukykyä Baltiasta

Rahoittaja:  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto

Aika:  2015-2016

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Etelä-Savossa pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehitys on painottunut Venäjä-yh-

teistyöhön ja Venäjä-osaamiseen. Muutokset kansainvälisessä kaupassa ovat kuitenkin 

olleet nopeita liittyen Venäjän vientimarkkinoihin, ja muutokset edellyttivät alueen pk-yri-

tyksiltä uusien toimintamallien löytämistä kansainväliseen kauppaan. Se tarkoitti sekä 

uusien markkina-alueiden nopeaa ja aktiivista kartoittamista että kustannustehokkaita 

välineitä löytää yhteistyötahoja. Lisäksi eteläsavolaisten kehitysorganisaatioiden (oppilai-

tokset mukaan lukien) tulisi nopeasti laajentaa yhteistyöverkostojaan Itämeren alueella. 

Eteläsavolaisten yritysten ja kehitysorganisaatioiden kannalta luontevana yhteistyöaluee-

na ovat Baltian maat, joka ovat jääneet liian vähälle huomiolle alueen yhteistyösuuntia 

kehitettäessä. Baltian maat tarjoavat luontevan yhteistyöpohjan perustuen Etelä-Savon 

ja näiden maiden samankaltaisuuteen niin talouden kuin kehittämistoimintojen osalta.

EU:n Itämeren alueen strategia hyväksyttiin vuonna 2009 EU:n ensimmäisenä niin sanot-

tuna makroaluestrategiana (KOM 2009). Rakennerahasto-ohjelman näkökulmasta EU:n 

Itämeren alueen strategian keskeisin tavoite oli alueen vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämi-

nen sekä kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo. Pk-yrityksille kansainvälistyminen on 

keskeinen kilpailutekijä. Kansainvälisen yhteistyön ja pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämisen 

saavuttamisessa keskeinen periaate on älykäs erikoistuminen (smart specialisation), joka 

tarkoittaa alueiden omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden systemaattista vahvista-

mista riittävän kriittisen massan saavuttamiseksi – erityisesti Itämeren alueen maiden 

pienissä jäsenmaissa, kuten Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tämä edellyttää 

näiden alueiden pk-yritysten yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä 

sekä Itämeri-alueen pk-yritysten välisen yhteistyön kehittämistä.
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Tavoitteet
BaltCompet – Kilpailukykyä Baltiasta -hankkeella haettiin välineitä suomalaisten, erityisesti 

eteläsavolaisten ja itäsuomalaisten, pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen ja yhteistyön 

lisääntymiseen Virossa, Latviassa ja Liettuassa yhteistyömahdollisuuksien tunnistamisella 

ja hyödyntämisellä. Erityisesti haettiin välineitä tiivistää Etelä-Savon ja edellä mainittu-

jen maiden korkeakoulutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Tähän tarpeeseen haettiin 

ratkaisua toteuttamalla esiselvitys toimivista ratkaisuista vauhdittaa sekä yritysten että 

oppilaitosten yhteistyötä Baltian maiden ja Etelä-Savon välillä. 

Hankkeen tavoitteena oli hakea ratkaisua eteläsavolaisten yritysten ja kehitysorganisaatioi-

den muuttuneeseen markkina- ja yhteistoimintatilanteeseen Itämeren alueella. Tavoitteena 

oli löytää kustannustehokkaita ja ekologisia tapoja vahvistaa Etelä-Savon ja Viron, Latvian 

sekä Liettuan pk-yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteistyötä. Tämä merkitsisi yrityksille 

uusia markkina- sekä yhteistyömahdollisuuksia sekä mahdollistaisi kehitysorganisaatioille 

uusia kumppanuuksia muun muassa laajojen EU-ohjelmien toteuttamiseen. 

Toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteinä:

1) Toteutettiin selvitys Viron, Latvian ja Liettuan yliopistojen yhteistyömahdollisuuksista 

eteläsavolaisten ja itäsuomalaisten korkeakoulutoimijoiden kanssa pk-yritysten 

kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen tukemisessa.

2) Kehitettiin yhteistyömalli, jossa Itämeren alueen pk-yritysten kilpailukyvyn ja kan-

sainvälistymisen vahvistamiseksi hyödynnetään suomalaisten (erityisesti eteläsa-

volaisten ja itäsuomalaisten), virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten yliopistojen 

ja oppilaitosten resursseja ja verkostoja.

Esiselvityksen aikana kuultiin eteläsavolaisten yritysten (mm. bioenergia- ja ympäristöalan 

yritysten) näkemyksiä ja tarpeita Baltia-yhteistyön ja kasvun aikaansaamiseksi. Selkeä ha-

vainto oli, että suuremmat pk-yritykset ovat jo löytäneet Baltian markkinat ja yhteistyötä 

alueella kehitetään maltillisesti ja määrätietoisesti. Pienemmät pk-yritykset näkevät Balti-

an markkinan potentiaalisena yhteistyömarkkinana. Se on sopivan kokoinen ja tarpeeksi 

lähellä, jolloin se ei vaadi yrityksen kannalta ylisuuria ponnistuksia resursoinnin osalta. 

Samat yritykset ovat kiinnostuneita hyödyntämään myös kustannustehokkaita julkisia 

tukipalveluita ja opiskelijaprojekteja resurssien niukkuuden vuoksi.

Lisäksi haastateltiin eteläsavolaisten oppilaitosten edustajia heidän Baltia-yhteistyömah-

dollisuuksistaan ja kiinnostuksestaan Baltia-yhteistyöhön. Yhteistyöverkostoon kuuluivat 

Baltian maiden yliopistot, muun muassa Tarton yliopisto, Tallinnan teknillinen yliopisto, 

Kaunasin teknillinen yliopisto, Vilnan yliopisto ja Tukholman kauppakorkeakoulu Riiassa. 

Tulokset
Hankkeessa tiivistettiin yliopistojen ja oppilaitosten ja yritystoimintaa kehittävien orga-

nisaatioiden yhteistyötä Itämeri-alueella. Hankkeen aikana järjestettiin työpajat Tallin-

nassa, Riikassa, Vilnassa ja Helsingissä. Osapuolet pitivät yksimielisesti tärkeänä rakentaa 

toimiva ja kaksisuuntainen yhteistyösuhde eteläsavolaisten ja baltialaisten yliopistojen 

välille tukemaan pienten yritysten kansainvälistymisen edistämistä suomalais-baltialai-

sena yhteistyönä. Hankkeen aikana kehitetyn, Aalto Bachelor’s Program in International 

Business eli BScBA:n ja Stockholm School of Economics:in opiskelijatiimien pilotoiman 



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä 53

opiskelijaprojektin kautta testattiin yhteistyömallin toimivuutta ja saatiin hyödyllistä pa-

lautetta sen kehittämiseksi.  

Selvityksen aikana löytyi erilaisia yliopistojen ja yritysten välisiä mahdollisia yhteistyömuoto-

ja. Näistä yhteistyömuodoista yhteiset opiskelijaprojektit soveltuvat parhaiten palvelemaan 

pienten yritysten kansainvälistymistarpeita ottaen huomioon niiden kustannustehokkuu-

den.

Koska kyseessä oli esiselvityshanke, tähän hankkeeseen ei ollut suunniteltu kehittämis-

toimenpiteitä viennin aloittamiseen yritysosallistujille hankkeen aikana. Yrityksiin otettiin 

yhteyttä keväällä 2016 ja niille tiedotettiin opiskelijaprojektien toteuttamismahdollisuu-

desta. Opiskelijaprojektien kautta yrityksillä oli mahdollista selvittää toiminta- ja kansain-

välistymismahdollisuuksia Baltian maissa.

Julkaisu
• Liekkilä, K., Mustalampi, P. ja Narits, N. 2015. Esiselvitys: Eteläsavolaiset pk-yritykset ja 

korkeakoulut Baltiassa. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://pyk2.aalto.fi/julkaisut/

BaltComJulkaisuFinal.pdf. 

Teksti: Natalia Narits
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TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA 
 TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN 

Jari Karjalainen, Sinikka Mynttinen, Mervi Rajahonka, Silja Suntola, 
Kaija Villman & Marja Wickström 

Hanketoiminnalla pyritään yleensä vaikuttamaan suoraan yritysten toimintaedellytyksiin 
esimerkiksi niiden osaamistasoa kohottamalla, mutta joskus yritysten toimintaympäristön 
parantamiseen keskittyvän hanketoiminnan kautta voidaan vaikuttaa tehokkaasti kaik-
kien alueen tai toimialan yritysten kilpailuedellytyksiin. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
tutkimusyhteistyön lisäämistä, uusien toimintamallien kehittämistä yritysneuvontaan tai 
yritysten verkostoitumisen tukemista. Myös rakennemuutokset voivat aikaansaada tarpeen 
tietyn toimialan yritysten ripeään kehittämiseen ja osaamistason yleiseen nostamiseen esi-
merkiksi niiden digitalisaatiokyvykkyyksiä parantamalla. Lisäksi erilaiset institutionaaliset 
muutokset, lainsäädännön jatkuva kehittyminen ja vaihtelut kuluttajien kiinnostuksen 
kohteissa johtavat osaltaan sektori- ja toimialakohtaisten kehittämistoimenpiteiden tarpee-
seen. Näin on käynyt muun muassa elintarviketuotannossa, hyvinvointialalla ja monilla 
yksilöiden ja yritysten luovuuteen perustuvilla aloilla. Hankkeissa kehitystyö voi kohdis-
tua paitsi yrittäjyyden, osaamisen ja innovaatioiden, myös tutkimuksen ja koulutuksen 
tukemiseen ja kehittämiseen. Hankkeet voivat nostaa esille uusia yrittäjyyden muotoja, 
verkostoja ja toimintatapoja sekä uusia, vielä heikkoina signaaleina näkyviä tulevaisuuden 
suuntia. Toimintaympäristön ja toimialojen kehittämisen hankkeet perustuvat verkosto-, 
klusteri- ja ekosysteemitutkimukseen, jossa on todettu, että globalisoituvassa ja verkostoi-
tuvassa maailmassa alueiden erikoistumisella ja vahvoilla yrittäjyysekosysteemeillä on suuri 
merkitys yritysten menestymiseen. Tässä luvussa esitellään Pienyrityskeskuksen luomualalle, 
luovaan talouteen sekä ensisijaisesti yhteiskunnallisia ongelmia ratkaisemaan pyrkivään 
yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittyneitä hankkeita sekä rakennemuutostoimialoille 
suuntautuneita hankkeita. 

Etelä-Savo tunnetaan luomumaakuntana. Helsingin yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus perustivat Luomuinstituutin allekirjoittamalla sitä koskevan yhteistyöso-
pimuksen marraskuussa 2012, ja instituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. Jo 
sitä ennen oli käynnistetty ESR-osarahoituksella Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen yhteishanke Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle 
(2012-2015). Luomuinstituutin käynnistäminen -hanke (2012-2013) selvitti Luomuins-
tituutin syntymisen edellytyksiä. Luomuinstituutin vakiinnuttaminen (2013-2014) sekä 
Luomuinstituutin jalkauttaminen (2015-2016) -hankkeet jatkoivat työtä ja vakiinnuttivat 
Luomuinstituutin koordinaatioyksikön toiminnan Mikkeliin. Luomuinstituutin päätehtävä 
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on tutkimus. Instituutin tutkimus on monitieteistä ja elinkeinolähtöistä, ja sitä tehdään 
tutkijaverkostossa. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja 
kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutti toimii yhteistoiminnallisesti ja verkos-
toituneesti. Näissä hankkeissa on luotu myös pohjaa kansainväliselle yhteistyölle muun 
muassa Kiinan suuntaan, mikä on konkretisoitunut Etelä-Savon ja Henanin maakuntien 
luomuyhteistyön käynnistäminen -hankkeessa.

Tässä luvussa kuvataan myös vuosina 2008-2015 Pienyrityskeskuksessa toteutettuja erityyp-
pisiä luovan talouden hankkeita ja hankekokonaisuuksia. Pienyrityskeskus on ollut luovan 
talouden aktiivinen kehittäjä. Luovalla taloudella viitataan kulttuurialojen ja luovien alojen 
liiketoiminta-aktiviteetteihin, mutta myös luovien alojen tuotteiden, palveluiden ja osaami-
sen hyödyntämiseen muilla aloilla lisäarvon tuottamiseksi. Kohderyhmät kattoivat taide- ja 
kulttuuriperintöön liittyvän osaamisen, taiteen ja kulttuurin yritystoiminnan, luovien alojen 
yritystoiminnan sekä yritykset, jotka hyödyntävät luovan alan osaamista. Laaja valtakun-
nallinen ja kansainvälinen hankeyhteistyö ja kehitystoiminta antoivat tukevan selkänojan 
luoda edullinen kasvualusta luovan alan toiminnalle eri toimialoilla niin pienemmissä kuin 
isommissakin yhteyksissä. Laaja julkaisutoiminta vahvisti luovan osaamisen tietoperustaa 
ja toimi parhaiden käytäntöjen levittämisessä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tätä 
tukee myös se, että luovan alan toiminnan kehittäminen ei ole ollut erillinen saareke, vaan 
sitä on alusta asti tehty yhdessä muun pk-yrittäjyyttä tukevan hanke- ja palvelutoiminnan 
kanssa. Sittemmin painopiste on siirtynyt uuden rakennerahastokauden myötä monialaisen 
yhteistyön edistämiseen ja aineettoman arvon synnyttämiseen erityisesti rakennemuutosa-
loilla, jossa luovien alojen osaamisella on merkittävä rooli ostettavina palveluina, strategisissa 
kumppanuuksissa sekä organisaatioiden resursseina. 

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittävät hankkeet edesauttoivat yritystoimintaa, joka pyrkii 
ratkaisemaan aikamme yhteiskunnallisia ongelmia taloudellisesti kestävällä tavalla. Kolmas 
lähde oli mittava koordinaatiohanke, joka verkotti yhdistyskenttää ja järjesti monipuolista 
koulutusta ja tiedontuotantoa kolmannen sektorin palvelutoiminnan malleista. 

Tässä luvussa on kuvattu myös kahden rakennemuutostoimialan kehittämishankkeita. 
GRAFiT suuntautui graafiselle painoalle ja siinä tavoitteena oli kehittää uudenlaisia toimin-
tamalleja, jotka lisäävät graafisen alan toimijoiden kilpailuetua muuttuneessa toimintaympä-
ristössä. KÄPI-hankkeessa taas tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita 
hyvinvointisektorille. 
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LUOMUALAN KEHITYSHANKKEET ETELÄ-SAVOSSA

Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle 

Rahoittaja:  ESR-osarahoitus

Aika:  2012–2015

Toteuttajat:  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Etelä-Savo tunnetaan luomumaakuntana. Tämän käsityksen juuret ovat 1980-luvulla, jolloin 

Mikkelin lääni tunnettiin Ekolääninä. Nykyisin Etelä-Savossa on luomupeltoa enemmän 

kuin koko maassa keskimäärin, ja maakunnassa on luomukasvistuotannon keskittymä: se 

on maan johtava luomuporkkanan, luomukaalien ja luomusipulin tuottaja. Luomukasvis-

tuotannon ohella luomulypsykarjataloudella on vahva jalansija Etelä-Savossa. Maakunnassa 

tuotetaan myös jalostettua luomuruokaa: luomuruisleipää sekä liha- ja marjajalosteita. 

Lisäksi maakunnan ja etenkin Mikkelin seudun ravintolatoiminta on ottanut etumatkaa 

muihin maakuntiin nähden, ja voidaankin jo puhua korkean tason lähi- ja luomutuotteisiin 

erikoistuneesta ravintolakeskittymästä, jonka tarjonta on hyvää vauhtia luomuistumassa. 

Etelä-Savosta on kehittymässä merkittävä ruokamatkailun maakunta.

Etelä-Savossa on paitsi monipuolinen luomutuotanto, luomulle myönteinen asenneilmasto 

sekä laaja-alaista luomuosaamista. Luomuinstituuttiselvitys (2011) esitti Etelä-Savoa luo-

mun pilottimaakunnaksi. Tämä edellytti vahvaa panostusta luomuosaamisjärjestelmän 

ja luomuyrittäjyyden kehittämiseen. 

Tavoitteet
Hankkeessa tavoiteltiin luomualan kasvusta mahdollisimman paljon hyötyä Etelä-Savolle, 

joka toimi pilottialueena luomuketjun toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena oli lisätä 

luomualkutuotantoa, jatkojalostusta ja yritystoimintaa Etelä-Savossa, vahvistaa luomu- ja 

yritysosaamista koko ketjussa, parantaa luomutuotannon toimintaympäristöä Etelä-Savossa 

ja kehittää luomuyrittäjyyttä, luomun osaamisjärjestelmää ja siinä toimivien osaamista.

Toimenpiteet
1. Hanke koostui seuraavista toimenpidekokonaisuuksista: 

2. Luomualan kirjallisuuskatsaus ja arvoketjuselvitys (Pienyrityskeskus)

3. Luomualkutuottajien valmennus (Ruralia-instituutti)
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4. Luomuelintarvikkeiden jatkojalostus (Ruralia-instituutti)

5. Luomuyritystoiminta (Pienyrityskeskus) 

6. Vertaistuki ja mentorointi (Pienyrityskeskus, Ruralia-instituutti) 

7. Verkkotoiminnot (Ruralia-instituutti)

8. Integrointi luomuosaamisjärjestelmään (Ruralia-instituutti, Pienyrityskeskus).

Kuva 7. Eteläsavolaista luomuleipää. (Kuva: Markku Virtanen).

Tulokset

1. Luomualan kirjallisuuskatsaus ja arvoketjuselvitys 

Pienyrityskeskus laati luomuliiketoiminnasta sekä kotimaisiin että kansainvälisiin lähteisiin 

perustuvan kirjallisuuskatsauksen. Sitä käytettiin hyväksi suunniteltaessa Etelä-Savon luo-

muarvoketjuselvitystä. Luomuarvoketjukysely suunnattiin eteläsavolaisille alkutuottajille 

ja elintarvikejalostajille ja haastattelut toteutettiin Etelä-Savossa koko luomuarvoketjun 

toimijoiden keskuudessa. Luomuarvoketjuselvityksessä kuvattiin luomutuotannon ja luo-

mumarkkinoiden nykytilaa ja tavoitteita Suomessa, Etelä-Savon elintarvikesektoria ja sen 

keskeisiä luomutoimijoita, luomuliiketoiminnan arvoketjun ominaispiirteitä alueella sekä 

siihen liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita. Lisäksi esiteltiin kansainvälisiltä markkinoilta 

löytyviä luomuarvoketjuun liittyviä liiketoimintamalleja ja onnistuneita suomalaisia elintar-

vikealan kansainvälistymisen malleja, jotka voisivat olla sovellettavissa luomualan yrityksissä. 

2. Luomualkutuotannon valmennukset 

Hankkeen toimenpiteiden pääpaino oli kurssien ja valmennusten toteuttamisessa. Yhteis-

työssä eri toimijoiden kanssa järjestettiin yhteensä miltei 50 valmennusta. Valmennuksiin 

osallistui yhteensä yli tuhat osanottajaa. Valmennusten toteutustapoja olivat info/ajankoh-

taispäivät, pienryhmävalmennukset, pellonpiennarpäivät, työnäytökset, luomutuotannon 

peruskurssit (5-7 pv), syventävät seminaarit, intensiivikurssit (1-2 pv), pitkäkestoiset valmen-

nukset sekä yrityskohtainen konsultointi.
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3. Jatkojalostusvalmennus

Hanke tarjosi koulutusta ja valmennusta sekä vertaistukea luomuelintarvikkeiden jatkoja-

lostuksen käynnistämiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa toteutettiin kaksi luomujatkoja-

lostuksen valmennustilaisuutta: Luomujatkojalostusvalmennus ja Luomujatkojalostuksen 

toteuttamisen monet mahdollisuudet-yritysesimerkkejä. Luomujatkojalostuksesta ja/tai 

luomun yhdistämisestä matkailuun kiinnostuneille järjestettiin myös mahdollisuus tutustua 

luomumaidon ja -viljan jatkojalostamiseen käytännön esimerkkiyritysten avulla. Lisäksi 

tarjottiin yrityskohtaista konsultointia. 

4. Luomuyritystoiminnan kehittäminen

Pienyrityskeskus osallistui Ruralian ja ProAgrian kanssa valmennuskokonaisuuden ja kou-

lutusten suunnitteluun sekä laati luomuyrittäjille tarkoitetun luomuliiketoiminnan koulu-

tusohjelman. Koulutusohjelma kehitti olemassa olevaa ja uutta liiketoimintaa toimijoiden 

omissa projekteissa. Se oli tarkoitettu kaikille luomuarvoketjun toimijoille sekä niille, jotka 

suunnittelivat luomuun liittyvän liiketoiminnan aloittamista. Hankkeessa järjestettiin myös 

luomualan ajankohtaispäiviä. Lisäksi hankkeen piirissä olleille yrityksille tarjottiin mahdol-

lisuutta yrityskohtaiseen liiketoimintavalmennukseen. Uutena toimintana suunniteltiin 

ja toteutettiin valmennuksen tueksi tarkoitetut luomuyritysten tapauskuvaukset (caset) 

ja niistä tehtävät videot. Videot ja case-materiaali tuotettiin Pienyrityskeskuksen YouTu-

be-ympäristöön. 

5. Vertaistuki ja mentorointi

Vertaistuen ja mentoroinnin käyttämistä luomuosaamisen vahvistamisessa kehitettiin; 

kokeneita viljelijöitä ja yrittäjiä valmennettiin toimimaan vertaistukena ja mentoreina 

toisille viljelijöille ja yrittäjille. Pienyrityskeskuksessa kehitettiin mentorikoulutuksen sisältö 

ja suunnitelma mentorien rekrytoimiseksi. Mentorikoulutukseen osallistui 10 henkilöä. 

Pienyrityskeskuksessa mentorointitoiminnalle luotiin pelisäännöt, joiden pohjalta laadittiin 

mentorointisopimus. Hankkeen aikana muodostettiin kuusi mentori-mentoroitava-paria 

tai -ryhmää, joista kolme allekirjoitti mentorointisopimuksen.  

6. Verkkotoiminnot

Verkkovälineiden hyödyntäminen tehosti valmennuksia vähentämällä liikkumistarvet-

ta ja säästämällä merkittävästi matkustusaikaa ja kustannuksia. Hyvin suunnitellussa ja 

johdetussa prosessissa saatiin tehokkaasti käyttöön ryhmien vetäjien asiantuntemuksen 

lisäksi myös ryhmäläisten vertaisasiantuntijuus, vierailevat asiantuntijat sekä omaehtoisesti 

tehtävä kehittämistyö. Ryhmän oman verkkoalueen käyttö tiedottamiseen ja materiaalien 

jakoon sekä verkon käyttö etäosallistumiseen tulivat kiinteiksi osiksi Etelä-Savon viljelijä-

ryhmien toimintamallia myös hankkeen ulkopuolella. Kehitettävää jäi omaehtoista työs-

kentelyä tukevissa menetelmissä. Luomu.fi-sivusto muodostui tärkeäksi osaksi luomualan 

nettitiedottamista. 

7. Integrointi muuhun luomuosaamisjärjestelmään

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin koulutuksen yhteistyön malleja. Hanke toteutti onnis-

tuneesti Etelä-Savon alueella uudenlaista toimintaa ja valmennuksia, hyödyntäen kotimais-

ta ja osin ulkomaista tietämystä ja asiantuntijoita. Yhteistyön ja koordinoinnin kehittäminen 

oli myös hankkeen tavoite. Koordinoinnin tarkoituksena oli välttää tapahtumien ajallista 

päällekkäisyyttä, suunnitella yhdessä tarpeellisia ja toisiaan täydentäviä sisältöjä, kehittää 

toimintamalleja esim. etsimällä alueelle uusia hyviä käytäntöjä ja vaihtaa kokemuksia niistä, 

joita on jo kokeiltu ja parantaa yhteistyötä tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Viljelijät osal-
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listuivat ryhmien toiminnan lisäksi myös suunnitteluun ja uudenlaisten toimintatapojen 

kehittämiseen. Hankkeen yhteistyötahoja olivat ProAgria Etelä-Savo, Kaakkois-Suomi ja 

Etelä-Suomi, Saimaan Luomu ry, MTK Etelä-Savo, Luonnonvarakeskus sekä Etelä-Savon 

ammattiopisto Esedu. 

Julkaisu:
• Mynttinen, S., Virtanen M. & Kuukkanen, T. 2015. Luomuruoan arvoketju Etelä-Sa-

vossa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisusarja, Kauppa + talous 1/2015. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6095-8. 

Teksti: Sinikka Mynttinen

Luomuinstituutin vakiinnuttaminen  

Rahoittaja:  EAKR-osarahoitus

Aika: 2013-2014

Toteuttajat:  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

 ProAgria Etelä-Savo

 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

   

Yleiskuvaus
Hanke oli jatkoa Luomuinstituutin käynnistäminen -hankkeelle (2012–2013). Hanke suun-

niteltiin omalta osaltaan tukemaan Etelä-Savon kehitystä luonnonmukaisen maa- ja elin-

tarviketalouden edelläkävijäksi koko maassa. Hanke oli Luomulla etumatkaa Etelä-Savolle 

-hankkeen (ESR-rahoitus) rinnakkaishanke.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa Luomuinstituutin koordinaatioyksikön toiminta 

Luomuinstituutin käynnistäminen -hankkeessa luodun toimintamallin ja Luomuinstituutin 

perustamissopimuksen mukaisesti ja muodostaa Etelä-Savoon Luomuinstituutin toiminnan 

pilottialue ja tutkimuslaboratorio sekä vahvistaa ja kasvattaa luomuliiketoimintaa Etelä-Sa-

vossa. Hanke jakaantui kahteen pääosioon: A) Etelä-Savon luomuketjun kehittämiseen ja 

B) Tieteestä tiedottamiseen. Osatavoitteet olivat:

1. Living lab -toiminnan käynnistäminen ja luomutilavierailukonseptin kehittäminen 

ja testaaminen

2. Luomukasvis- ja liha-arvoketjun vahvistaminen

3. Luomuyrittäjyyden ja luomuliiketoiminnan edistäminen, kehittäminen ja kasvat-

taminen

4. Luomuteknologiaselvitys

5. Vakiintunut monikanavainen tieteestä tiedottaminen.
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Toimenpiteet ja tulokset

1. Living Lab –toiminnan käynnistäminen ja luomutilavierailukonseptin kehittäminen ja 

testaaminen

Projektin aikana rakennettiin Etelä-Savon hankeasiantuntijoiden TKI-ryhmä sekä Luomu 

Living Lab -tilaverkosto. Verkostoon kuului 37 tilaa tai muuta luomuyritystä, joista viisi kuuluu 

myös luomutilavierailuverkostoon. Lisäksi tarjottiin harjoittelupaikka kahdelle yliopisto-

harjoittelijalle, jotka tekivät hankkeelle sen vaatimia erityisselvityksiä ja tilastokatsauksia, 

laadittiin lista luomututkimusaiheista toteutettavaksi Etelä-Savon alueen yrityksissä, laa-

dittiin selvitys luomuketjumalleista Euroopassa, tuotettiin luettelo ajankohtaisista opin-

näytetöiden aiheista sekä valmisteltiin hankkeen lopuksi julkaistavan ketjumallioppaan 

sisältörunko. Luomutilavierailukonseptin kehittämiseksi tuotettiin sähköisiä tuotekortteja, 

esitetekstejä suomeksi ja englanniksi, painatettiin erä tilaesitteitä, kuvattiin kolme tilaesit-

telyvideota ja tehtiin yhdelle tilalle tilan pihapiiriin esittelytaulut. Tilavierailuverkostoa 

pilotoitiin ja testattiin järjestämällä maakunnan ulkopuolisille asiantuntijoille ja luomualan 

toimijoille retki tiloille.

2. Luomukasvis- ja lihaketjun vahvistaminen

Luomukasvis- ja lihaketjun kehittämiseksi tuotettiin selvitys maakunnan luomukasvistuot-

tajista, tuotannon volyymista ja kasvisten jalostustoiminnasta maakunnassa. Luomukas-

visselvityksen mukaan maakunnassa on paljon luomuporkkanan, luomusipulin ja luomu-

kaalin tuotantoa, mutta vain vähän muiden luomukasvisten ja erikoiskasvien tuotantoa. 

Luomulihaketjussa tehtiin selvitys luomulihantuotannosta maakunnassa, ”lihavirroista” 

maakunnan ulkopuolelle sekä teurastuskäytännöistä. Luomulihaketjuselvitys osoitti, että 

maakunnassa tuotetut luomusonni- ja lehmävasikat toimitetaan suurten lihatalojen jat-

kokasvatustiloille ja omalla tilalla tuotettu luomuliha toimitetaan pääosin suurille lihanja-

lostajille maakunnan ulkopuolelle. Maakunta on lihassakin pääsiassa luomuraaka-aineen 

tuottaja ja jalostustoiminta on vähäistä. 

Kuva 8. Luomulihatila Etelä-Savossa. (Kuva: Sinikka Mynttinen).
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3. Luomuyrittäjyyden ja luomuliiketoiminnan edistäminen, kehittäminen ja kasvattaminen 

Kasvis- ja lihaketjuosiossa toteutettiin kuusi liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää kokeilua. 

Kokeilut tuottivat tuloksina suorempia ja lyhyempiä jakeluketjuja, uusia asiakassuhteita 

tuottajille, uusia pakkausratkaisuja erilaisiin tarpeisiin ja uudenlaisen varioitavan mat-

kailutuotteen: luomutilavierailut. Joulumyyntikokeilu yhteistyössä Tuorepuodin kanssa 

tuotti pysyviä toimitussuhteita tuottajien ja erikoiskaupan välille. Lisäksi kehitettiin kolme 

vaihtoehtoista viestinnän perusideaa eteläsavolaisen luomuyrittäjyyden ja luomutuottei-

den esilletuomiseksi. Etelä-Savon ravintoloille toteutettiin kirjekysely luomun käytöstä, 

saatavuudesta ja toiveista. Muihin luomuketjutoimintamalleihin perehdyttiin toteuttamalla 

hanketiimin benchmarking-retki Varsinais-Suomeen. Luomutuotannon volyymi Etelä-Sa-

vossa kasvoi hankkeen aikana.

4. Luomuteknologiaselvitys: pakkausten kehittäminen

Luomuteknologiaosiossa vastattiin luomutuottajien, -jalostajien ja pakkaajien tarpeisiin 

muovia ekologisemmista ja eri käyttötarkoituksiin soveltuvista pakkauksista. Myös ku-

luttajien mielipiteitä hankkeessa kehitettyjen luomupakkausten ulkonäöstä selvitettiin. 

Luomuteknologiaosio tuotti vaihtoehtoisia kartonkipakkauksia kuluttajamyyntiin ja suur-

keittiökäyttöön sekä yksityiskohtaiset tiedot hevi- ja lihatuotteiden pakkauksista ja pak-

kauskonevaihtoehdoista hintatietoineen. 

5. Vakiintunut monikanavainen tieteestä tiedottaminen 

Luomuinstituutin avajaiset pidettiin Mikkelin yliopistokeskuksessa 13.5.2013 ja niissä oli 

noin 100 osallistujaa. Luomuinstituutti laati kansallisen luomututkimusohjelman, joka 

julkistettiin eduskunnassa. Luomuinstituutille laadittiin myös viestintästrategia ja viestin-

täsuunnitelma ohjaamaan monikanavaista tieteestä tiedottamista hankkeen kohderyh-

mille. Hankkeessa toteutettiin kaikille avoimia ja maksuttomia monitieteisiä ”Tutkittua 

tietoa luomusta” –luentoja yhteensä 22 kertaa, joille osallistui kaikkiaan lähes 500 henkilöä. 

Luomuinstituutin verkkosivuilla ja www.luomu.fi sivustolla julkaistiin tutkimuksen tuloksia 

esitteleviä, yleistajuisia verkkoartikkeleita, tiedotteita ja videoita. Luomuinstituutti osallis-

tui TV-dokumentin ”Mustan kullan maa” -tuotantoon. Tuottajille ja kehittäjille suunnatut 

valtakunnalliset Luomupäivät järjestettiin Mikkelissä 2013 ja Seinäjoella 2014. Mikkelissä 

järjestettiin kansainvälinen luomututkimusseminaari ”Scientific Seminar on Organic Food 

2014”, johon osallistui 48 henkilöä kymmenestä eri maasta. Tutkimusesityksistä kirjoitettiin 

yleistajuisia artikkeleita, joita julkaistiin luomu.fi ja luomuinstituutti.fi -verkkosivuilla. Semi-

naariesitykset julkaistiin Luomuinstituutin materiaalipankissa (http://luomuinstituutti.fi/

materiaalipankki/sofi-seminar-2014-esitykset). 

Julkaisut
• Mynttinen, S. (toim.) 2014. Paikallista luomuruokaa kuluttajalle – ketjukokeiluja Ete-

lä-Savossa. WWW-dokumentti. Saatavissa: www.luomuinstituutti.fi/materiaalipankki

• Suomen kansallinen luomututkimusohjelma 2014-2018. Luomuinstituutti. WWW-do-

kumentti. Saatavissa www.luomuinstituutti.fi.

Teksti: Sinikka Mynttinen
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Luomuinstituutin jalkauttaminen

Rahoittaja:  EAKR-osarahoitus

Aika:  2015-2016

Toteuttajat:  Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti/Luomuinstituutti

 Luonnonvarakeskus 

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 ProAgria Etelä-Savo 

Yleiskuvaus
Luomuinstituutin jalkauttaminen -hanke jatkoi Etelä-Savon luomuliiketoiminnan kehit-

tämistä siitä, mihin edeltävillä luomuhankkeilla päästiin. Paikallisuus sekä luomuun lii-

tettävät arvo- ja laatutekijät puhuttelevat kuluttajaa. Kuluttaja kuitenkin tarvitsee tietoa 

sekä paikallisuudesta että luomusta valintojensa tueksi. On tarkoituksenmukaista, että 

markkinointitoimenpiteitä tehdään yhteistyössä maakunnan tasolla, sillä luomuyritykset 

tarvitsevat yhteisiä välineitä ja foorumeita markkinointiin. Luomutuotannossa, jossa yksittäi-

set tuote-erät saattavat olla pieniä, on välttämätöntä tehdä yhteistyötä muiden tuottajien 

kanssa omien tuote-erien markkinoille saamiseksi. Yhteistyö lisää alueen luomutuotannon 

volyymia, auttaa uusia luomuyrittäjiä yhteistyön avulla markkinoille ja varmistaa tuotteiden 

saatavuutta. Maakunnassa on merkittävää luomutuotantoa, mutta luomun jalostusaste 

on hyvin alhainen eikä riitä täyttämään kaupan, kuluttajien ja ammattikeittiöiden tarpei-

ta. Mikäli maakunnallista luomujalostustoimintaa ei saada kehitettyä, tulee maakunnan 

ulkopuolelta ja ulkomailta tuodun luomun osuus kasvamaan nykyisestään.

Hankkeen kohderyhmiä olivat ruokaketjun toimijat: alkutuotanto, pienjalostus, kauppa, 

ammattikeittiöt sekä kuluttajat. Hankkeessa oli mukana 27 kumppania, mukaan lukien 

alkutuottajia, jatkojalostajia, kauppoja, ravintoloita, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Mik-

kelin ja Pieksämäen kaupunki sekä OP Suur-Savo. Hankkeen keskeisiä työskentelymene-

telmiä olivat yhteiset työpajat, tutustumismatkat, kokeilut ja monikanavainen viestintä.

Tavoitteet
Luomuinstituutin jalkauttaminen -hankkeen tavoitteena oli lisätä luomuyritysten kilpailu-

kykyä ja kasvattaa luomuliiketoimintaa sekä lisätä luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Eteläsavo-

laisen luomun markkinoinnin edistämisen tavoitteena oli tehdä Etelä-Savon luomuliike-

toimintaa ja eteläsavolaisia luomuyrittäjiä sekä maakunnassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä 

tunnetuiksi ja auttaa eteläsavolaisen luomuklusterin vahvistumista. Hankkeen tavoitteena 

oli myös tiedon hankkiminen hyvistä ja toimivista yhteistyökäytännöistä ja Etelä-Savon 

luomuyrittäjien yhteistyön kehittäminen, vahvistaminen ja lisääminen. Etelä-Savon julkis-

ten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistamisessa hanke tavoitteli kansallisen luomu- ja 

lähiruokaohjelman (20 % kaikesta tarjotusta ruoasta luomua vuonna 2020) tavoitteiden 

edistämistä useissa Etelä-Savon julkisissa ruokapalveluissa sekä luomuraaka-aineiden 

käytön ja luomun näkyvyyden lisäämistä yksityisissä ruokapalveluissa. Maakunnan luomu-

tuotevalikoiman laajentamista tavoiteltiin erityisesti luomuleipomo-, luomuteurastamo- ja 

luomumaitotaloustuotteissa. 
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Toimenpiteet
1. Hankkeessa toteutettiin neljä eri toimenpidekokonaisuutta:

2. Eteläsavolaisen luomun markkinoinnin edistäminen (Markkinointitiimi)

3. Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen (Yhteistyötiimi)

4. Etelä-Savon julkisten ja yksityisten ruokapalvelujen luomuistaminen (Ruokatiimi)

5. Maakunnan luomutuotevalikoiman laajentaminen (Valikoimatiimi).

Kuva 9. Hanketoimenpiteet – Luomuinstituutin jalkauttaminen. 

Tulokset
Eteläsavolaiset luomuyrittäjät saivat yhteisiä markkinoinnin apuvälineitä ja eteläsavolaisen 

luomun näkyvyys parani. Etelä-Savossa toteutettiin markkinointikampanja, luomumyyn-

titapahtumia ja tuote-esittelytilaisuuksia kuluttajille, tuotettiin markkinointimateriaaleja 

yhteismarkkinointiin sekä kehitettiin luomutilavierailukonseptia ja tilojen tuotemyyntiä. Ete-

lä-Savon luomuketjun toimijoita kuvataan hankkeessa tuotetussa Maista Luomu! -kirjassa.

Tieto yhteistoiminnan muodoista ja mahdollisuuksista ketjun toimijoiden keskuudessa 

lisääntyi. Luomualan yrittäjien yhteistyöosaaminen vahvistui logistiikkayhteistyön sekä 

tuottajarengaskokeilujen kautta.

Hankkeessa tehtiin ohjeistus luomutuotteiden kilpailutuksesta ja käyttöönotosta sekä 

tuettiin luomun käytön ja näkyvyyden lisäämistä sekä Portaat luomuun -mallin käyttöön-

ottoa. Kuntapäättäjiä tiedotettiin luomuruoan aluetaloudellisista, kansanterveydellisistä 

sekä ympäristöllisistä vaikutuksista. Maakunnan ruokapalvelut sijoittuvat hyvin Portaat 

luomuun -ohjelmassa ja toimenpiteillä edistetään vuoden 2020 kansallisten tavoitteiden 

saavuttamista julkisissa ruokapalveluissa.
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Hankkeessa selvitettiin luomutuotevalikoiman puutteita, yritysten tuotekehitystarpeita ja 

toteutettiin luomutuotteiden tuotekehitystä, koe-erien tuottamista ja koemarkkinointia. 

Uusia luomutuotteita testattiin maakunnan ruokapalveluissa. Etelä-Savon julkisissa ruoka-

palveluissa alueella tuotettujen luomutuotteiden hankintojen kilpailutusosaaminen parani.

Julkaisu
• Mynttinen, S., Nuutila, J., Peltola, H. & Siiskonen, P. 2016. Maista Luomu! Luomuins-

tituutti.

Teksti: Sinikka Mynttinen

Etelä-Savon ja Henanin maakuntien luomuyhteistyön 
käynnistäminen

Rahoittaja:  EAKR-osarahoitus

Aika:  2015-2016

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

Yleiskuvaus
Kiina panostaa voimakkaasti innovaatiotoimintansa kehittämiseen, pyrkien siinä maailman 

johtajuuteen pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää lisää kansainvälistä yhteistyötä korkea-

koulutuksessa. Kiina ja Suomi ovat neuvotelleet yhteistyöstä niin valtakunnan kuin alueiden 

tasolla. Itä-Suomi ja Etelä-Savon maakunta ovat osaltaan rakentaneet yhteistyösuhdetta 

Henanin provinssin kanssa. Korkeakouluyhteistyön teema-alueina ovat alueellisissa kes-

kusteluissa vahvistuneet erityisesti yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen, 

luonnontuotteiden terveysvaikutukset, elintarviketurvallisuus ja elintarvikkeiden jäljitettä-

vyys sekä luomutuotannon ja siihen liittyvän TKI-toiminnan edistäminen alueellisen tason 

yhteistyöpilottihankkeena.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Etelä-Savon luomuun liittyvän monipuolisen toiminnan 

ja osaamisen kansainvälistymistä käynnistämällä luomuyhteistyö Etelä-Savon ja Henanin 

maakuntien välillä. Hanke tuotti esiselvityksen siitä, miten kiinalaisen Henanin maakunnan 

erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevan luomututkimuksen, luomutuotannon ja luo-

muliiketoiminnan osaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä tutkimus-

projektien, asiantuntija- ja opiskelijavaihtojen sekä kehityshankkeiden muodossa. Hankkeen 

aikana tuotettiin selvitys sekä Kiinan että Henanin maakunnan luomutuotantoon, -yrittä-

jyyteen, -liiketoimintaan ja luomututkimukseen liittyvän toiminnan tasosta. Lisäksi tehtiin 

Luomu tai Bio = YOU-JI
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analyysi siitä, miten Henanin maakunnan yliopistojen ja Etelä-Savon osaamiskeskittymän 

välille luodaan konkreettista yhteistyötä ja kuinka sitä voitaisiin rahoittaa. Käynnistyvän 

yhteistyön pitemmän aikavälin tavoitteena on asteittain mahdollistaa eteläsavolaisten 

luomuyrittäjien liiketoimintakokeilut kiinalaisten osapuolten kanssa.  

Toimenpiteet
Selvityksessä kerättiin tietoa internet-hakuina sekä englannin- että kiinankielisiltä sivus-

toilta. Tietoa kerättiin myös lähettämällä kysely neljälle Henanin alueen yliopistolle ja 

maakuntahallinnolle, liittyen Henanin maakunnan luomualan toimintaympäristöön ja 

mahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeessa tehtiin kysely eteläsavolaisille luomuyrittäjille ja kou-

lutus- ja kehittämisorganisaatioille. Osana hanketta järjestettiin matka Kiinaan ja Henanin 

maakuntaan, yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Matkan aikana vierailtiin 

useissa Henanin alueen yliopistoissa sekä tavattiin aluehallintoa. Selvityksen ja analyysin 

tuloksena syntyi lyhyen ja pitkän tähtäimen toimintamalli luomuyhteistyön toteuttamiseksi 

Henanin ja Etelä-Savon maakuntien välillä. Esiselvityksen tulokset raportoitiin hankejulkai-

sussa ”Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet”.

Kuva 10. Maaseutu ja kaupunki kohtaavat Henanissa.

Tulokset
Lyhyellä tähtäimellä Etelä-Savon ja Henanin maakuntien välillä luomualan yhteistyön 

hyvänä toimintatapana voidaan pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä 

eri muodoissaan. Vierailuilla kiinalaisiin yliopistoihin yhteistyöaloina nousivat esiin luomu-

maatalouden ja -elintarviketalouden edistäminen, luonnontuotteiden terveysvaikutukset, 

elintarviketurvallisuus ja jäljitettävyys sekä yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäminen. Ete-

lä-Savoa pidettiin hyvänä kumppanina luomualan tutkimus- ja kehitysyhteistyössä sekä 

siihen liittyvässä yrittäjyydessä. Pitemmän aikavälin tavoitteeksi muodostui eteläsavolaisten 

luomuelintarvikkeiden viennin edistäminen Kiinaan. Nykytilanteessa luomuyrittäjät koki-

vat sen haastavana ja kalliina, osittain suuren markkinan asettamien haasteiden, osittain 

kiinalaisen luomusertifioinnin erityispiirteiden vuoksi. Kiinan toimintaympäristössä henkilö-

suhteet ja niiden pitkäaikainen rakentaminen voivat mahdollistaa asteittain suomalaisten 

luomualan yrittäjien liiketoimintakokeilut kiinalaisten osapuolten kanssa. Lisäksi havaittiin 



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä66

verkostojen olevan voimavara yhteistyön edistämisessä. Koulutus- ja tutkimusyhteistyön 

sekä tutkija- ja asiantuntijaliikkuvuuden rahoittamiseen löydettiin useita, joskin osa varsin 

kilpailtuja, rahoituskanavia. Selvityksen mukaista yhteistyötä aloiteltiin eri tavoin: Henanin 

yliopistosta saapui vieraileva tutkija Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin kahdeksi 

kuukaudeksi, Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen Start-Up Center sai kutsun ja osallistui 

SIAS-yliopiston ja sen Amidi-yrityshautomon järjestämään Plug and Play Start-up -tapah-

tumaan, ja Ruralia-instituutti kehitti Luomualan projektityökurssia, jonka aikana testattiin 

muun muassa luomumarjatuotteiden vientiä Kiinaan.

Kuva 11. Yhteistyöneuvottelut Henanin yliopistossa.

Julkaisut
• Mynttinen, S. & Mynttinen, R. 2016. Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyh-

teistyömahdollisuudet. WWW-dokumentti. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ruralia/

uutiset/2016/Etel%C3%A4-Savon%20ja%20Henanin%20luomuyhteisty%C3%B-

6mahdollisuudet_SELVITYS%20_Final_03%2003%202016.pdf 

• MUC-julkaisu 9/2015: Etelä-Savon ja Henanin Maakuntien luomualan yhteistyötä 

selvitetään ja vauhditetaan.

Teksti: Sinikka Mynttinen
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LUOVIEN ALOJEN EDISTÄMINEN 

1 Koordinaatiohanke siirtyi 1.3.2009 Taideteollisesta korkeakoulusta Teknilliseen korkeakouluun, josta 1.1.2010 
tuli osa vastaperustettua Aalto-yliopistoa. Sieltä koordinaatiohanke siirtyi 1.4.2010 Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulun Pienyrityskeskukseen.

Pienyrityskeskus on ollut merkittävä toimija luovan alan yrittäjyyden ja luovan talouden 
kehittämisessä. Toimenpiteitä on toteutettu valtakunnallisessa Luova Suomi -koordinaatio-
hankkeessa sekä valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa. Pienyrityskeskuksen 
vetämä Luova Suomi -hanke koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luo-
vien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Luova Suomi 
-hankkeen toiminta perustui verkostomaiseen toimintamalliin, jossa yliopistot ja oppilaitok-
set, julkiset ja alueelliset toimijat sekä keskeiset kehittäjät muodostavat monialaisen ja sektorit 
ylittävän osaamisverkoston. Kolmas Tie -hankkeessa luotiin uusi, erityisesti luovien alojen 
yrittäjyyttä tukeva palvelumalli, joka auttoi kehittämään osallistujien valmiuksia toimia 
palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa ja madalsi kynnystä yrittäjyyteen siirtymisessä. 
Malli myös tehosti ja monipuolisti yritysneuvonta- ja palvelujärjestelmää. Luovien alojen 
hankkeissa Etelä-Savossa edistettiin eteläsavolaisen luovan talouden kehitystä ja luotiin 
alueellisia toimintatapoja. Hankkeissa tehty perustyö: tiedotus, viestintä, verkostotyö ja 
neuvonta näkyvät myöhemmin aktiivisena toimijaverkostona ja neuvontapalveluina sekä 
alueellisesti edelläkävijyytenä. Hankkeet perustuivat ajankohtaisiin selvityksiin ja niissä 
vietiin käytäntöön selvitysten tuloksia.

Luova Suomi

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen ELY-keskus

Aika:  2008-2011 ja 2011-2015

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus 1

 Helsingin kaupunki, Sibelius-Akatemian Helsingin ja Seinäjoen yksiköt

 ja Seinäjoen kaupunki, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES

 sekä Tampereen kaupunki.

Yleiskuvaus
Luova Suomi -hanke koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen 

yrittäjyyden kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Toiminnan tavoitteena oli 

luovien toimialojen vahvistaminen, luovan talouden tunnetuksi tekeminen sekä vaikuttavan 

hanketoiminnan aktivointi. Hankkeessa tuotettiin palveluja luovien alojen kehittäjille, tutkijoil-

le, yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. Yhteisen alustan 

kautta vahvistettiin alan tietoperustaa ja osaamisen sekä hyvien käytäntöjen välittämistä. 

Samalla syvennettiin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteisen näkemyksen vahvistumista 

valtakunnallisesti ja suhteessa kansainväliseen kenttään. Oleellisena osana Luova Suomi 

-hanketta oli tutkimus- ja kehitystoiminnan ajankohtaistiedon käyttäminen ja tuottaminen 

esille nousevista teemoista niin, että tietoa voitaisiin soveltaa luovan talouden kehitystyöhön. 
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Tavoitteet
Luova Suomi -koordinaatiohankkeen tavoitteena oli luoda elävä ja aktiivinen luovien alojen 

ja talouden toimijaverkosto, joka kokoaa luovien alojen ja talouden kehittäjiä, päättäjiä, 

rahoittajia, yrittäjiä ja ammatinharjoittajia yhteistyöhön. Luova Suomi -hankkeen toiminta 

perustui verkostomaiseen toimintamalliin, jossa yliopistot ja oppilaitokset, julkiset ja alu-

eelliset toimijat sekä keskeiset kehittäjät muodostavat monialaisen ja sektorit ylittävän 

osaamisverkoston – yhteistyömalliin, jossa hyödynnettiin eri toimijoiden erilaisia vahvuuk-

sia, tavoitteita ja tarpeita, tunnistaen ne alueet, joissa yhteistyö tarjoaa aitoa synergiaa ja 

lisäarvoa eri toimijoille. 

Toimenpiteet
Koordinaatiohankkeessa tuotettiin viestinnän palveluja ja tapahtumia sekä vauhditettiin 

yhteiskunnallista keskustelua luovan talouden merkityksistä ja mahdollisuuksista eri sek-

toreilla. Luova Suomi -hanke tarjosi valtakunnallisen alustan toimijoiden verkostoitumiselle 

sekä alueiden ja luovien keskusten näkyväksi tekemiselle muun muassa osana viestintää ja 

Luova Suomi -verkkosivuja. Koordinaatiohanke järjesti säännöllisesti yhteisiä verkostotapaa-

misia ja tapahtumia (mm. projektipäällikköpäivät, oppilaitosseminaarit, valtakunnallinen 

RYSÄ-tapahtuma yhteistyössä Luovien alojen verkoston kanssa). Luovien alojen ja talouden 

kehittämistä ja Luova Suomi -toimintaa esiteltiin myös eri oppilaitoksissa sekä tuotettiin 

useita infoja ja esittäytymistilaisuuksia mm. ELY-keskusten edustajille. 

Tulokset
Luova Suomi -hankkeen toiminnan tuloksena luovien alojen kehittäjien tietoisuus toistensa 

toiminnasta kasvoi, hyviä käytäntöjä levitettiin ja uusia yhteistyökumppanuuksia syntyi. 

Tietoisuus luovien alojen ja luovan talouden mahdollisuuksista kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 

edistämisessä kasvoi yhteiskunnassa. 

Luova talous nähdään nykyään laaja-alaisena ja merkityksellisenä osana kestävän kasvun 

ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamista. Yhteiskunnallisen keskustelun kautta luovien 

alojen ja talouden mahdollisuudet alettiin nähdä merkittävänä osana oppilaitosten, aluei-

den sekä julkisen sektorin ja yritysten toimintaa ja strategista kehittämistä. Hanketuen ja 

verkostotoiminnan kautta vauhditettiin entistä vaikuttavamman kehitys- ja koulutustoi-

minnan syntymistä sekä juurtumista osaksi eri tahojen toimintaa. Hanketoimijat pitivät 

verkostotapaamisten kautta saatua vertaistukea ja verkostoitumista tärkeinä hanketyön 

arjessa. Yhteistyö ja tiedonvaihto eri toimijoiden välillä kasvoi. Luovan talouden kannalta 

keskeiset toimijat ja sidosryhmät näkyivät ja viestivät aktiivisesti Luova Suomi -kanavien 

kautta. Hankkeen viestinnän piiriin kuuluvien joukko oli koko hankkeen ajan tasaisessa 

kasvussa, samoin kuin eri tahojen aktiivisuus hyödyntää Luova Suomi -kanavia omien 

hankkeidensa viestinnässä. 

Luovan Suomen www-sivustosta piirtyi kokonaiskuva luovan talouden kehittämisestä Suo-

messa. Sivustolle kootusta tietoperustasta muodostui keskeinen, kattava ja aktiivinen alan 

tutkimus- ja selvitystiedon, uutisten, tapahtumien ja mielipiteiden välityspaikka. Viestinnän 

toimenpiteet sekä tapahtumat tukivat tiedon levittämistä, ja tekemisen kautta vahvistettiin 

verkostomaisten toimintatapojen omaksumista. Creative Industries Finland rakentui myös 

kansainväliseksi ikkunaksi luovan talouden kehittämiseen Suomessa. 
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Julkaisut
• Rajahonka, M. & Raitasuo, P. 2015. Luovien alojen yrittäjyyden kasvun ja kansain-

välistymisen kehittämisohjelma – ARVIOINTI. Luova Suomi. WWW-dokumentti. 
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• Suntola, S., Matilainen, K. & Reijonen, I. 2015. Tarinoita luovasta taloudesta – CASE-

BOOK. Luovan Suomen julkaisuja 11. Luova Suomi. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/CASEBOOK_ta-

rinoita_luovasta_taloudesta_verkko52fd.pdf?attachment_id=1280 

• Förbom, J. (toim.). 2014. Fokusoimalla kasvua ja kannattavuutta - Sparraajan opas 

yrittäjälle. Luova Suomen julkaisuja 10. Luova Suomi, Diges ry. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/Spar-
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• Tolvanen, P., Matilainen, K. & Suntola, S. (toim.). 2014. Moniäänisyydestä yhteinen 

sävel - Näkökulmia johtamiseen. Luovan Suomen julkaisuja 9. Luova Suomi, JOH-

DE. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/

file_attachment/get/JOHDE_julkaisub6ef.pdf?attachment_id=1112 

• Suntola, S. & Matilainen, K. (toim.). 2013. Tarinoita luovasta taloudesta – CASEBOOK. 

Luovan Suomen julkaisuja 8. Luova Suomi. 

• Förbom, J. (toim.). 2012. Sparraajan käsikirja - Askelmerkkejä luovien alojen liike-

toiminnan kehittämiseen. Luovan Suomen julkaisuja 7. Luova Suomi, Diges ry. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/fi-

le_attachment/get/Sparraajan_kasikirja7e38.pdf?attachment_id=384 

• Kainulainen, K. 2012. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö - näköaloja Itä-Suomesta. Luovan 

Suomen julkaisuja 6. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Luova Suomi. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/

get/Kainulainen_Luovat_alat_ ja_Venaja-yhteistyo2ca5.pdf?attachment_id=346 

• Kari, A. 2011. Creative Economy and Beyond - Insights from Finland. Pink Emi-

nence Ltd. Luova Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministe-

riö. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/

file_attachment/get/creative_economy_web_uusi3dee2.pdf?attachment_id=33 

• Uotila, H., Handelberg, J., Valtakari, M., Riipinen, T. & Huvio, P. 2011. Julkisen hallin-

non toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin. Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova 

Suomi, Cupore. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.

luovasuomi.fi/file_attachment/get/julkisen%20hallinnon%20toimenpiteiden%20

vaikutukset%20luoviin%20aloihin81ce.pdf?attachment_id=34 

• Stenvall-Virtanen, S., Grönlund, M., Norberg, A., Pönni, V. & Toivonen, T. E. 2011. Digita-

lisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin. Luovan Suomen 

julkaisuja 4. Luova Suomi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu BID Innovaatiot 

ja yrityskehitys, Cupore. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.

fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/digitalisoitumisen%20vaikutukset%20

luovien%20toimialojen%20liiketoimintamalleihin1608.pdf?attachment_id=35 

• Creada - Loikka luovaan yrittäjyyteen. 2010. Luovan Suomen julkaisuja 3. Luova 

Suomi, Creada. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.

luovasuomi.fi/file_attachment/get/creada_webd79b.pdf?attachment_id=36 

• Sjöberg, K. 2010. Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoi-

mintamallit. Luovan Suomen julkaisuja 2. Luova Suomi, Cupore. WWW-dokumentti. 
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Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/Tai-

demarkkinat_Sjoberg_2201108785.pdf?attachment_id=37 

• Facts & Figures. Luova Suomi, Cupore 2009. WWW-dokumentti. Saatavissa: ht-

tp://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/FactsFigures_sc-

reen_161009b954.pdf?attachment_id=38 

• Mäkirintala, E. 2009. Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kil-

pailukyvyn vahvistamisessa. Luovan Suomen julkaisuja 1. Luova Suomi, Cupore. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/fi-

le_attachment/get/Taidetaustainen_osaaminen_Makirintala_final_291009f979.

pdf?attachment_id=39 

• Herlin, N., Leroux, V. & Seidel, I. 2009. Trend Pulse. Catching Global Trends in Creative 

Industries. Finpro, Cupore, Luova Suomi. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.

luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/get/Taidetaustainen_osaami-

nen_Makirintala_final_291009f979.pdf?attachment_id=39 

Teksti: Mervi Rajahonka, Silja Suntola ja Kaija Villman 

Kolmas tie – uudenlainen palvelumalli yrittäjyyteen ja 
työllisyyteen 

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen ELY-keskus

Aika:  2011 - 2014

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus, Inno-Omnia, Yritys-Espoo,

 Yritys-Helsinki, Yritys-Vantaa

Yleiskuvaus
Itsensä työllistävät luovien alojen osaajat toimivat tyypillisesti palkkatyön ja yrittäjyyden väli-

maastossa tai näitä yhdistellen. He eivät ole perinteisessä yhden työnantajan työsuhteessa. 

Itsensä työllistävä luovan työn tekijä voi olla eri viranomaisten näkökulmasta riippuen pal-

kansaajan asemassa, yksinyrittäjä, opiskelija, apurahan saaja tai työtön. Vain pieni osa itsensä 

työllistävistä luovan alan yrittäjistä tähtää kasvuyrittäjiksi. Kyse on yleisemmin luovan amma-

tin harjoittamisesta joko työnantajien toimeksiantoina freelance-tyyppisesti ja/tai mikroyrit-

täjänä niin, että luovan työn tekijät laskuttavat toimeksiantajia oman toiminimensä kautta.

Tästä kohderyhmän toimintatavasta – itsensä työllistämisestä palkkatyön ja yrittäjyyden 

välimaastossa – on muodostunut ”kolmas tie”. Tämä kolmas tie on monille toimijoille riittävä 

ja mielekäs tavoite.  Kaikesta luovasta taloudesta ja ammatin harjoittamisesta ei tarvitse 

syntyä kasvuyrittäjyyttä. Toisaalta kolmannen tien kulkijoita tarvitaan, jotta luodaan poh-

jaa kasvuyrityksille.  Monipuoliset luovien alojen toimijoiden verkostot ovat kasvualustoja 

uusille innovaatioille ja siten myös uusille kasvuyrityksille.

Luovien alojen yrittäjyyttä luonnehtii tarve tunnistaa verkostoja ja alan muita toimijoita. Luo-

vien alojen osaajilla on useimmiten vahva substanssiosaaminen, mutta suhteellisen heikko 

liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen. Verkostojen ja liike- ja yrittäjyystoimintaosaamisen 

puute nostavat kynnyksen kannattavaan ja koko aluetta hyödyttävään yrittäjyyteen korkealle. 
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Tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena oli hakea ratkaisua siihen, miten kolmannen tien kulkijat voidaan 

huomioida paremmin seudullisen yrityspalvelujärjestelmän kehittämisessä ja myös työ- 

ja elinkeinohallinnon koulutus- ja neuvontapalveluissa. Perinteisesti palvelut keskittyvät 

joko työnvälitykseen (ja siihen liittyvään osaamisen kehittämiseen) tai yritysneuvontaan. 

Näiden rinnalle on tarkoituksenmukaista nostaa kolmas tie ja tähän liittyvä osaaminen ja 

erikoistuminen palvelurakenteessa. 

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Uudellamaalla toimivat luovien alojen am-

mattilaiset, jotka olivat työttöminä, työttömyysuhan alla tai suunnittelemassa oman yri-

tyksen perustamista.

Toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteitä olivat muun muassa palvelumallin ja siihen liittyvien kehitysoh-

jelmien suunnittelu ja reunaehtojen ja toteutus- ja valintaperusteiden määrittely yhteis-

työssä kaikkien toteuttajien kanssa sekä kuntakohtaisten kehitysohjelmien suunnittelu ja 

lanseeraus. 

Tulokset
Hankkeessa luotiin uusi palvelumalli, joka auttaa kehittämään valmiuksia toimia palkkatyön 

ja yrittäjyyden välimaastossa ja madaltaa kynnystä yrittäjyyteen siirtymisessä. Palvelumalli 

tehostaa ja monipuolistaa nykyistä yritysneuvonta- ja palvelujärjestelmää. Palvelumalli on 

suunnattu erityisesti palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon jääville henkilöille, jotka eivät 

saa nykyisestä yrityspalvelujärjestelmästä heille osuvaa palvelua. Uuden palvelumallin 

avulla saadaan osallistujat ohjatusti ja volyymejä mahdollistaen yrittäjyyteen/työllisyyteen.

Projektin tuloksena syntyi myös 69 yritystä, joista osa työllisti useampia työntekijöitä. Myös 

ne projektiin osallistuneet, jotka eivät perustaneet yritystä projektin aikana, kokivat hyöty-

neensä ohjelmasta ja katsoivat työllistymismahdollisuuksiensa parantuneen.

Julkaisu
• Kapiainen-Heiskanen P. 2014. Yrittäjäidentiteetti vahvistui Kolmas tie -valmennuk-

sissa. Pienyrityskeskus Uutiset 16.06.2014. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://

pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/current/news/2014-06-16/ 

Teksti: Jari Karjalainen

Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi 

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2009-2011

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus
Luovat alat Etelä-Savon vahvuudeksi -hankkeen tehtävä oli luovien alojen toimijoiden 

liiketoimintaosaamisen ja yrittäjyyden vahvistaminen Etelä-Savon alueella. Hankkeen 

varsinaisen kohderyhmään kuuluivat luovien alojen yrittäjät ja pk-yritykset ja välillisiä 
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kohderyhmiä olivat luovien alojen koulutus- ja kehittämisorganisaatiot. Keskeinen tavoite 

oli lisätä toimialan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä löytää luovan talouden mukaisia 

toimintatapoja, joissa yhdistyy luova osaaminen ja bisnestaju. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli syventää eteläsavolaisten luovien alojen yrittäjien ja pk-yritysten 

liiketoimintaosaamista, vauhdittaa liiketoiminnan kehitystä verkostoitumisen avulla sekä 

kehittää luovien alojen yritystoimintaa tukevaa palvelutarjontaa, joka tukee luovien alojen 

yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.  Tavoitteena oli kehittää luovan alan toimijoille 

sopiva koulutusmalli tukemaan liiketoiminnan kehittymistä. Pyrkimyksenä oli myös synnyt-

tää innovatiivinen toiminta- ja yhteistyömalli, jonka avulla potentiaaliset ideat ja yritykset 

kyetään kytkemään liiketoiminnan kehittymisen vaatimiin verkostoihin. Tavoitteena oli, 

että potentiaaliset yritys- ja aluekehittäjät ja yliopisto omaksuvat jatkuvan kansainvälisen 

innovaatio- ja kaupallistamisosaamisen.

Toimenpiteet
Hankkeessa toteutettujen verkostoitumistilaisuuksien ja ajankohtaisseminaarien (esim. 

Luova Kohtaamispaikka) tarkoitus oli lisätä luovien alojen vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä 

sekä tietoa luovista aloista sekä tarjota verkostoitumismahdollisuus ja törmäyttää eri alojen 

toimijoita keskenään. Lisäksi toteutettiin yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kehittämistä tukevia 

valmennuksia ja tietoiskuja sekä henkilökohtaista sparrausta Mikkelissä, Pieksämäellä ja 

Savonlinnassa.

Hankkeessa tehtiin yhteistyötä laajasti toisten hankkeiden ja eri organisaatioiden kanssa 

synergiaetujen saavuttamiseksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi, kumppaneina esi-

merkiksi MAMK, Miset, Mikkelin seutu, Yhdessä yrittämään -osuuskuntahanke, Pieksämäen 

yrityspalvelut, Varkaus Navitas-kehitys, Wäläkky, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon 

Kulttuurirahaston Seniorihanke, KOKO-verkosto, Jalostamo-palvelu ja Manner-Suomen 

Luova Suomi -hanke. 

Tulokset
Luovat alat saivat näkyvyyttä ja ymmärrys luovista aloista lisääntyi muiden alojen kes-

kuudessa. Eri organisaatioiden välinen yhteistyö luovien alojen ympärillä lisääntyi ja pal-

velutarjoomia kehitetään edelleen. Hankkeessa mukana olleiden toimijoiden yritys- ja 

liiketoimintaosaaminen parantui ja hankkeen aikana syntyi uusia tai uudistettuja tuotteita 

ja palveluita. Lisäksi osallistujat pääsivät mukaan “luovien alojen viestintärekisteriin”.  

Hankkeessa tehtiin arviointi, jonka mukaan yksittäisten toimenpiteiden osalta hanke on-

nistui erittäin hyvin. Osallistujat kokivat koulutuksessa käsitellyt aiheet tarpeellisiksi ja 

hyödyllisiksi, eikä suuria kehittämistarpeita noussut esiin. Sama koski hankkeessa järjes-

tettyä sparrausta. Sekä kyselyn vastauksissa että haastatteluissa tuli esille esimerkkejä siitä, 

miten koulutuksessa saatuja oppeja oli viety käytännön toimenpiteiksi yrityksessä ja tätä 

kautta saatu esimerkiksi uusia asiakkaita. Myös sparrausten osalta hanke toteutui hyvin. 

Sparrauksista saatiin sekä vahvistusta omalle näkemykselle sekä uusia kehittämisideoita. 

Koulutusaiheiden näkökulmasta tarkasteltuna vastauksissa korostui luovien alojen yrityksille 

tyypillinen tasapainottelu taiteellisen toiminnan ja liiketoiminnan välillä. Luovien alojen 

yrittäjien heikko kohta on usein talousosaaminen, mikä heijastuu vaikeuksina hinnoitella 

omaa tuotetta tai palvelua sekä hahmottaa yrityksen taloudellista tilannetta. Myös oman 
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osaamisen myynti ja markkinointi koetaan usein vieraaksi. Liiketoiminnassa tarvittavien 

tietojen ja taitojen lisäksi luovien alojen yritykset kaipaavat myös ”henkistä tukea”.

Arviointia varten tehdyissä haastatteluissa korostui, että luovien alojen yritysten toiminta 

on usein pienimuotoista ja liiketoimintaa pyöritetään pääasiassa tulorahoituksella. Ul-

kopuolisen rahoituksen merkitys korostuu siinä vaiheessa, mikäli yritys haluaa kehittää 

toimintaansa ja laajentaa asiakaspohjaansa. Yksi tapa edistää luovien alojen yritystoimin-

nan vahvistumista Etelä-Savossa voisi olla rakentaa malli, jonka kautta yritykset saisivat 

pienimuotoista rahallista tukea yrityksen kasvua edistävien toimenpiteiden rahoittamiseen.

Julkaisu
• Karhunen P. 2011. Luovat alat Etelä-Savon vahvuudeksi -hankkeen vaikuttavuusar-

viointi. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. CEMAT. 

Teksti: Kaija Villman 

Luova Suomi Etelä-Savossa

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2011-2015

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Yleiskuvaus
Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeessa edistettiin eteläsavolaisen luovan talouden kehi-

tystä ja luotiin alueellisia toimintatapoja. Hankkeessa yhdistettiin kehittämisen tulokulmia 

yli sektoreiden uusien kehityssuuntien synnyttämiseksi. Keinoja tähän olivat verkostotyö, 

tiedottaminen, työpajat, sparraukset ja tilaisuudet. Luova Suomi Etelä-Savossa -hankkeen 

kohderyhmiä olivat luovan alan toimijat eli kehittäjät, koulutusorganisaatiot, järjestöt, 

yrittäjät sekä muut alat, jotka voivat hyötyä luovan alan verkostoista. Erityispainotuksena 

hankkeessa oli luovien alojen Venäjä-yhteistyö Itä-Suomessa. Luova Suomi Etelä-Savossa 

-hankkeessa hyödynnettiin selvitysten tuloksia, tuotiin parhaita käytäntöjä alueelle ja toteu-

tettiin valtakunnallisen Luovan Suomi -hankkeen toimenpiteitä räätälöidysti Etelä-Savossa.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kehittäjäverkoston syntymisen edistäminen alueellisesti, val-

takunnallisesti ja kansainvälisesti sekä toimia tiedonvälityksen ja viestinnän linkkinä val-

takunnallisesti toimineisiin Luova Suomi -hankkeeseen sekä Luovien alojen verkostoon.

Toimenpiteet
Hankkeen tärkeimmät toimet olivat 1) viestintä, jossa keskeistä oli toimijoiden osallistami-

nen ja sitouttaminen viestinnän rakentamiseen, 2) valtakunnallisen näkyvyyden edistä-

minen, jonka saamiseksi järjestettiin valtakunnallinen luovan talouden tapahtuma RYSÄ 

2012 Mikkelissä, 3) luovien alojen yritysten tukipalveluiden kehittäminen yhdessä alueen 

keskeisten toimijoiden kanssa sekä 4) ennakointi ja soveltava tutkimus, muun muassa 

Venäjä-selvitys ja Venäjä-osaamisverkoston synnyttäminen. Mikkelin ammattikorkeakoulu 
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toteutti selvitystyön, jossa kartoitettiin eteläsavolaisten luovien alojen toimijoiden Venä-

jä-yhteistyön muotoja, tarpeita ja mahdollisuuksia. Julkaisu tarkasteli Suomen ja Venäjän 

väliseen kulttuuriyhteistyöhön liittyviä haasteita ja kehittämistarpeita ja nosti esiin tukipal-

velumuotoja, joiden avulla kulttuuritoimijoiden ja luovien alojen yritysten kansainvälistä 

yhteistyötä voitaisiin edistää.

Hankkeen kautta jalkautettiin verkostomainen toimintatapa ja valmiit työkalut sekä poh-

justettiin luovien alojen yhteistyön rakentumista Itä-Suomeen. Luova Suomi Etelä-Savossa 

-hankkeessa tarjottiin keskustelu-, kehitys- ja kohtaamispaikka Etelä-Savon alueella tärkeille 

luovan talouden kysymyksille. Saman pöydän ääreen koottiin yrittäjät, kehittäjät, rahoittajat 

ja muut asianosaiset, tavoitteena vaikuttaa toimintatapoihin sekä lisätä tietoa ja osaamis-

ta luovista aloista ja luovasta taloudesta. Hankkeen toiminnassa oli oleellista yhteistyö 

muiden hankkeiden ja eri organisaatioiden kanssa (yrittäjät, Venäjä- ja matkailuhankkeet, 

rahoittajat, oppilaitokset, kulttuuritoimijat, kaupunki, valtakunnalliset luovan alan toimijat). 

Hankkeessa järjestettiin 26 tietoiskua, työpajaa ja koulutuskokonaisuutta. Toimenpiteillä 

tavoitettiin yhteensä noin 560 henkilöä.

Tulokset
Etelä-Savosta tuli aktiivinen osa valtakunnallista luovan talouden kehittäjäverkostoa. Hank-

keen toiminta voimisti luovaa sektoria lisäten näkyvyyttä, kiinnostusta, verkostoja ja ke-

hittymisen mahdollisuuksia. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa yksittäiset tapahtumat ja 

tilaisuudet arvioitiin osallistujien mielestä onnistuneiksi. Arvioinnin mukaan yksittäisille 

yrittäjille kaikkein tehokkain tiedon levittämisen ja osaamisen vahvistamisen keino on ollut 

henkilökohtainen sparraus. Hankkeen hyviä ja innovatiivisia käytäntöjä olivat uuden yrittä-

jyyspedagogiikan mukaiset yritysneuvojien valmennukset, verkostoissa tuotettu yritysten 

tuki esim. osuuskuntaneuvonta ja sparraus sekä monialaiset kehittämistyöpajat sekä Luova 

kohtaamispaikka -tilaisuudet. Hankkeissa tehty perustyö – tiedotus, viestintä, verkostotyö 

ja neuvonta – näkyvät myöhemmin aktiivisena toimijaverkostona ja neuvontapalveluina 

sekä alueellisesti edelläkävijyytenä.

Eteläsavolainen toimintaympäristö pienuudessaan helpottaa verkostoimista, mutta kään-

töpuolena on potentiaalisten toimijoiden vähäisyys sekä kasvumahdollisuuksien rajallisuus. 

Potentiaalia luovat kansainvälistymisen ja ylimaakunnallisen toiminnan mahdollisuus sekä 

monialaisten tiimien kehittäminen. 
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Kuva 12. Luova Suomi Etelä-Savossa kuvana.

Julkaisu
• Kainulainen, K. 2012. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö - näköaloja Itä-Suomesta. Luovan 

Suomen julkaisuja 6. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Luova Suomi. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: http://www.luovasuomi.fi/www.luovasuomi.fi/file_attachment/

get/Kainulainen_Luovat_alat_ ja_Venaja-yhteistyo2ca5.pdf?attachment_id=346

Teksti: Kaija Villman 
 

Real Case Lab Etelä-Savo

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

Aika:  2011-2013

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus

Yleiskuvaus
Digitointiosaaminen on tunnustettu Etelä-Savossa alueelliseksi kärkiosaamiseksi. Real Case 

Lab Etelä-Savo -hanke tuki digitoinnin ja sähköisen arkistoinnin kehittämistä ja tuotteiden 

kaupallistamista Etelä-Savossa. Hankkeessa valmisteltiin Kansalliskirjaston digitointi- ja 

konservointikeskuksen ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen yhteistyönä Real Case Lab 

-pilotti, jossa casena oli digitointiosaamiseen perustuvan palvelun asiakaslähtöinen tuot-

teistaminen. Hanke liittyi DigitalMikkeli-kokonaisuuteen.
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Tavoitteet
Tavoitteena oli kannattavan liiketoiminnan synnyttäminen. Kehittämisessä pyrittiin edis-

tämään organisaatiotason palvelujen ja yksityisen yrittäjyyden toimimista verkottuneina 

ja toisiaan täydentäen. Hankkeesta hyötyivät erityisesti eteläsavolaiset digitointiin perus-

tuvat yritykset ja muut toimijat, koulutus- ja kehittämisorganisaatio sekä muistisektorin 

asiantuntijaorganisaatiot.

Toimenpiteet
Real Case Lab -työpajoissa yhdistyivät digitaalinen osaaminen ja palvelut, asiakasnäkökul-

ma, opiskelijayhteistyö, asiantuntijat sekä sisältöä ja soveltamista yhdistävä ratkaisukeskei-

syys. Real Case -koulutukset olivat teemallisia koulutuksia työpajojen tueksi ja osaamisen 

vahvistamiseksi. Pääteemoina olivat muun muassa asiantuntijapalvelun myynti, markki-

nointi ja tuotteistaminen. Hankkeessa koulutettiin digitaaliseen osaamiseen perustavia 

yrittäjiä liiketoiminnan, tuotteistamisen ja myyntiosaamisen alueella. Toimenpiteiden 

tuloksena asiantuntijoiden valmiudet toimia palvelun tuottajina vahvistuivat. 

Tulokset
Valmisteltiin yhteistyössä uudentyyppinen Real Case Lab -malli, joka on innovatiivinen ja 

monialainen oppimisympäristö. Mallin tarkoitus on vahvistaa asiantuntijan roolia osana 

liiketoiminnan kehittämistä. Osallistuneet organisaatiot olivat pääosin julkisrahoitteisia, 

eikä niillä siten juuri ollut kokemusta palveluliiketoiminnasta, eikä omaa liiketoiminnallista 

mallia. Lähtökohta huomioiden aikaansaatu ajattelutavan muutos oli myös yksi hankkeen 

toiminnan keskeinen tulos, joka parantaa osallistujien mahdollisuutta tehdä liiketoimintaa 

hyödyntämällä niillä olevaa digitaalista aineistoa. Varsinainen substanssiosaaminen (aineis-

to-osaaminen) toimijoilla oli jo ennestään. Kun yleistä liiketoimintaan liittyvää osaamistasoa 

pystyttiin hankkeella nostamaan, on osallistuneiden organisaatioiden henkilöstöllä uusia 

valmiuksia jatkaa kehittämistoimintaa itsenäisesti. Tämä on hankkeella aikaansaatu kes-

keinen pysyvä vaikutus. 

Lisäksi hankkeen aikana ja sen toimien seurauksena:

• Luotiin kontaktipinta maakunnan opiskelijoiden ja yritysten välille, mikä parantaa 

koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin

• Etelä-Savon digitointiosaamiseen perustuva yritystoiminta vahvistui ja kilpailukyky 

parani

• Etelä-Savo tunnistetaan yhä merkittävämpänä digitointiosaamisen keskittymänä 

Teksti: Kaija Villman ja Jari Karjalainen
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YRITTÄJYYDEN UUDET MUODOT - YHTEISKUNNALLINEN 
YRITTÄJYYS JA YHDISTYSTEN YRITYSTOIMINTA

Yhteiskunnalliset yritykset ja kolmas sektori on nähty osin vielä hyödyntämättömänä po-
tentiaalina tiettyjen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Palveluiden keskittyminen 
haastaa miettimään, miten muun muassa maaseudun ikäihmisten palvelutarpeet pystytään 
täyttämään. Vuosina 2010—2014 Pienyrityskeskus oli mukana toteuttamassa kahta mer-
kittävää yhteiskunnallisen yrittämisen kehityshanketta, Yhteiskunnallisten yritysten Living 
lab-hanketta Uudellamaalla sekä Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa hanketta. 
Lisäksi Pienyrityskeskuksen vetämä Kolmas lähde -hanke toimi koordinoivana hankkeena 
valtakunnallisessa ESR-kehittämisohjelmassa ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas 
sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana” (2007-2014). 

Hankkeisiin osallistuneiden yhdistysten toiminnassa ei aina juridisesti ole kyse yritys-
toiminnasta. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on rantautunut Suomeen muista länsimais-
ta, ja monissa maissa tällainen toiminta kuuluu selkeästi yritystoiminnan piiriin. Tuettu 
työllistyminen kuvatun kaltaisiin rakenteisiin lähestyy lisäksi sisällöllisesti suomalaista 
sosiaalista yrittämistä, josta on säädetty erillislaki (Laki sosiaalista yrityksistä 1351/2003). 
Sosiaalisen yritystoiminnan on ajateltu parantavan vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien 
työmarkkinavalmiuksia ja edistävän heidän pääsyään avoimille työmarkkinoille. Laajemmin 
tarkasteltuna monet yhteiskunnallisen yrittämisen ominaispiirteet, sellaisina kuin ne eu-
rooppalaisissa määrittelyissä usein käsitetään, ilmenevät siis myös yhdistysten toiminnassa. 

Tärkeä edellytys yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle on suotuisa tilaajaympäristö. Yhteis-
kunnalliset yritykset ovat keskenään erilaisia ja osa niistä operoi pääasiassa yksityiseen 
kulutuskysyntään perustuvilla markkinoilla. Toisaalta jos puhutaan yhteiskunnallisten 
ongelmien ratkomisesta yhteiskunnallisen yrittäjyyden avulla, tarvitaan taustalle julkista 
kysyntää. Tämä syntyy julkisen sektorin aloitteesta erilaisten julkisten hankintojen kautta.
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Taulukko 1. Kysynnän tyypittelyä. (Lähde: Moilanen & Karjalainen 2014, s. 29)

Pääasiassa yksi-
tyinen kysyntä

Sekä yksityinen että 
julkinen kysyntä

Pääasiassa julki-
nen kysyntä

Esimerkkejä
tuotteista ja
palveluista

– Viihdepalvelut 
– Matkailupalvelut
– Kierrätystuotteet     

ja materiaalit

– Kotihoito ja koti hoi-
don tukipalvelut

– Suurtalouskeittiöiden 
elintarvikkeet

– Työllistämispal-
velut

– Päihdekuntou-
tus

– Lastensuojelu

Kysynnän
muodostu-
minen

– Kotitalouksien ja 
yritysten osto-
päätökset

– Kotitalouksien ja yri-
tysten ostopäätökset

– Julkiset hankinta   
päätökset

– Julkiset hankin-
tapäätökset

Esimerkkejä
julkisten
hankintojen
tavoista

– Ei tarvetta julki-
sille hankinnoille

– Palveluseteli
– Erilaiset kilpailutuksen 

muodot
– SGEI-palvelujen       

määrittely

– Kumppanuus-
kehittämisen 
mallit

– Suorahankinnat
– Yhteiskunnalli-

sen yrittäjyyden 
erityispiirteet 
tunnistavat kil-
pailutukset

 

Teksti: Jari Karjalainen

Yhteiskunnallisten yritysten Living lab (YYLL)

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto/  Hämeen ELY-keskus 

Aika:  2010-2013

Toteuttajat:  Diakonia-ammattikorkeakoulu

 Syfo Oy 

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 
Yhteiskunnallisten yritysten Living lab (YYLL) -hankkeessa tuettiin yhteiskunnallisen yritys-

toiminnan kehittymistä muun muassa kehittämällä työkaluja ja menetelmiä liiketoiminnan 

valmennukseen. Hankkeessa rakennettiin Kasvuhuone-palvelukokonaisuus, joka tarjoaa 

asiantuntemusta ja aineistoja yhteiskunnallisten yritysten kehittymiselle. Hankkeen koh-

deryhminä olivat yritystoimintaa suunnittelevat ja jo toimivat yhteiskunnalliset yrittäjät ja 

järjestötoimijat sekä yritysneuvontaa antavat tahot ja kuntien hankinnoista päättävät viran-

omaiset. Muita kohderyhmiä olivat oppilaitokset ja opiskelijat, tutkijat ja tutkimustiedon 

hyödyntäjät sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Keskeisiä toimijoita ja samalla välitöntä 

kohderyhmää olivat pilottikumppanit, jotka kehittivät omaa toimintaansa yhteiskunnallisen 

yritystoiminnan suuntaan.
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Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteita olivat yhteiskunnallisen yritystoiminnan kehityksen ja tunnet-

tuuden edistäminen sekä tukirakenteiden kehittäminen yhteiskunnallisille yrityksille. Tu-

kirakenteen taustaksi selvitettiin, missä määrin aloittavat yhteiskunnalliset yritykset ja 

sellaisen perustamista harkitsevat tahot tarvitsevat tuki- ja hautomopalveluja, millaisia 

niiden tulisi olla ja vastaako hautomopalvelujen tarjonta Uudellamaalla näihin tarpeisiin. 

Julkisten yrityspalvelujen kehittämisessä oli ollut pyrkimyksenä yksinkertaistaa ja virtavii-

vaistaa palveluverkon rakenteita, eikä uusille palveluille olla lähtökohtaisesti oltu suopeita. 

Selvitystulosten perusteella yhteiskunnalliset yritykset hyötyvät periaatteessa hautomoiden 

peruspalveluista siinä kuin muutkin yritykset. Joillekin niistä luultavasti riittävät normaalit 

hautomopalvelut, mutta esimerkiksi järjestölähtöiset toimijat tarvitsevat lisäksi erityispal-

velua koskien strategioita ja rahoituskysymyksiä. Vähäinen yhteiskunnallisten yritysten 

hakeutuminen hautomoihin puoltaa niiden kehittämisen keskittämistä yhteen paikkaan 

(vrt. maahanmuuttajayrittäjyys Yritys-Helsinki, maaseutuyrittäjyys ProAgria). Erityisesti 

sosiaalisten yritysten neuvonnan katsottiin edellyttävän perehtyneisyyttä tukimuotoihin 

ja niiden muutosten jatkuvaa seuraamista.

Toimenpiteet
Hankkeessa tehtiin runsaasti yhteiskunnallisen yritystoiminnan selvityksiä ja tiedonhan-

kintaa. Hankkeessa selvitettiin yhteiskunnallisen yritystoiminnan tiedon tarpeita ja tehtiin 

a) selvitys Uudenmaan yrityshautomoista yhteiskunnallisen yrittämisen näkökulmasta 

(julkaisematon Pienyrityskeskus 2011), b) yhteiskunnallisten yritysten perustamisen tuki-

tarpeita koskeva kysely (julkaisematon Pienyrityskeskus 2011), ja c) kyselyjä oppilaitoksille 

ja yritysneuvontaa tarjoaville organisaatioille (julkaisematon Diak 2012). 

Lisäksi hankkeessa kehitettiin alan koulutusta ja perustettiin yhteiskunnallisen yritystoimin-

nan tutkimusverkosto FinSERN. Yhteiskunnallisten yritysten innovaatio- ja tukirakenteita 

mallinnettiin Living Lab -tyyppisissä ympäristöissä. 

Pilottityöskentelyn tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuolisia kokemuksia 

erityyppisten, eritaustaisten ja eri kehitysvaiheessa olevien yhteiskunnallisten yritysten kehi-

tystyöstä. Ensimmäisen vaiheen pilotteina olivat Ensi- ja turvakotien liitto, Mielenterveyden 

keskusliitto sekä Espoon ja Helsingin kaupungit. Toisen vaiheen piloteiksi tuli kasvuyrityksiä 

ja yhteiskunnallisen yrityksen statuksen hakua suunnittelevia yrityksiä ja järjestöjä. Omana 

ryhmänään pilotteina toimivat Helsingin sosiaalivirastolle palveluja tuottavat hoiva- ja 

asumispalveluyritykset. 

Pilottien kehitystyössä käytetyt menetelmät ja kehitetyt työkalut koottiin hankkeen aikana 

Kasvuhuone-palvelukokonaisuuteen. Pienyrityskeskuksessa tehtiin Kasvuhuone-palvelun 

rakentamisen tueksi ja taustatyöksi useita erillisiä selvityksiä yhteiskunnallisten yritysten 

kasvuhalukkuudesta ja kilpailutilanteesta, yrityshautomoiden tarjoamista palveluista ja 

niiden tarpeesta sekä yhteiskunnallisten yritysten yhteistoimintamahdollisuuksista suu-

rempien yritysten kanssa.  
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Kuva 13. Kasvuhuone osana yhteiskunnallisten yritysten Living Lab –ympäristöä.

Tulokset
Hanke lisäsi tietoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta ja pilottitoimijoiden valmiudet 

toimia yhteiskunnallisena yrityksenä paranivat. Tehtyjen tutkimusten (Hyytiäinen 2012, 

Rannikko 2012, Karjalainen ym. 2013) mukaan yhteiskunnalliset yritykset suhtautuvat myön-

teisesti kasvuun ja ovat valmiita tavoittelemaan sitä, mutta kasvun syyt voivat poiketa 

tavanomaisesta: kasvua ei tavoitella voiton kasvattamiseksi, vaan se nähdään välineenä 

sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kasvuhuoneen toimintamalli kohdentui kasvavien ja ketjuuntuvien yhteiskunnallisten yritys-

ten tukemiseen. Verkostoitumisen kautta mahdollistui useilla eri tahoilla olevien toimijoiden 

työn ja voimavarojen yhdistäminen yhteiseksi koko sektoria hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. 

FinSERN-tutkimusverkosto on muodostunut keskeiseksi kehittäjien ja tutkijoiden yhteistoi-

mintafoorumiksi. Monien hankkeen edesauttamien kehitysprosessien tulokset ovat tulleet 

näkyviksi aiempaa toimivampina yrityksinä vasta hankkeen päättymisen jälkeen.

Julkaisut
• Cajanus, A. 2012. Towards More Strategic Corporate Social Responsibility – Partner-

ships with Social Enterprises. Aalto University School of Science. Thesis submitted 

for examination for the degree of Master of Science in Technology. 

• Cajanus, A. 2013. Yhdessä toimien uusiin ratkaisuihin. Tutkimus yhteiskunnallisten 

yritysten ja isojen yritysten välisestä yhteistyöstä. Aalto-yliopisto, Kauppakorkea-

koulu, Pienyrityskeskus.

• Hyytiäinen, S. 2012. An Investigation of the Growth Perceptions of Social Enterprises. 

A Study on 15 Finnish Social Enterprises and their relationship to growth. Aalto-yli-

opisto, Kauppakorkeakoulu.
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• Karjalainen, J., Hyytiäinen, S. & Kostilainen H. 2013. Tavoitteena tasapainoinen kehi-

tys. Yhteiskunnalliset yritykset ja liiketoiminnan kasvu. Aalto-yliopisto, Kauppakor-

keakoulu, Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://pienyrityskeskus.

aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e2d2732438e728d27311e2b10895ebf-

dcc20882088/tavoitteena_tasapainoinen_kehitys.pdf 

• Korhonen, U., Vanhapiha, E., Karjalainen, J., Kostilainen, H., Ahonen, K. & Karinsalo, 

R.  2013. Yhteiskunnallisten yritysten Living lab – tukimallia rakentamassa. Diakonia 

ammattikorkeakoulu. C katsauksia ja aineistoja 30. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/c-sarjajulkaisut/Documents/C_30_ISBN_

ISBN%20978-952-493-207-3.pdf 

• Rannikko, H. 2012. Missä markkinatalouden logiikka kohtaa hyvän tekemisen logii-

kan – raportti yhteiskunnallisten yritysedustajien suhtautumisesta yhteiskunnalli-

seen yrittäjyyteen ja kilpailuneutraliteettiin. Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, 

Pienyrityskeskus.

Teksti: Jari Karjalainen

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto/ Etelä-Savon ELY-keskus 

Aika:  2010-2014

Toteuttajat:  Diakonia-ammattikorkeakoulu

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 
Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa -hanke koostui kahdesta erillisestä kehittä-

mispilotista. Mikkelin pilotissa etsittiin uutta tapaa työllistämispalvelujen tarjoamiseen 

työllistävien yhdistysten yhteistyönä. Pieksämäellä pyrittiin lisäämään kotipalvelujen tuki-

palvelujen tarjontaa haja-asutusalueilla. Lisäksi panostettiin tiedon ja tietoisuuden lisäämi-

seen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostivat 

Etelä-Savon maakunnan alueella toimivat hyvinvointialan yrittäjät, järjestöt ja kunnat sekä 

yritysten neuvontaorganisaatiot ja oppilaitokset, ja välillisen kohderyhmän muodostivat 

hyvinvointipalvelujen käyttäjät.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli yhteiskunnallisen yritystoiminnan edellytysten parantaminen 

Etelä-Savossa. Projektin tavoitteena oli selvittää ja pilotoida, miten ja millä edellytyksillä 

yhteiskunnallinen yrittäjyys soveltuu työllistämistoiminnan toteuttamiseen ja maaseudun 

haja-asutusalueen kotiin vietävien palvelujen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena oli tiedon ja 

tietoisuuden lisääminen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä, yhteiskunnallisen yrittäjyyden 

osaamisen ja liiketoiminnan vahvistaminen, selvitystyön tekeminen sekä yhteiskunnallisen 

yritystoiminnan neuvonta-aineistojen tuottaminen.

Toimenpiteet
Kehittämistyön työotteeksi valittiin tutkiva ja kokeileva kehittäminen. Kehittämisongelmia 

lähestyttiin sekä kokoamalla tietoa että etsimällä ratkaisuja käytännön kehittämisproses-

sin kautta. Keskeinen työkalu oli osallistava työpajatyöskentely, johon kutsuttiin mukaan 
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kaikkia aiheesta kiinnostuneita toimijoita. Keväällä 2012 alkanut yhdistysten liiketoiminnan 

vahvistamisen valmennus jatkui kevääseen 2013 saakka Mikkelissä. Sen rinnalla ja jatkona 

järjestettiin työllisyystoimijoiden verkostopalavereja, joissa rakennettiin uutta työllistämis-

palvelujen tuottamismallia Mikkeliin. Edellisten lisäksi Mikkelissä ja Pieksämäellä järjestettiin 

vaikutusten arvioinnin työpajoja sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden iltapäiväseminaareja. 

Erilaiset toimenpiteet muodostivat juonellisen jatkumon, joka tähtäsi piloteissa asetettujen 

kehittämistavoitteiden saavuttamiseen eli Mikkelin palveluntuottajaverkoston käynnistä-

miseen sekä Pieksämäellä yritystoiminnan synnyttämiseen.

Selvitysten perusteella arvioitiin laajemman kokonaisuuden avaavan enemmän vaihtoeh-

toja sekä työllistettäville että valmentajille, joiden liikkuvuus yksiköiden välillä helpottuu. 

Yhdistysten käytettävissä olevia resursseja on mahdollista kohdentaa tarkoituksenmukai-

semmin työllistämispalvelujen tuottamiseen. Toimintatapoja voidaan yhtenäistää ja ottaa 

hyväksi havaittuja työmenetelmiä käyttöön kaikissa yhdistyksissä, mikä lisää tarjottujen 

työllistämispalvelujen tasalaatuisuutta. 

Tulokset
Kehittämisprosessin aikana Mikkelissä viisi työllistävää yhdistystä perusti sopimuspohjaisen 

palveluntuottajaverkoston, jonka toiminta käynnistyi vuoden 2014 alussa. Palveluntuotta-

javerkostossa oli tarjolla yhteensä noin 300 työllistämistoiminnan paikkaa, ja palvelujen 

piirissä olevien yksilövalmennusta edistettiin merkittävästi. Mikkelin kaupungin työllisyys-

palvelut osti verkostolta valmennuspalveluja eri tavoilla vaikeasti työllistyville. Toiminta-

mallia on sittemmin kehitetty eteenpäin kehittämiskumppanuuden hengessä Mikkelin 

kaupungin ja suurimman työllistävän yhdistyksen, Mikkelin Toimintakeskuksen vetämänä.

Hanke itsessään ei perustanut yritystä tai palveluntuottajaverkostoa, ja kunnia niiden perus-

tamisesta kuuluu rohkeille ja aktiivisille ihmisille, jotka tekivät perustamispäätöksen. Hanke 

oli kuitenkin taustalla merkittävänä taustavaikuttajana ja tukijana. Hankkeen roolina oli 

pitää esillä yhdessä kuntien kanssa muotoiltuja tavoitteita ja erilaisilla toimenpiteillä edistää 

niiden toteutumista. Yhdistysten näkökulmasta työllistämistoiminta on lähtökohtaisesti 

ollut tehokkaampaa kumppanuusmallin kautta hoidettuna. Mikkelin kaupunki resursoi 

kumppanuuden toimintaa ostamalla siltä palveluja, ja sai vastineeksi työllistyvien työpa-

noksen sekä pitkäaikaistyöttömille kohdistuvia valmennuspalveluja, joilla lievennetään 

työttömyyden aiheuttamia haittoja. Lisäksi kaupunki säästää työmarkkinatukimaksuissa. 

Yhdistyksistä on löytynyt lukuisia tehtäviä, joihin on mahdollista työllistyä myös hieman 

matalammalla tuottavuuden tasolla. Samalla tuotetaan yhdistysten kautta enemmän 

palveluja, joita kunnan asukkaat voivat käyttää. 

Vaikutukset välillisiin kohderyhmiin eli Pieksämäen maaseutualueella asuviin ihmisiin ja 

Mikkelin työttömiin syntyvät ajan myötä. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella 

yhteiskunnallisen yrittäjyyden malleja kannattaa vähäisen väestöpohjan alueilla lähestyä jo 

ennestään tuttujen rakenteiden kautta. Näitä tyypillisesti ovat yhdistystoiminnan erilaiset 

muodot sekä osuuskuntayrittäjyys, joiden kautta voidaan rakentaa paikallisten toimijoiden 

yhteistyöhön pohjautuvia ratkaisuja. 
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Julkaisu
• Moilanen, H. & Karjalainen, J. 2014.  Yhteistoiminnasta ratkaisuja – Etelä-Savon yhteis-

kunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. C katsauksia ja 

aineistoja 34. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/

Documents/C34%209789524932301.pdf 

Teksti: Jari Karjalainen

Kolmas lähde – Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen 
 kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

Aika:  2011-2014

Toteuttajat:  Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Valo ry, Nuorisoyhteistyö Allianssi ry, Sosiaalikehitys Oy sekä vuoden

 2011 loppuun saakka Teatterikorkeakoulu

Yleiskuvaus
Kolmas lähde -hanke toimi koordinoivana hankkeena ESR-kehittämisohjelmassa ”Kulttuu-

ri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana” (2007-2014). 

Koordinaatiohankkeen perustehtävänä oli verkottaa pilottihankkeita, järjestää yhteistä 

koulutusta ja konsultaatiota eri pilottihankkeiden toimijoille sekä tuottaa ja levittää tietoa 

kolmannen sektorin palvelutoiminnan malleista ja vaikuttavuudesta. Kehittämisohjelmassa 

oli mukana 18 pilottihanketta ja hyvinvointipalveluiden kehittäjinä 187 yhdistystä. Toimintaa 

oli 78 eri kunnan alueella ja mukana oli myös 145 yritysyhteistyökumppania. 

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä olivat pilottihankkeiden toimijat, hyvinvointipalvelu-

jen hankinnasta vastaavat kuntien virkamiehet, hankkeen toteuttajaorganisaatiot ja niiden 

järjestökenttä laajemmin, kolmannen sektorin palvelutoimintaan liittyvät hautomotoimijat 

sekä muut kehittämis- ja vaikuttamistyöhön osallistuvat erilaiset hallinto-, koulutus- ja 

asiantuntijaorganisaatiot.

Kuva 14. ESR-kehittämisohjelman ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori 

hyvinvointipalvelujen tarjoajana” rakenne. 
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Tavoitteet
Kehittämisohjelmassa edistettiin uusien ratkaisujen ja toimintamallien synnyttämistä ja 

kehitettiin jo käytössä olevia malleja kolmannen sektorin hyvinvointipalvelutoimintaan. 

Ajatuksena oli, että järjestöt tuottavat yhdessä kuntien kanssa hyvinvointipalveluja eri väes-

töryhmille tai järjestöt tuottavat työhyvinvointipalveluja yrityksille. Koordinaatiohankkeen 

tavoitteena oli tukea pilottihankkeiden ja niiden taustaorganisaatioiden toimintaa muun 

muassa vahvistamalla niiden liiketoiminta-, palvelutuotanto- ja palveluosaamista sekä 

parantamalla palvelutoiminnan toimintaedellytyksiä. 

Toimenpiteet
Koordinaatiohankkeen tukea annettiin aktiivisen tiedon keruun ja tuottamisen sekä moni-

kanavaisen viestinnän avulla, sekä sparrauksen ja konsultoinnin keinoin projektipäälliköille 

ja yhdistyksille. Hankkeen koulutuskokonaisuus piti sisällään neljä eri koulutusohjelmaa, 

kolme verkostotapaamista ja yhdeksän teemaseminaaria/koulutusta. Tiedontuotanto 

koostui kymmenestä julkaisusta, joista viisi oli selvitysraportteja ja viisi koontijulkaisuja. 

Koordinaatiohanketta vietiin eteenpäin tiiviin monialaisen tiimityön keinoin sekä osallistu-

malla aktiivisesti verkostoihin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Verkostoyhteistyötä tehtiin kymmenissä eri alakohtaisissa ja monialaisissa verkostoissa sekä 

kuuden kansainvälisen opinto- ja tiedonvaihtomatkan kautta. 

Tulokset
Kolmannen lähteen tuottama tieto ja kehittämisohjelmassa saavutetut tulokset toimivat 

hyvänä pohjana kolmannen sektorin ja hyvinvointipalveluiden kehittämisessä jatkossa-

kin. Hanke oli innovatiivinen linkittäessään eri toimintoja tehokkaasti toisiinsa, pitämällä 

tekemisessä mukana ”kokeilevan mindsetin” ja hyödyntämällä aidosti monialaista työs-

kentelymallia.

Hyvinä Kolmannen lähteen toimintakäytäntöinä voidaan mainita mm. projektipäälliköiden 

yhteissuunnittelutapaamiset, keskusteleva ja ideoiva ohjausryhmätyöskentely, hanketiimin 

viikoittaiset kokoukset, monialainen ja tehokas työskentelykulttuuri, toimiva palautejärjes-

telmä, erilaiset sparrauskäytännöt, casebook-formaatti hyvien käytäntöjen levittämisen vä-

lineenä, temaattiset jäsennykset ja työkalut palvelutoiminnan tueksi, yhteistyöfoorumimalli 

alueellisten palveluiden kehittämisalustana sekä julkaisujen ja koulutuksen yhdistelmämalli 

tiedon juurrutuksen tapana.

Hankkeen pääjulkaisuja olivat “Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa – ja toteuttamassa 

itseään (Casebook)” sekä “Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa 

(Handbook)”. Casebook esittelee 77 palvelutuotantocasea, maalaten näkymää yhdistysten 

palvelutuotannon kirjosta ja tulevaisuudesta, kun taas Handbook neuvoo käytännönlä-

heisesti palvelutoimintaa aloittavia tai kehittäviä yhdistyksiä esittelemällä 38 työkalua. 

Hankkeessa tuotettiin myös selvityksiä täydentämään kuvaa yhdistysten palvelutuotannon 

rakenteista, käytännöistä ja mahdollisuuksista sekä mallinnuksia ja tuotekortteja.

Kolmannen lähteen julkaisuja jaettiin suuret painosmäärät ympäri Suomen paitsi kulttuu-

ri-, liikunta- ja nuorisoaloille, myös sosiaali- ja terveysaloille. Yhdistysten palvelutuotannon 

teema kasvatti painoarvoaan ja tunnettuuttaan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla koko 

Kolmannen lähteen olemassaolon ajan.   Kolmas lähde teki aktiivisesti näkyväksi yhdis-



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä 85

tysten palvelutuotantoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilla, nosti esiin yhdistysmuotoa 

yhtenä organisoitumismuotona yrittäjyydelle ja muun muassa lanseeraamalla käyttöön 

termiä “yhdistysyrittäjyys”. Hanke puhui sitkeästi monialaisuuden puolesta ja toi järjestel-

mällisesti yhteen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen ihmisiä palvelutuotannon yhteisen 

suunnittelun nimissä.

Lähde: www.innokyla.fi 

Julkaisut
• Miten kunnan ja yhdistysten yhteistyötä palvelutuotannossa voisi lisätä? Ohje Yh-

teistyöfoorumin toteuttamiseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyritys-

keskus. Kolmas Lähde. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/

verkosto859507/materiaalit 

• Kohti uudenlaista maailmaa. 2012. Arviointiraportti paikallistason hankkeista 

ESR-kehittämisohjelmassa: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hy-

vinvointipalvelujen tarjoajana 2007–2013. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 

Pienyrityskeskus. Kolmas Lähde. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.in-

nokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Selvitys kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin hyvinvointipal-

veluiden tuki-, neuvonta- ja hautomomalleista. Diges. 2010. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Kinnunen, R. & Lidman, J. 2014. Kolmas sektori hyvinvointia lisäämässä. Hyvinvoin-

tipalvelujen kehittämisohjelman ja Kolmas lähde -koordinaatiohankkeen kokonai-

sarviointi. Kolmas Lähde. Sosiaalikehitys Oy. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://

www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Koivisto, N., Lehikoinen, K., Pasanen-Willberg, R., Ruusuvirta, M., Saukkonen, P., Tolva-

nen, P., Veikkolainen, A., 2010. Kolmannella lähteellä: hyvinvointipalveluja kulttuurin, 

liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Teatterikorkeakoulu, Kokos. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen juridisia ja verotuksellisia kysymyksiä kos-

keva selvitys kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyön alueilla. 2009. KPMG Oy. WWW-do-

kumentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Lehikoinen, K. 2014. Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, 

liikunta ja nuorisoaloilla. Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin 

palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pien-

yrityskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkos-

to859507/materiaalit

• Pakarinen, A., Rajahonka, M., Tolvanen, P. & Vanhapiha, E. (toim.) Hyvinvointipalveluita 

monialaisesti. Kolmas Lähde. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskes-

kus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/

materiaalit

• Pekkarinen, H. & Uusi-Rauva, K. 2012. ELY-keskukset ja yhdistykset. Kolmannen 

sektorin palveluliiketoiminnan kehittämisen tuki alueellisissa ELY-keskuksissa. Aal-

to-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Rajahonka, M. 2013. Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen. Hyvinvointipalveluiden 

vaikuttavuus – caseja ja keinoja. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskes-

kus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/
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materiaalit

• Riikonen, E. 2014. Social and Fair Services? A Study on Eight Finnish Non-Profit Orga-

nizations Producing Welfare Services. Aalto University. School of Business Bachelor ś 

Degree Program in International Business. Mikkeli Campus. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Ruusuvirta, M. & Saukkonen, P. 2009. Kolmannen sektorin osaaminen ja osaamisen 

kehittämistarpeet hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa ja tuottamisessa. Kulttuuri-, 

liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana -kehittä-

mishankkeeseen osallistuville yhteisöille kohdistettu selvitys. Cupore. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Ruusuvirta, M. 2009. Selvitys kuntien yhteistoiminnasta kulttuuri-, liikunta- ja nuo-

risoalan kolmannen sektorin kanssa hyvinvointipalvelujen tarjoamisessa. Cupore. 

• Ruusuvirta, M. 2010. Hanketyön haasteet ja mahdollisuudet. Kulttuuri-, liikunta- ja 

nuorisoalan kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Hyvät käytännöt ja 

opettavat kokemukset. Cupore. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.inno-

kyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Soudunsaari, A. 2010. Liikunta- ja hyvinvointipalvelut työhyvinvoinnin kehittäjänä. 

Asiakasyritysten näkökulma. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. Liikunta-

tieteiden laitos. Jyväskylän yliopisto. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.

innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Tolvanen, P., Vanhapiha, E., Kuokka, N., Tiilikainen, T. & Veikkolainen, A. (toim.) Kaikuja 

Kolmannelta Lähteeltä. 18 puheenvuoroa yhdistysmaailman muutoksesta. Kolmas 

Lähde. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Tolvanen, P., Vanhapiha, E., Tiilikainen, T., Veikkolainen, A., Kuokka, N. & Kinnunen, R. 

2013. Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa – ja toteuttamassa itseään. Casebook. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

• Vanhapiha, E., Tiilikainen, T., Veikkolainen, A., Tolvanen, P., Kuokka, N. & Lidman, J. 

2013. Yhdistykset toteuttamassa itseään – ja palvelemassa yhteiskuntaa. Handbook. 

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www.innokyla.fi/web/verkosto859507/materiaalit

Teksti: Jari Karjalainen



Pienyrityskeskus yrittäjyyden ja pienyritysten soveltavan ja tieteellisen tutkimuksen tekijänä 87

RAKENNEMUUTOSTOIMIALOJEN HANKKEITA

Rakennemuutokset voivat aikaansaada tarpeen jonkin toimialan kehittämiseen. Seuraavassa 
on kuvattu kahden rakennemuutostoimialan hankkeita. GRAFiT suuntautui graafiselle 
painoalle ja KÄPI-hankkeen tavoitteena oli tuottaa käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita 
hyvinvointisektorille.

GRAFiT – Graafisen teollisuuden kehityshanke

Rahoittaja:  Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Hämeen ELY-keskus

Aika:  2010-2013

Toteuttajat:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 
GRAFiT – Graafisen teollisuuden osaamistarvekartoitus ja verkostokoulutuksen kehitys-

hanke toteutettiin rakennemuutostoimialaksi tunnistetun graafisen painoalan yritysten 

kehityshankkeena Uudellamaalla. Hankkeen lähtökohtana olivat alan haasteet internetin 

edessä, sen vallatessa alaa yhä tärkeämpänä mainonnan, tiedonsaannin ja ajanvietteen 

muotona. Tausta-ajatuksena oli, että näihin haasteisiin voitaisiin vastata verkostoitumi-

sella alan muiden toimijoiden kanssa sekä kehittämällä yritysten johdon ja henkilöstön 

osaamista. Keskeistä oli kehittää uudenlaisia toimintamalleja, jotka lisäävät graafisen alan 

toimijoiden kilpailuetua muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli edistää rakennemuutoksessa olevan toimialan ja sen yritysten 

liiketoiminnan uudistumista osaamisen kehittämisen avulla. Tarkoituksena oli osaamis-

tarvekartoituksen pohjalta kehittää yritysten johdon kehitysohjelma ja saada pohjatieto 

henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmien pohjaksi. Johdon kehitysohjelmien ta-

voitteena oli rakentaa vankka pohja toimialan yritysten osaamisen kehittämiseen pohjau-

tuvalle liiketoiminnan uudistamiselle. Näiden jatkoksi oli tavoitteena laatia kohderyhmän 

yrityksissä osaamisen kehittämissuunnitelmia kehittämisasiantuntijoiden tuella ja ohjata 

yrityksiä yhteishankintakoulutusten toteuttamisessa.

Toimenpiteet
Tehtävänä oli tukea yrityksiä liiketoiminnan uusiutumisessa ja sen edellyttämässä osaa-

misen kehittämisessä. Hanke käynnistyi alkuvaiheen osaamistarveselvityksellä. Toimialan 

kehityshaluisten yritysten uudistumista ja kilpailukykyä tuettiin hankkeen järjestämillä 

aktivoivilla seminaareilla sekä pk-yritysjohdon kehitysohjelmilla. Hankkeessa myös vahvis-

tettiin ja vauhditettiin yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Alkuselvitys (Handelberg ym. 2011) rakennemuutostoimialan osaamistarpeiden kartoittami-

seksi käynnistyi syksyllä 2010 ja valmistui helmikuussa 2011. Verkostoseminaarit toimialan 

kehittämisdialogin käynnistämiseksi käynnistettiin yrittäjien ja toimialajärjestöjen toivo-

muksesta. Työpajat ja campusaamiaiset 2010-2012 tarjosivat mahdollisuuden vaikuttaa 

hankkeen sisältöön ja tutustua hankkeessa tarjolla oleviin kehittämistoimiin.
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Koska hankkeessa nähtiin, ettei kysymyksessä ollut vain yritysten osaamisen kehittyminen 

vaan yrityksen liiketoiminnan uudistaminen kilpailuedun varmistamiseksi, tarjottiin läh-

tökohdaksi yrittäjille ja yritysjohdolle Uudista ja menesty -johdon kehitysohjelmia. Niiden 

avulla yritysjohto saattoi tunnistaa yrityksensä henkilöstön tarvitseman osaamistarpeen 

ja osaamisen kehittämistoimenpiteet voitiin kohdentaa tukemaan yrityksen kilpailukykyä. 

Ohjelman avulla yritysjohto sitoutui mukaan kehittämistyöhön, sillä nähtiin, että johdon 

sitoutunut mukana olo oli kehittämistyön onnistumisen edellytys.

Johdon kehitysohjelmat sekä tietoiskutyyppinen johdon kehityspäivä toteutettiin joh-

don liiketoimintaosaamisen kehittämisen tueksi. Maksuttomat yrityskohtaiset osaamis-

tarvekartoitukset ja niiden pohjalta hahmoteltava osaamisen kehittäminen hankkeen 

koulutusasiantuntijoiden tuella olivat myös hankkeen keskeisiä toimintamuotoja, joissa 

yritykset saivat palveluohjausta ELY-keskuksen tukemaan pk-yritysten kehittämiseen, joista 

esimerkkeinä olivat TäsmäKoulutukset ja VaRa-valmistelurahoitus.

PROTEK ELY Uusimaa oli hankkeen läheisin kehittäjäkumppani, sillä GRAFiT oli yksi Uu-

denmaan ELY-keskuksen PROTEK-hankkeista2. Hankkeen myötä tehtiin yritysten kehittä-

misyhteistyötä Ammattienedistämislaitoksen (AEL) ja muiden koulutustoimijoiden kanssa 

TäsmäKoulutusten toteuttamiseksi toimialan yrityksissä. Ne toteutettiin joko yrityskohtai-

sina tai verkostokoulutuksina, joissa oli osallistujia useammista yrityksistä. 

Valtakunnallisen PROTEK-yhteistyön kautta GRAFiT-hanke verkottui muihin kansallisiin 

pk-yritysten kanssa kehitystyötä tekeviin hankkeisiin ja osallistui myös kansainväliselle 

Parhaiden käytäntöjen benchmarking-matkalle 2013.

Tulokset
Hankkeen käynnistyessä koottiin tietoa toimialan yritysten osaamistarpeista, ja hankkeen 

päätteeksi julkaistussa kokoavassa selvityksessä (Pakarinen ym. 2013) annettiin suosituksia 

kehittämistyön tueksi niin muille graafisen painoalan yrityksille kuin myös muille rakenne-

muutoksen kourissa oleville toimijoille. Hankkeen operatiivisten kehittämistoimien kautta 

kehityshaluisten toimialan yritysten johto kirkasti yritysten liiketoimintamalleja ja hahmotti 

osaamistarpeita.  Tiedotustoimenpitein lisättiin muutostietoisuutta ja kannustettiin yrityk-

siä ja kehittäjiä tarttumaan kehittämistyöhön. Yrityskohtaisten osaamistarvekartoitusten 

ja koulutusten räätälöintien avulla hahmotettiin konkreettisia kehittämistoimia kohde-

yrityksille. Lisäksi toteutettiin yrityskohtaisia ja yritysverkostoille tarjottuja TäsmäKoulu-

tuksia yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja kilpailuedun varmistamiseksi. 

Verkostoseminaareissa tarjottiin virikkeitä ja kannustusta kehittämiseen sekä mahdollisuus 

verkottua ja käydä keskustelua, joka tukee uuden suunnan hakemisessa ja sen vaatiman 

kehittämisen käynnistämisessä. 

Julkaisut
• Handelberg J., Karjalainen J., Kiuru P. 2011. Grafit-osaamistarveselvitys. Aalto-yliopisto 

Kauppakorkeakoulu. WWW-dokumentti. Saatavissa:  http://pienyrityskeskus.aalto.

fi/fi/grafit/ 

• Häppölä, P. & Ollila, I. 2011. Graafisen alan osaamistarvekartoitus. Symbioosi. Aalto-yli-

2 PROTEK oli työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen kehittämisohjelma: Osaamisella ja työelämän 
laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan.
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opiston Pienyrityskeskus. WWW-dokumentti. Saatavissa:  http://pienyrityskeskus.

aalto.fi/fi/grafit/ 

• Grafit antaa lisäpontta menestymiseen. 2013. Protek – Proaktiivinen työelämän kehit-

täminen, Työ- ja elinkeinoministeriön ESR-julkaisuja. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://issuu.com/kumppania/docs/tem_protek_loppujulkaisu/78 

• Pakarinen A., Kiuru P. Pitkänen I., Peltonen C., Parvinen P, &.Handelberg J. (toim.) 

2013. Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin. Osaamisen kehittämistä painoalalla 

GRAFiT-hanke / Kokoava selvitys. WWW-dokumentti. Saatavissa:  http://pienyritys-

keskus.aalto.fi/fi/grafit/ 

Teksti: Marja Wickström (toim.)

KÄPI - Käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita 
 hyvinvointisektorille 

Rahoittaja:  Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Aika:  2011-2014

Toteuttajat:  Culminatum Innovation Oy Ltd

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Forum Virium Helsinki

Yleiskuvaus
Käyttäjälähtöisiä palveluinnovaatioita hyvinvointisektorille – ennakoivat ja osallistavat toi-

mintamallit (KÄPI) -hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden han-

kintakäytäntöjä.  Hankkeen kohderyhminä olivat Uudenmaan kunnat, ja niissä erityisesti 

palvelutuotannosta ja hankintatoimesta vastaava henkilöstö ja johto sekä muun muassa 

palvelualan yritykset. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kehittää, testata ja validoida tehokkaita käytäntöjä ja työkaluja 

innovaatioita edistävien hankintatapojen tueksi. Tätä varten pyrittiin kehittämään kysyntä-

lähtöisten julkisten palvelujen kehitys- ja tuotantoprosesseja, joissa palvelun ostaja (hankin-

tayksikkö), myyjä (palveluntuottaja) sekä loppukäyttäjät käyvät rakentavaa vuoropuhelua 

tuloksellisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseksi. Tällä tähdättiin julkisen sektorin 

tuottavuuden ja laadun parantamiseen.

Toimenpiteet
Pk-yritysten ja kuntien tietoa ja osaamista palveluiden kehittämisestä ja innovatiivisista 

julkisista hankinnoista edistettiin uudenlaisen kehittämisohjelman myötä. Ohjelmassa oli 

tarkoitus käydä läpi kuntien hankintatoimeksiantoja ja erilaisia mahdollisuuksia ratkais-

ta niitä. Kehittämisohjelman myyntiä ja markkinointia hankaloittivat meneillään olleet 

hankintalaki-, kunta- ja sote-uudistukset. Hankkeen aikana tehdyn kuntakartoituksen 

mukaan kunnissa oltiin varsin varovaisia lupautumaan mihinkään mukaan, kun ei tiedetty 

muutosten suuntaa. Ohjelman sisältöä muokattiin yhteissuunnitteluun, hankintojen ke-

hittämiseen ja palvelukehittämiseen keskittyväksi. Tämä saikin kiinnostuksen heräämään 

etenkin palveluntarjoajapuolella. Ohjelmassa korostettiin palveluiden tuotteistamisen 

merkitystä niin kunnan hankintaprosessin kuin yritysten myyntiprosessin näkökulmasta. 

Nimi muutettiin ”Hyvinvointia palveluista”-ohjelmaksi. 
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Kehittämisohjelman osallistujat kattoivat pienehköstä osallistujamäärästään huolimatta 

laajan kirjon palveluntuottajaorganisaatioita. Ohjelmassa korostettiin yhteistyön ja kump-

panuuden merkitystä hankintaprosessin kehittämisessä, ja sen tueksi harjoiteltiin yhteis-

suunnittelun menetelmiä. Hankintaprosessia käsiteltiin sekä palvelun tilaajan että tarjoajan 

näkökulmasta. Mäntsälässä toteutettiin räätälöity kehitysohjelma, jossa saatettiin alkuun 

Mäntsälän ikäihmisten palveluiden kehittämisen kokonaismalli. Mallissa kunta oli vain 

yksi toimija muiden palveluntuottajien joukossa. Mäntsälässä yhteinen tavoite löydettiin 

asettamalla asiakas, ikäihminen, kaiken suunnittelun keskiöön. Mäntsälän kokemukset 

kannustavat ikäihmisten tai vanhusten neuvoston sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten 

ottamiseen mukaan ikäihmisten palveluita kehitettäessä. 

Tulokset
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen ja hankintaan liittyvien poliittisten ja am-

matillisten intressien vuoksi hankintayksiköt eivät KÄPI-hankkeen aikana toteuttaneet 

palveluhankintoja, joiden tavoitteena olisi ollut uudistaa palveluja yksityisen sektorin 

tuottamana.  Osahankkeet eivät siten liittyneet todellisiin hankintaprosesseihin. Tästä 

huolimatta osahankkeissa luotiin uutta osaamista, jonka avulla on mahdollista uudistaa 

hankintakäytäntöjä. Kokeiluissa oli keskeistä markkinavuoropuhelun muotojen kehittämi-

nen palveluiden käyttäjien ja toimittajien suuntaan.  Mitä innovatiivisempiin ratkaisuihin 

hankkija tähtää, sitä olennaisempaa on vuoropuhelun organisointi eri osapuolten kesken. 

Käyttäjänäkökulman monipuolinen hyödyntäminen kilpailutuksessa, toteutuksessa ja ar-

vioinnissa riippuu hankintayksikön omista käytännöistä. Käyttäjänäkökulmaa on kuitenkin 

haastavaa sovittaa poliittiseen ohjaukseen ja budjetointiin. Käyttäjälähtöisyyden laajamit-

tainen hyödyntäminen edellyttäisi julkisen palvelutuotannon joustavuuden lisäämistä. 

Lisäksi pelkkä käyttäjälähtöisyys ei riitä, vaan sen rinnalla tarvitaan tietoa hankintojen 

yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. 

Hyvinvointia palveluista -kehittämisohjelman kohderyhmä oli haastava, sillä samaan tilaan 

haluttiin saada sekä palvelun tuottajat että tilaajat. Yhteistyön lisäämiseksi tätä kohderyh-

mämallia pyritään toteuttamaan uusissa vastaavissa hankkeissa.  

Julkaisu
• Handelberg J. 2014. Johtotähtenä onnellinen vanhuus optimikustannuksilla. IN: 

Niinikoski, M.-L., Sorsimo, J. & Suursalmi, T. (toim.). Innovatiiviset julkiset hankinnat - 

Käytännön kokeiluja hyvinvointi- ja ympäristöliiketoiminnan sektoreilta, Culminatum 

Innovation Oy. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.tekes.fi/contentassets/

a2109264d85e47a18e7406bf39bd45dd/culminatum_innovatiiviset-julkiset-hankin-

nat.pdf 

Teksti: Mervi Rajahonka
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PIENYRITYSKESKUKSEN 
KANSAIN VÄLINEN HANKE-
TOIMINTA, ITÄMERI-YHTEISTYÖ

Niko Arola, Anne Gustafsson-Pesonen, Sinikka Mynttinen,  
Natalia Narits & Mervi Rajahonka

Pienyrityskeskus on ollut pioneeri suomalais-venäläisen yritysyhteistyön käynnistämisessä, 
sillä yhteistyön ensiaskeleita otettiin jo Neuvostoliiton viimeisinä vuosina. Itämeri-yhteis-
työllä on juuret 2000-luvun alussa. Venäjä- ja Itämeri-yhteistyö ovat Pienyrityskeskuksen 
kansainvälisen toiminnan tukijalkoja tänäkin päivänä. Kärkinä ovat olleet suomalaisyritys-
ten kansainvälistymisen ja vientitoiminnan kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen näillä 
alueilla. Vuonna 1993 perustetun Pietarin toimiston kantavana ajatuksena on ollut Pietarissa 
toimivien suomalaisyritysten auttaminen kouluttamalla niille paikallisia myynti- ja markki-
nointiosaajia. Lisäksi on järjestetty täydennyskoulutuksia näiden yritysten keskijohdolle ja 
asiantuntijoille esimerkiksi johtamisessa ja logistiikkakysymyksissä. Pitkäjänteinen yhteistyö 
paikallisten yliopistojen ja yritystoimintaa edistävien organisaatioiden kanssa on keskittynyt 
yrittäjyysvalmiuksien ja -ohjelmien kehittämiseen sekä yrityshautomoiden välisen yhteis-
työn edistämiseen. Kumppaneina ovat toimineet myös suomalaiset näillä alueilla toimivat 
yritykset ja muut organisaatiot. Tärkeitä teemoja sekä Venäjällä että Itämeren alueella ovat 
olleet muun muassa luovat alat, kaupallistaminen ja innovaatiot. 

Esimerkkejä toteutetuista hankkeista 2010-luvulla:
• FinEst Startups - Start-up Development Programme
• Entrepreneurship in the Gatchina District (GATE) – yrittäjyysohjelmia Hatsinan 

alueella 
• Innovation and Business Cooperation (Innobus) – developing and promoting uni-

versity cooperation, modernization and internationalization of companies, and 
governmental eServices

• Young Business Development (YBD) – suomalais-venäläinen startup-yhteistyö, 
benchmarking

• Best Agers Lighthouses – Strategic age management in small & medium-sized 
enterprises and public organisations 

• Hewenet – EST-FIN Health and Welfare Institutions Cooperation Network
• Wood Procurement Entrepreneurship (WOPE)
• Creative Entreneurship Training Network (CreaEnt)
• CENTRES – Creative Entrepreneurship in Schools.
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Hankkeet on seuraavassa jaettu yrittäjyyskasvatuksen sekä yrittäjyyttä ja yritystoiminnan 
käynnistämistä tukeviin hankkeisiin, yritystoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen 
hankkeisiin, toimintaympäristöä ja toimialoja kehittäviin hankkeisiin sekä luovien alojen 
hankkeisiin. Pienyrityskeskus jatkaa yhteistyötä Venäjällä ja Itämeren alueella osana Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulua hyödyntäen sen laaja-alaista osaamista ja verkostoja.  
Tämän luvun kielinä ovat suomi ja englanti. 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, ENTREPRENEURSHIP 
AND STARTING BUSINESS

Central Balticum Entrepreneurship Interaction  
(CB ENTREINT) 

Funded by:  Central Baltic Interreg IVA Programme 2007-2013, Regional Council

 of Southwest Finland

Time:  2011–2013 

Partners:  Aalto University, School of Economics, Small Business Center (Lead)

 and Tallinn University of Technology, Stockholm School of Economics

 in Riga, Latvian Technological center, Tartu University 

Additional partners: 
City of Helsinki Economic and Planning Center, The Federation of 

Finnish Enterprises, Tallinn City Government City Enterprise Board, 

Tartu City Government, Association of Latvian Technological Parks, 

Centres and Business Incubators, Institute of Physical Energetics, 

Stockholm School of Economics Mentors Club.

Summary
The European academia is going through “the second academic revolution”, meaning a 

transition from merely research and knowledge transmission functions towards economic 

and social development missions of the 3rd generation entrepreneurial universities that 

benefit the business community. The transition towards an entrepreneurial university is 

a challenge for traditional and conservative government-funded universities, but on the 

one hand, there are good examples of 3G universities. Some of these examples of the 

entrepreneurial universities are located in the Netherlands and the United Kingdom. The 

role of education in promoting more entrepreneurial attitudes and behaviors is now widely 

recognized in the EU, but in the Central Baltic (CB) area, the theme is not utilized enough. 

Furthermore, there are now totally new platforms emerging for the company-university 

interaction in promoting innovations and entrepreneurial behavior. These new platforms 

must be applied in CB universities and other higher education institutions (HEIs) quickly. 

Objectives
The purpose of the project was to contribute methodologically, via knowledge creation 

and transfer of latest innovative tools in entrepreneurship education, to the CB regional 
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development. Teachers and lecturers at all educational levels will promote entrepreneur-

ship more effectively and will interact more intensively with novel business platforms in 

the HEIs, entrepreneurship support organizations, and NGOs. 

Entrepreneurship needs to be included in education at all levels and innovative teaching 

methods should be developed: however, it has also been noted that teachers’ skills in this 

respect differ in the countries of the CB region. Nowadays, the role of entrepreneurship 

mentors at all educational levels is becoming increasingly crucial, as new platforms for 

company-university interaction in promoting innovations and entrepreneurial behavior 

are emerging. 

The aim of the CB Entreint project was to improve entrepreneurship programmes at HEIs 

through the development of innovative cross-border training for the entrepreneurship 

mentors. The project set out to create a more favorable business environment by positively 

influencing the creation of new start-ups as well as positive exploitation of business ideas 

and innovations.

Activities
Because some of the examples of entrepreneurial universities are located abroad, the 

project made study trips to the Netherlands and the UK. The results of the trips were pre-

sented in a report on the best practices of entrepreneurship education, advanced models 

for company-university platforms for entrepreneurship education and on entrepreneurial 

universities of the Netherlands and the United Kingdom (Kozlinska et al. 2013a). 

The project made a methodological contribution via knowledge creation and the trans-

fer of the latest innovative tools in entrepreneurship education to regional development. 

Teachers and lecturers at all educational levels were therefore able to promote entrepre-

neurship more effectively and interact more intensively with new business platforms at 

HEIs, business promotion organisations and NGOs. 

The project contributed to the CB regional development and competitiveness through 

1) the analysis of training needs of the entrepreneurship teachers at different education 

levels, 2) the analysis of the company-university platforms, 3) the cross-border network 

development between company-university platforms, HEIs and development organiza-

tions in CB, 4) the development and piloting the CB Professional Diploma Programme in 

Entrepreneurship pedagogy. 

The target groups in the project region were 1) teachers and trainers of entrepreneurship 

from the HEIs and other educational institutions, 2) managers and staff of the new entre-

preneurship and innovation platforms, living labs, garages, entrepreneurship initiatives, 

innovation factories etc. and 3) regional development and entrepreneurship support and 

transfer organizations like regional authorities, policy- and decision-makers, business 

agencies and technology parks and business community associations. 

The main activities of the project took place in the form of analysis, cross border meetings, 

workshops, benchmarking and best practice exchange and pilot training, which enabled 

cross-border interaction between regions and business community.  
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Results
The most important result was an increased awareness of entrepreneurship in regional 

development in the CB area. This result concretized in the cross-border professional Diplo-

ma Programme in Entrepreneurship Pedagogy for teachers using best Finnish, Estonian, 

Latvian, Netherland’s and UK practices. Secondly, the project developed advanced models 

for the company-university interaction platforms and linked them with each other. Fur-

thermore, the project provided cross-border learning experiences and a forum to link CB 

HEIs and development organizations towards deeper cooperation in entrepreneurship 

development. The project developed sustainable networks and training programs/mod-

ules, which can be taken as a part of the HEIs’ further training curricula. 

Publications
• Kozlinska, I., Mets, T., Sauka, A., Goba, I. and the CB Entreint project team. 2013a. 

Central Balticum Entrepreneurship Interaction – Entrepreneurship Education Best 

Practices from the Netherlands and the United Kingdom,  Insights from the CB 

Entreint project study trips, Aalto University publication series, Business + Economy, 

6/2013. WWW document. Available at: http://epub.lib.aalto.fi/pdf/hseother/Aalto_Re-

port_BE_2013_006.pdf 

• CB EntreInt. Best Practices from the Netherlands. WWW document. Available at: 

http://www.cb-entreint.eu/study-visit/NL_report.pdf  

• Kozlinska, I., Mets, T., Paalzow, A., Gustafsson-Pesonen, A. and the CB Entreint project 

team. 2013. Central Balticum Entrepreneurship Interaction – Analysis of Entrepre-

neurship Educators’ Training Needs and Practices, Aalto University publication 

series, Business + Economy 4/2013. WWW document. Available at: http://epub.lib.

aalto.fi/pdf/hseother/Aalto_Report_BE_2013_004.pdf 

Text: Anne Gustafsson-Pesonen and Natalia Narits

Start-up Development Programme FINEST startups 

Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 European Regional

 Development Fund

Time:  2011-2013

Partners:  Estonian Development Fund, Estonia (Lead Partner)

 Aalto University School of Economics Small Business Center, Finland 

 Enterprise Estonia, Estonia

         BDA Consulting OÜ, Estonia

         AS Technopolis Ülemiste, Estonia

Additional Partners:
 MTÜ STARTUP GARAGE, Estonia; Technopolis Oyj, Finland

Summary
The FINEST startups project contributed to the development and competitiveness of the 

program area, Finland and Estonia. It helped creative and ambitious entrepreneurial peo-

ple with bright business ideas in different fields (IT, gaming industry, biotech, medicine, 
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energy, creative economy, social entrepreneurship etc.) to form their ideas into real and 

successful international businesses. 

Objective
The main objective of this project was to strengthen the region’s competitiveness and the 

level of innovation by increasing the number and international competitiveness of Finnish 

and Estonian startups. 

The project aimed at helping, matchmaking and networking those entrepreneurial people 

who have the intent to transform their business ideas into actual businesses. The project 

also aimed to help entrepreneurs find international and local partners, meet potential 

investors, gain practical hands on knowledge of global trends and understand business 

modeling through a combination of practical workshops and networking events for Esto-

nian and Finnish startups. New businesses can learn from mentors and bright role models 

from internationally successful startups.

The goal of the project was to encourage people to work with their business ideas in the 

pre-seed phase, so that they can get to the next level and ready themselves for investment, 

thereby creating future success stories in Finland and Estonia.

Activities
In order to achieve the objective, the project had to: 

• Foster the entrepreneurial mind-set by introducing internationally successful start-

ups from Finland and Estonia to the larger public and bring world-class startups 

from all over the world to the region to share their experiences and act as role 

models for potential Finnish and Estonian startups. 

• Map and benchmark startup ecosystems in both countries in order to create a logi-

cal and consistent startup support structure, covering all phases and target groups. 

• Build a pipeline of high-quality pre-seed startups in order to have a sufficient 

amount of projects to work with in the next phases (seed and early stage startups).

• Generate new business ideas by building networks and matchmaking people with 

different backgrounds, developing necessary skills and sharing knowhow on how 

to build internationally scalable business models, and introducing latest trends in 

different fields.

   

Figure 1. StartSmart! website, and StartSmart! video lessons: : https://www.youtube.com/

user/startsmartme  

• Generate new business ideas by building networks and matchmaking people with
different backgrounds, developing necessary skills and sharing knowhow on how to
build internationally scalable business models, and introducing latest trends in
different fields.

Figure	1.	StartSmart!	website,	and	StartSmart!	video	lessons:	:	https://www.youtube.com/user/startsmartme 

A variety of thematic and practical workshops, conferences and other type of events were 
organised between May 2011 and December 2013. The events were designed and carried out 
for the benefit of young entrepreneurial-minded people in Estonia and Finland. Internationally 
renowned and recognized leaders of the start-up world contributed to the events as resource 
persons and speakers. Additionally, free consultation services on various topics (e.g. how to 
attract seed funding for your startup and how to find proper mentors) have been offered to start-
up enterprises. 

Results 

The expected result of the project was that a minimum of 10 new internationally competitive 
startups were created. The direct results of this project were the following: 

• increased entrepreneurial mindset, interest and willingness to start new businesses
• startup ecosystems are in line and well-coordinated, creating a logical and

consistent startup support structure, covering all phases and target groups
• a sufficient pipeline of high-quality pre-seed startups as well as a sufficient amount

of projects to work with in the next phases.

StartSmart! website offered a marketplace, allowing visitors to look for team members, mentors 
or investors or make other related advertisements as well as an ecosystem map, describing the 
major enablers and financiers to assist in starting and growing one's business in a smart way. 
The website also contained a startup database as well as published information on past and 
future events. See video lectures at: https://www.youtube.com/user/startsmartme.		 

Text: Natalia Narits 

HOME MARKET - Single Home CBR Market 
Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 (ERDF) 
Time:  2011-2013 
Partners: Lead partner: Investment and Development Agency of Latvia, Riga (LV) 

Partners: Aalto University Foundation, Small Business Center, Helsinki (FI) 
Seed Forum Latvia Foundation, Riga (LV) 
Society Kurzeme Business Incubator, Liepaja (LV) 
State Regional Development Agency, Riga (LV) 
Valmiera Business and Innovation Incubator, Valmiera (LV) 
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A variety of thematic and practical workshops, conferences and other type of events were 

organised between May 2011 and December 2013. The events were designed and carried 

out for the benefit of young entrepreneurial-minded people in Estonia and Finland. In-

ternationally renowned and recognized leaders of the start-up world contributed to the 

events as resource persons and speakers. Additionally, free consultation services on various 

topics (e.g. how to attract seed funding for your startup and how to find proper mentors) 

have been offered to start-up enterprises.

Results
The expected result of the project was that a minimum of 10 new internationally compet-

itive startups were created. The direct results of this project were the following:

• increased entrepreneurial mindset, interest and willingness to start new businesses

• startup ecosystems are in line and well-coordinated, creating a logical and consist-

ent startup support structure, covering all phases and target groups

• a sufficient pipeline of high-quality pre-seed startups as well as a sufficient amount 

of projects to work with in the next phases. 

StartSmart! website offered a marketplace, allowing visitors to look for team members, 

mentors or investors or make other related advertisements as well as an ecosystem map, 

describing the major enablers and financiers to assist in starting and growing one’s busi-

ness in a smart way. The website also contained a startup database as well as published 

information on past and future events. See video lectures at: https://www.youtube.com/

user/startsmartme.  

Text: Natalia Narits

HOME MARKET - Single Home CBR Market

Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 (ERDF)

Time:  2011-2013

Partners: Lead partner: Investment and Development Agency of Latvia, Riga (LV)

Partners:  Aalto University Foundation, Small Business Center, Helsinki (FI)

 Seed Forum Latvia Foundation, Riga (LV)

 Society Kurzeme Business Incubator, Liepaja (LV)

 State Regional Development Agency, Riga (LV)

 Valmiera Business and Innovation Incubator, Valmiera (LV)

 Seed Forum Estonia Foundation, Tallinn (EE)

 Foundation Tallinn Science Park TEHNOPOL, Tallinn (EE)

 Estonian Development Fund, Tallinn (EE)

Summary
Despite the common market within the EU, entrepreneurs from countries of the Central 

Baltic region face considerable challenges in introducing their activities or starting up new 

business in neighboring countries. Difficulties relate to considerable differences in business 

legislation, business environment and ethics, and cultural differences as well as integration 

into the local business community. The result is that many promising innovative ideas stay 

local, and entrepreneurs fail to implement them on a cross-border level.
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Objectives
The Home Market project had the aim of enlarging the market, where small and medi-

um-sized enterprises (SMEs) operate from a local level to the level of the entire Central 

Baltic region in order to unite the region, so that it can be viewed as one single market area.

Activities
The project partners conducted studies to identify the opportunities and shortcomings 

related to the investment environment by trying to remove the political, legislative, and 

psychological barriers. The research reports include an analysis of different aspects relat-

ed to the establishment and growth of small- and medium-sized companies. The focus 

was on similarities and differences in all target countries in order to determine what the 

possible barriers for international expansion of SMEs were and what kind of support would 

facilitate overcoming of those barriers.

Moreover, the reports show the key factors of the investment climate as well as quantitative 

indicators of the relative investment competitiveness of municipalities. The first report is 

devoted to the formulation of the methodology to calculate the municipality investment 

attractiveness index, while the final report presents the results of a pilot project. 

Eighteen start-up trainings and seminars, as well as 18 investor conferences, were organ-

ized in Finland, Latvia, and Estonia. All together, about 500 start-up business plans were 

reviewed, and 250 start-up businesses were taught during the project. The Home Market 

video presents the activities for the start-ups.

	
	

Seed Forum Estonia Foundation, Tallinn (EE) 
Foundation Tallinn Science Park TEHNOPOL, Tallinn (EE) 
Estonian Development Fund, Tallinn (EE) 
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Results 

A large part of removing the barriers consisted of developing guidelines for a regional cross-
border incubation system and implementing pilot projects amongst participating business 

Figure 2. Home Market video. https://www.youtube.com/watch?v=fCIkoaQEi5k 

Results
A large part of removing the barriers consisted of developing guidelines for a regional 

cross-border incubation system and implementing pilot projects amongst participating 

business incubator companies. Ultimately, the project created a platform for cross-border 

partner search in the Central Baltic region.

The Seed Forum process (www.seedforum.org) conducted as part of the project gave a 

unique opportunity to born-global companies seeking capital to present their business 

concepts to investors. International and local investor matchmaking forums were arranged. 

The companies were nominated, selected, and trained to ensure that the companies are 

investor-ready for the international Seed Forum arenas. 
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The partners created new national and transnational regional financial tools, new grant 

schemes and national Action Plans to improve cross-border business co-operation in the 

Central Baltic Region. The Seed Forum Alumni Network and venture capital networks 

were developed. Furthermore, cross-border internationalization test cases and the Home 

Market concept were promoted. 

Publications
• Barriers for international cooperation for SMEs in Latvia, Estonia, Finland and Swe-

den. 2013. WWW document. Available at: http://projects.centralbaltic.eu/proje-

ct/455-home-market 

• Creation of the Central Baltic Sea Region municipality investment attractiveness 

index – First Report. 2012. WWW document. Available at: http://projects.centralbaltic.

eu/project/455-home-market 

• Central Baltic Sea Region municipality investment attractiveness index – Final 

Report. 2013. WWW document. Available at: http://projects.centralbaltic.eu/proje-

ct/455-home-market 

• A video about activities aimed at start-ups of new business: HOME MARKET video. 

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=fCIkoaQEi5k 

Text: Natalia Narits

Entrepreneurship in the Gatchina District – GATE 

Funded by:  EU programme of South-East Finland – Russia ENPI CBC 2007-2013

 (the European Union, The Russian Federation and the Republic of

 Finland)

Time:  2012-2014

Partners:  South Savo Education Ltd. (Lead partner)

 Aalto University School of Economics Small Business Center

 Gatchina Municipal District Administration

Summary and objectives
The overall objective of the Entrepreneurship Development in Gatchina District project was 

to develop small and middle-sized entrepreneurship in the Gatchina District. The specific 

objectives were to 1) increase interest in business operations, 2) strengthen know-how in 

business operations, and 3) identify and implement new innovations, privatization, pro-

ductization and commercialization in rehabilitative social care entrepreneurship.

Activities
The role of the Small Business Center (SBC) in the project was to strengthen entrepreneur-

ship and arrange training programs. The SBC had a strong role in all matters connected to 

entrepreneurship and business development, as well. The role of the lead partner, South 

Savo Education Ltd., was focused on project management and implementing training 

programs in preventive and rehabilitative social care. 
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During the project, the SBC implemented several programs, including the New Venture 

Creation program for people who are interested in entrepreneurship. This program consist-

ed of three modules and development workshops and consultations between them. The 

Business Development program was aimed at entrepreneurs, who need deeper informa-

tion about business development and who are interested in internationalization possibilities 

in their business. This program also consisted of three modules and consultation sessions. 

The third program the SBC implemented was the Start-Up program for the Social Sector. 

This program was targeted at experts and workers in the social sector. The program was 

arranged strictly in Gatchina and also contained three modules and consultations.

Results
An entrepreneurship and social center was established in Taytsy, Russia, in January, 2014. 

The SBC supported this process by organizing tailor-made training and coaching about 

issues connected to business development. Experts of the SBC also released the publica-

tion “Guidebook for a Novice Entrepreneur”. Moreover, the SBC executed the evaluation 

research of this project.

As a result, small- and medium-sized entrepreneurship in the Gatchina District was devel-

oped. Ten implementable business plans were developed during the project, and eight 

new enterprises were founded with the support from this project with 20 new work places. 

Publications
• Kopoteva I. & Mochnikova E. 2014. GATE. Guidebook for a Novice Entrepreneur. (in 

Russian: Справочник начинающего предпринимателя)

• Kopoteva I. & Gustafsson-Pesonen A. 2014. GATE. Entrepreneurship Develop-

ment in Gatchina District. Evaluation Report. Aalto University publication series. 

Business + Economy 2/2014. WWW document. Available at: http://urn.fi/URN:IS-

BN:978-952-60-5628-9. 

Text: Niko Arola
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BUSINESS DEVELOPMENT AND INTERNATIONALIZATION

Innovation and Business Cooperation (InnoBus) 

Funded by:  EU programme of South-East Finland – Russia ENPI CBC 2007-2013,

 cofounded by the European Union, the Russian Federation and the

 Republic of Finland

Time:  2011-2014

Partners:  Wirma Lappeenranta Ltd. (Lead Partner)

 CIPI (Committee on Industrial Policies and Innovations of St. Petersburg), 

 ICT Committee (The Committee on IT and Communications of St.  

 Petersburg)

 ERIP (European Russian Innopartnership)

 IAC (Information and Analytical Center of St. Petersburg), 

 SUE (St. Petersburg State University of Economics)

 Polytechnic (St. Petersburg State University of Polytechnics)

 SUAI (St. Petersburg State University of aerospace instrumentation), 

 SUT (The Bonch-Bruevich St. Petersburg State University), 

 ITMO (St. Petersburg State University Information Technologies,

 Mechanic and Optics) 

 LUT (Lappeenranta University of Technology)

 KINNO ( Kouvola Innovation Ltd.)

 Miktech Ltd.

 Aalto SBC (Aalto University School of Business Small Business Center)

Summary and objectives
The InnoBus project developed cross-border cooperation between South-East Finland 

and St. Petersburg, Russia, in the field of business and innovation.  

The InnoBus project continued multi-year cross-border cooperation between South-East 

Finland and North-West Russia, especially St. Petersburg. The project was based on the 

triple helix approach, and therefore, it developed and promoted innovation and business 

cooperation in the following fields:

1) University cooperation 

2) Modernization and internationalization of companies 

3) Governmental eServices. 

Activities
All the activities in the project were aimed at improving practical cross-border cooperation 

on regional levels based on previous experience. The focus of the Small Business Center 

(SBC) was on Work Package (WP) 3.

WP 3 was related to the modernization of businesses and internationalization of innovative 

companies. In WP3, Miktech Oy, Wirma Lappeenranta Oy, the SBC, and ITMO University 

developed and implemented project activities related to cross-border companies. The 

Business part of InnoBus was divided into two themes: internationalization of innovative 

companies and modernization of conventional businesses. 
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To accomplish the internationalization theme, WP3 partners developed the Globtech con-

cept, which included four specialized Globtech coaching programs for Finnish and Russian 

innovative SMEs. Within the modernization theme, partners participated in Modernization 

workshops and developed self-assessment tools with Finnish and Russian companies both 

for modernization and for the internationalization of SME’s businesses.

As part of WP3 actions, ten special workshops or seminars were arranged, attracting 

about 140 participants to those events. The project also participated Technical Fairs in St. 

Petersburg in years 2013 and 2014 with its own project stand. In total, 27 Russian and four 

Finnish SMEs were involved in activation actions.

Results
• Concrete outcomes achieved in WP 3 include

• benchmarking analyses of the internationalization and modernization of businesses, 

• guidelines on the available funds for innovative companies, modernization deve-

lopment, and IPR issues, 

• a self-assessment tool on internationalization and modernization of business 

• a virtual Help desk, 

• participation in/organization of international conference on modernization issues, 

• experts trained on the internationalization issues,

• companies coached, 

• supported competitions on cross-border innovation products and services,

• plans to develop existing clusters. 

Text: Niko Arola

Best Agers Lighthouses – Strategic age management in 
SMEs and public organisations
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Funded by:  Baltic Sea Region Programme 2007-2013 European Regional Development Fund 
Time:  2012-2014 
Partners:   

Hamburg IFE GmbH (DE), Education and Training Service for Hamburg 
Businesses (BWH) (DE), Research Association Mecklenburg-Western Pomerania 
(DE), Aalto University School of Business Small Business Center (FI), Prizztech 
Ltd (FI), Gdansk University of Technology (PL), Stockholm School of Economics 
in Riga (LV), Siauliai Chamber of Commerce / Industry and Crafts (LT), Siauliai 
Branch of the National Development Agency (LT), KTU Regional Science Park 
(LT), County Council of Norrbotten (SE). 

Associated partners: 

Folktandvarden (SE), Toyota Material Handling Baltic (LV), Siauliai State College 
(LT), Akmeneliai Children Centre (LT), Kaunas University of Technology (LT) and 
Pori Energia (FI), The Center for Senior Policy in Norway (CSP), The Baltic Sea 
States Subregional Cooperation (BSSSC), The University of Gothenburg (GU, 
SE), St. Petersburg State University of ITMO (RU), Green Network (DK) , The 
Latvian Chamber of Commerce and Industry (LV), CONNECT Latvia (LV), Finnish 
Business & Society (FI), Tillväxtverket (SE), Mentoren SH (DE), VLO Gdansk 
(PL), Pitea municipality (SE), Miset (FI), the County/Regional Councils of 
Pinneberg (DE), Västra Götaland (SE), Västerbotten (SE) and Satakunta (FI). 

Summary  

Funded by:  Baltic Sea Region Programme 2007-2013 European Regional

 Development Fund

Time:  2012-2014

Partners:  Hamburg IFE GmbH (DE), Education and Training Service for Hamburg 

Businesses (BWH) (DE), Research Association Mecklenburg-Western 

Pomerania (DE), Aalto University School of Business Small Business 

Center (FI), Prizztech Ltd (FI), Gdansk University of Technology (PL), 

Stockholm School of Economics in Riga (LV), Siauliai Chamber of 

Commerce / Industry and Crafts (LT), Siauliai Branch of the National 

Development Agency (LT), KTU Regional Science Park (LT), County 

Council of Norrbotten (SE).

Associated partners:
Folktandvarden (SE), Toyota Material Handling Baltic (LV), Siauliai 

State College (LT), Akmeneliai Children Centre (LT), Kaunas University 

of Technology (LT) and Pori Energia (FI), The Center for Senior Poli-
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cy in Norway (CSP), The Baltic Sea States Subregional Cooperation 

(BSSSC), The University of Gothenburg (GU, SE), St. Petersburg State 

University of ITMO (RU), Green Network (DK) , The Latvian Cham-

ber of Commerce and Industry (LV), CONNECT Latvia (LV), Finnish 

Business & Society (FI), Tillväxtverket (SE), Mentoren SH (DE), VLO 

Gdansk (PL), Pitea municipality (SE), Miset (FI), the County/Regional 

Councils of Pinneberg (DE), Västra Götaland (SE), Västerbotten (SE) 

and Satakunta (FI).

Summary 
The main stage project “Best Agers” shed light on the changing role of older people (55+) in 

Baltic Sea economies that are confronted with the consequences of demographic change. 

As ageing and shrinking workforces become reality, it is clear that the mindset with which 

we see older people must change – especially in working life. 

The extension stage project “Best Agers Lighthouses” focused on the implementation of age 

management interventions in selected small- and medium-sized enterprises (SMEs) and 

public organizations in different Baltic Sea Region countries. The interventions followed a 

jointly developed methodology based on the results of the “Best Agers” project, and they 

were monitored and evaluated scientifically in order to determine the specific economic 

consequences of introducing age management in human resources management. The 

companies and organizations promoted the method as lighthouses in order to provide 

employers with a specific and practical model approach.

Activities 
In the “Best Agers Lighthouses” project, Local Age Management Partnerships (LAMPs) were 

formed in eight partner regions. Each LAMP consisted of a project partner, a public or 

private employer, an internal mentor and an experienced external advisor. Together, they 

carried out an intervention that identified threats and opportunities resulting from the 

company’s personnel age structure and helped reorganize HR management in order to 

make better use of the competences of older workers in key positions. The interventions 

were evaluated scientifically, and the partners communicated and demonstrated meas-

urable benefits and success factors of applying age management to provide incentives 

for other employers to follow suit and to stimulate decision-makers and social partners to 

give age management more weight in national policy discussions.

Outputs 
The documentation of outputs from the Best Agers Lighthouses project include

• the results of nine organisational interventions presented as case studies, along 

with the results of the scientific evaluation, 

• recommendations developed for employers, policy-makers and social partners,

• analytical results and recommendations promoted and communicated to achieve 

the central aim of dissemination.

Link to the project website and outputs: http://www.best-agers-lighthouses.eu/outputs/

evaluation-results-and-case-studies.html 
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The case studies of the Lighthouse Organisations and the evaluation results have all been 

compiled into one publication (Competitiveness and Employment for the Future 2014). 

Two scientific articles summarizing the evaluation results (Richert-Kaźmierska 2014 and 

Richert-Kaźmierska & Stankiewicz 2014) were published in a scientific journal. 

Publications
• Competitiveness and Employment for the Future. 2014. Good Examples of Age Ma-

nagement in the Baltic Sea Region. A Compilation of Findings of the Project “Best 

Agers Lighthouses”. WWW document. Available at: http://www.best-agers-lighthou-

ses.eu/downloads/Public/Evaluation%20and%20Case%20Studies/bal_cof_ansicht.

pdf 

• Richert-Kaźmierska A. & Stankiewicz K. 2014. The Potential of Workers Aged 55+ 

in the Opinion of Managers of SMEs and Public Organizations from the Baltic Sea 

Region. WWW document. Available at: http://www.best-agers-lighthouses.eu/out-

puts/evaluation-results-and-case-studies.html 

• Richert-Kaźmierska A. & Stankiewicz K. 2014. Work and Formal Retirement Age 

– Opinions of SMEs Employees Participating in the Best Agers Lighthouses Inter-

national Project”. In: Hogeforster M. and Jarke P. (Eds.): Innovative SMEs by Gender 

and Age around the Mare Balticum.

• Richert-Kaźmierska A. 2014. Employees 55+ - Valuable Resource in SMEs. SOCIAL 

SCIENCES Nr. 3 (85). 

• Richert-Kaźmierska A. & Stankiewicz K. 2014. Employees 50+: How They Are Asses-

sed, How They Assess Themselves. SOCIAL SCIENCES Nr. 3 (85). 

Text: Natalia Narits

DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ENVIRONMENT AND 
INDUSTRIES

Young Business Development YBD

Rahoittaja:   Ulkoministeriö

Aika:  2010-2012

Toteuttaja:   Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen Start-Up Center

Yleiskuvaus
Young Business Development -hankkeessa kehitettiin yhteistyömalleja ja koulutuksia, 

joilla hautomoiden ja yliopistojen verkostoitumista ja kansainvälistä yhteistyötä edistetään 

ja kehitetään.

Tavoitteet
Hanke keskittyi yrittäjyyden ja yrittäjyystoiminnan sekä kansainvälisen yhteistyön edistä-

miseen, sekä verkostoitumisen vahvistamiseen suomalaisten ja pietarilaisten yrityshauto-

moiden, alkavien yrittäjien ja tulevaisuuden akateemisten yrittäjien ja yliopistojen kesken. 
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Toimenpiteet
Hankkeessa laadittiin selvitys yrityshautomoyritysten kansainvälistymispalveluista, luotiin 

tuotteistettu palvelupaketti softlanding-palveluista yritysvaihtoa ja tutustumisvierailuja 

varten sekä kehitettiin yrityshautomotoiminnan asiantuntijoille yhteistuote, jossa osa kou-

lutuksesta järjestetään Suomessa ja osa Venäjällä.

Metodina selvityksessä käytettiin keskusteluja yliopistojen kansainvälisten osastojen kanssa. 

Kyselyyn valittiin eri alojen yliopistoja, ja tuloksena havaittiin, että resurssit ja lähtökohdat 

yliopistoissa olivat hyvin erilaiset. Osalle yliopistoista kansainvälinen yhteistyö yritysten 

ja erityisesti startup-yritysten kanssa oli täysin tuntematonta. Tätä yhteenvetoa täydensi 

selvitys Pienyrityskeskuksen kansainvälisten palveluiden kehittämisestä ja tunnettuuden 

lisäämisestä Aalto-yliopistossa. Kansainvälisten palveluiden kehittämisessä avainasioita 

ovat kiinnostuksen herättäminen, oikein suunnitellut kiinnostavat tuotteet sekä tietysti 

yhteydet ja suhteet oikeisiin henkilöihin.

Hankkeen aikana käynnistettiin ja kehitettiin useita kansainvälisiä toimintakonsepteja. 

Yhteistyösopimus Kristall-yrityshautomon ja Aalto Start-Up Centerin välillä käsitti erilaiset 

kokemustenvaihtoseminaarit, mentorijärjestelmäselvityksen, verkostoitumistilaisuudet, vie-

railut, yrityshautomoyritysten kansainvälistymisselvitykset ja kansainvälistymispalveluiden 

markkinointikampanjan. Erityisen onnistuneita olivat muiden hankkeiden ja tapahtumien 

kanssa yhteistyössä toteutetut koulutukset ja tapahtumat.

Tulokset
Hankkeen tärkeimmät tulokset olivat kansainvälisen softlanding-palvelupaketin luominen 

yrityshautomoyrityksille, yhteisten kehittämis- ja tutustumisohjelmien luominen yrityshau-

tomoille ja yritysneuvojille, opiskelijaprojektien hyödyntäminen yritysten kansainvälistymi-

sessä, kansainvälistymisneuvonnan kehittäminen hautomoissa sekä erilaiset selvitykset 

ja taustatyöt jatkotoimenpiteitä varten hankkeen kohderyhmille. Hankkeessa selvitettiin 

esimerkiksi mentoritoiminnan kehittämismahdollisuuksia Pietarissa, testattiin yritys-yliopis-

to-yhteistyön erilaisia malleja sekä kehitettiin suomalais-venäläistä esihautomokonseptia. 

Mentorineuvontaverkoston asiantuntijoita hyödynnettiin esimerkiksi hankevalmistelussa 

muihin rahoituslähteisiin.

Hankkeen hyödyt ja tulokset yrityshautomoyrityksille ja alkaville yrityksille Suomessa ja 

Venäjällä olivat muun muassa:

• Softlanding-palvelupaketti kansainvälistyville suomalaisille ja venäläisille hauto-

moyrityksille

• Myynnin ja markkinoinnin ja ostotoiminnan koulutuskokonaisuuksien toteuttami-

nen yrityshautomoyrityksille Pietarissa 

• Tuotteistetut kansainvälistymispalvelut yrityksille ja tietoisuuden lisääminen liike-

toiminnan kansainvälistymismahdollisuuksista Suomen ja Venäjän välillä

• Koulutuskokonaisuus kehittämis- ja benchmarking-matkasta venäläisille ICT- ja 

ympäristösektorialan yrityksille

• Suomalaisasiantuntijoiden ajankohtaiskatsaukset pietarilaisille yrityshautomo- ja 

start-up-yrityksille

• Yhteiset verkottumis- ja tutustumistilaisuudet suomalaisille ja venäläisille yrityksille 

(järjestettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa) 

• Pietarin valtiollisen talous- ja finanssiyliopiston opiskelijaryhmän tekemät kansain-
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välistymisselvitykset suomalaisille hautomoyrityksille osana opintoihin kuuluvaa 

opintomatkaa Suomeen.

Hankkeen hyödyt ja tulokset yritysneuvojille olivat muun muassa:

• Mentoriselvitys suomalaisvenäläisen mentoroinnin mahdollisuuksista

• Suomalaismentorien mahdollisuuksien ja kiinnostuksen kartoitus toimia mento-

reina suomalaisille ja venäläisille kansainvälistyville yrityksille

• Koulutus- ja tutustumisohjelma venäläisille yritysneuvojille suomalaisista parhaista 

käytännöistä.

Hyödyt alkaville opiskelijayrittäjille olivat muun muassa:

• Verkostoitumistapahtumat ja tutustuminen yrityshautomoiden tarjoamiin mah-

dollisuuksiin

• Start-up Sauna -konseptin leviäminen osaksi Suomen ja Venäjän yhteistyötä

• Yliopistojen hyödyntäminen neuvontaresurssina ja alkavan yrittäjän väylänä kohti 

yrittäjyyttä

• Kasvanut kiinnostus Venäjää kohtaan esimerkiksi Aalto Venture Garagen yritysten 

piirissä

• Alkavien yrittäjien neuvonnan monipuolistuminen.

Hankkeen hyödyt yliopistoille olivat muun muassa:

• Kansainvälistymisen parhaiden käytäntöjen luominen yliopistoille

• Uusien mallien kehittäminen yritys-yliopisto-yhteistyöhön

• Yrittäjyyden polun kehittäminen.

Kansainvälisen yritys-yliopisto-yhteistyön ongelmana useissa yliopistoissa on resurssien 

puute. Kansainvälistä yhteistyötä tulee rakentaa pienin askelin. Yhteistyö ei saa määräytyä 

vain rahoitusinstrumenttien mukaan, vaan sitä on täydennettävä muulla rahoituksella. Eri 

yliopistoilla on erilaiset ohjausmekanismit ja prioriteetit, mistä syystä suomalaisia parhaita 

käytäntöjä kansainvälistymisestä ei voida suoraan soveltaa Venäjällä. 

Teksti: Niko Arola

EST-FIN Health and Welfare Institutions Cooperation 
Network (HEWENET) 

Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 European Regional

 Development Fund

Time:  2010-2013

Partners:  Tallinn University of Technology (TUT), Estonia - lead partner

 Helsinki School of Economics Small Business Center (HSE SBC),

 Finland 

Additional partners in Finland: 
Lilinkoti Foundation, Niemikoti Foundation, Confederation of Finnish 

Industries EK/Union of Social Industry Employers, Metropolia Univer-

sity of Applied Sciences and Lahti Region Development Company 

Lakes Oy/Welfare Cluster.
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Summary
The project conducted a survey on the competencies of health and welfare managers 

and evaluated the client service level. Based on this knowledge, the project developed 

training programmes for managers. To enhance cooperation, the project set up a network 

for communication and exchange of experiences among managers in the cross-border 

region of Tallinn and Helsinki. 

Objectives
The HEWENET project was aimed at increasing social security and the well-being of various 

social groups through a cooperation network and improving the efficiency of management 

and client-friendliness in health and social welfare organisations.

Activities
The project conducted a survey on the competencies of health and welfare managers 

and evaluated the client service level. The report on a competence model was aimed at 

evaluating the knowledge and training needs of social and health care industry leaders in 

Finland and Estonia. The report summarized the results of the competence model surveys 

conducted in Finland and Estonia in 2011. 

Results
Some differences were found in the 106 specific competencies related to respondents’ 

current know-how included in the comparative analysis. In general, in some competencies, 

Finnish private sector managers self-assessed their skills as being better, while in other 

competencies, Estonians did so. The largest, most statistically significant difference in the 

whole survey between Finnish and Estonian respondents was found in the performance 

management skills related to knowledge of performance measures and how to develop 

them. While Estonians assessed their skills as being relatively high in this competency, the 

Finnish seemed to lack these skills. 

The survey results revealed that managers perceived their current know-how as relatively 

good across different managerial activities in the social and health care industry. Moreover, 

the competencies that were presented were perceived as important, with only a few excep-

tions. Regardless of the survey participants’ good current know-how across competencies, 

the need to update training was still extremely strong across the same competencies.

The developed training programme can be used to educate future managers in the wel-

fare sector to find creative solutions to a better life quality for the elderly and disabled and 

better health and welfare services in general.

Publication
• Järvikuona, P., Leskinen, R., Karhunen, P., Tambur, M., Vingisaar, T. and Alliksoo, P. 2012. 

Managerial Competencies and Training Needs in the Finnish and Estonian Social 

and Health Care Industries. Aalto University publication series, BUSINESS + ECONO-

MY 3/2012. WWW document. Available at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4683-9. 

Text: Natalia Narits
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WOPE – Wood Procurement Entrepreneurship

Rahoittaja:  South-East Finland – Russia ENPI CBC-program

Aika:  2012-2014

Toteuttajat:  Mikkelin ammattikorkeakoulu

 Etelä-Savon ammattiopisto

 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

 Pietarin metsäteknillinen yliopisto

 Viipurin autonominen toisen asteen ammatillinen oppilaitos

Yleiskuvaus
Koulutusmarkkinoiden kansainvälinen kasvu tarjoaa Suomelle uusia liiketoimintamah-

dollisuuksia. Suomen hyvä maine niin koulutuksen kuin metsäalan osaajana on omiaan 

luomaan kansainvälistä kysyntää, johon on nyt herätty metsäalalla. Etelä-Savossa on Suo-

men runsaimmat metsävarat, yli sadan vuoden kokemus alan koulutuksesta sekä runsaasti 

menestyvää puu- ja metsäalan liiketoimintaa. WOPE-hankkeessa Mikkelin ammattikorkea-

koulu, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu sekä Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus vahvistivat 

puunkorjuualan osaamista Venäjällä kohdemaan tarpeita ja alan yrittäjiä kuunnellen. Kou-

lutusvienti tarjoaa itsessään monenlaisia mahdollisuuksia ja vahvistaa samalla metsäalan 

yritysten kansainvälisiä verkostoja ja synnyttää uutta liiketoimintaa.  

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli Luoteis-Venäjän puunkorjuun kehittäminen vahvistamalla puun-

hankintayritysten ja metsäoppilaitosten osaamista sekä kehittämällä metsäliiketoimintaa 

Luoteis-Venäjällä. Lisäksi tavoiteltiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia Etelä-Savon met-

sänkorjuuyrityksille parantamalla niiden valmiuksia työskennellä Venäjän markkinoilla riskit 

huomioiden. Hankkeessa Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Etelä-Savon ammattiopisto 

kehittivät yhdessä Pietarin metsäteknillisen yliopiston ja Viipurin autonomisen toisen as-

teen ammatillisen oppilaitoksen kanssa puunkorjuun täydennyskoulutusta venäläisille alan 

opettajille ja yrityksille. Pienyrityskeskus suunnitteli, markkinoi ja toteutti ”Puunhankinnasta 

liiketoimintaa Venäjällä” -valmennusohjelman suomalaisille puunkorjuun, -kuljetuksen ja 

metsänparannusalalla toimiville puunhankintayrittäjille ja heidän työntekijöilleen. Hank-

keen yhteistyötahoja olivat Metsä Group, Stora Enso, Koneyrittäjien liitto, Komatsu sekä 

Metsäntutkimuslaitos Metla.

Toimenpiteet 
Pienyrityskeskus toteutti hankkeessa:

1. Valmennusohjelman suomalaisille puunhankintayrityksille

2. Valmennusjakson Luoteis-Venäjällä

3. Virtuaalipalveluympäristön ja -sisällön 

4. Riskinhallinnan ja turvallisuuden parantamisen mallin. 

Tulokset
Pienyrityskeskuksen hanketoimenpiteillä voidaan katsoa olleen positiivinen vaikutus kohde-

ryhmän tietotaitoon ja osaamiseen mahdollisen puunkorjuuyritystoiminnan aloittamiseksi 

ja toteuttamiseksi Venäjän toimintaympäristössä. Osallistujat saivat tosielämään perustuvan 

kuvan metsätalouden ja puunkorjuun tilanteesta Luoteis-Venäjällä. Valmennuksen jälkeen 
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heillä oli konkreettinen käsitys siitä, mitä puunkorjuuliiketoiminnan aloittaminen Venäjällä 

vaatii, minkälainen toimintaympäristö on, ketkä voisivat olla mahdollisia kumppaneita, 

mistä saa tarvittaessa lisäinformaatiota ja kuinka riskejä ja turvallisuuskysymyksiä voi hallita. 

Lisäksi virtuaalipalvelu tarjosi mahdollisuuden kehittää osaamista sekä suomalaisissa että 

venäläisissä alan yrityksissä hankkeen päättymisen jälkeen.   

Valmennuksen aikana kiinnostusta yritystoiminnan aloittamiseksi Luoteis-Venäjällä esiintyi, 

mutta konkreettisiin toimiin ei ryhdytty. Yksi osallistujista perusti hankkeen aikana uuden 

paikallista energiapuuta hyödyntävän yrityksen Venäjälle. 

Hanketoimenpiteillä saatiin aikaan muun muassa:

1. Valmennusohjelma suomalaisille puunhankintayrityksille 

Valmennusohjelma ”Puunhankinnasta liiketoimintaa Venäjällä” suunniteltiin suomalaisille 

puunhankintayrittäjille ja heidän työntekijöille. Ohjelma painottui yrittäjyyteen ja liiketoi-

mintaan venäläisen toimintaympäristön ja kulttuurin näkökulmasta. 

2. Valmennusjakso Luoteis-Venäjällä

Kolmipäiväisen valmennusjakson aikana Luoteis-Venäjällä vierailtiin Podporozhyessa ja 

osallistuttiin hankkeen järjestämään seminaariin Pietarissa. Vierailu Podporozhyeen järjes-

tettiin yhteistyössä Metsä-Groupin kanssa. Luoteis-Venäjällä toteutettuun valmennusjak-

soon kuului myös Pietarissa järjestetty seminaari, jossa venäläiset asiantuntijat esittelivät 

Luoteis-Venäjän metsätalouden ajankohtaisia kysymyksiä, suomalaisten puunkorjuuyri-

tysten mahdollisuuksia toimia alueella, tullausta puunkorjuuyritysten näkökulmasta ja 

työlupa-asioita Venäjällä. 

Kuva 15. Metsä-Svirin saha Podporozhyessa. (Kuva: Sinikka Mynttinen)

3. Virtuaalipalveluympäristön ja -sisällön perustaminen 

Virtuaalipalveluympäristö ja -sisältö toteutettiin Pienyrityskeskuksen nettisivuilla. Sivus-

to sisälsi WOPE-hankkeen kuvauksen, linkin hankkeen kotisivuille, ajankohtaista tietoa 

hankkeesta ja opintomateriaalia, joka tuotettiin sivustolle sekä suomen että venäjän kie-

lillä. Materiaali koostui yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja puunkorjuun tehokkuuden 

moduuleista. Suomalaisilla ja venäläisillä puunkorjuuyrityksillä oli avoin pääsy sivustolle. 
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4. Riskinhallinnan ja turvallisuuden parantamisen malli 

Hankkeessa tuotettiin riskinhallinnan ja turvallisuuden parantamisen malli puunkorjuuyri-

tysten tarpeisiin toimittaessa Luoteis-Venäjällä. Tarjouskilpailun kautta mallin tuottajaksi 

valittiin Metla. Valmis malli koostui seuraavista kokonaisuuksista: riskien tunnistaminen, 

arviointi ja hallinta. Valmistelussa käytettiin hyväksi Venäjän lainsäädäntöä, kirjallisuutta 

ja suomalaisten yrittäjien haastatteluja. 

Julkaisut
• Ikonen S. (ed.) 2014. Ideas, practices and tools for the development of wood procu-

rement. Mikkeli University of Applied Sciencies D: Free-form Publications. WWW 

document. Available at: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014111815842 

• Karvinen S., Nummelin T. & Jurvanen J. 2014. Suomalaisen metsäkoneyrittäjän 

riskit Venäjällä. Metlan työraportteja 315. http://www.metla.fi/julkaisut/workingpa-

pers/2014/mwp315.pdf

Teksti: Sinikka Mynttinen

MWC Metro - Mobile World Capital 

Rahoittaja:  Manner-Suomen ESR-ohjelma / Hämeen ELY-Keskus 

Aika:  2014-2015 

Toteuttaja:  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus

Yleiskuvaus 
MWC Metro -hankkeen avulla tuettiin Helsingin metropolialueen yrittäjyyden ekosysteemiä 

ja start-up-toimintoja mobiiliteknologian alalla ja muilla innovatiivisten teknologioiden 

aloilla. Kokonaisuudessaan mobiilialan kehittyminen metropolialueella luo edellytyksiä 

toimintaan yhtenä johtavista alan osaamiskeskittymistä. Projekti oli esiselvitys, jossa tut-

kittiin metropolialueen vetovoimatekijöitä, jotka vaikuttavat venäläistaustaisten yritysten 

sijoittumispäätöksiin ja yritystoiminnan aloittamiseen metropolialueella. 

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli tutkia, mitkä vetovoimatekijät vaikuttavat eniten Venäjä-lähtöisten 

innovatiivisten yritysten sijoittumiseen tai toimimiseen metropolialueen mobiilitekno-

logian ekosysteemissä. Samalla tavoitteena oli tukea metropolialueen roolia ja imagoa 

vetovoimaisena mobiiliteknologian osaamiskeskittymänä. Välillisenä tavoitteena oli myös 

saada venäläistaustaisia yrittäjiä ja mobiiliteknologia-alan osaajia kiinnostumaan entistä 

enemmän yritystoiminnan tai muun yhteistyön luomisesta Suomeen.

Toimenpiteet
Projekti toteutettiin keskittämällä selvitystyö kolmeen kohderyhmään: Suomessa toimiviin 

mobiilialan yrityksiin tai yrittäjiin, Venäjällä toimiviin, mutta kiinnostusta metropolialueelle 

etabloitumiseen osoittaneisiin yrityksiin sekä metropolialueen ekosysteemin toimijoihin.  

Tiedot kerättiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana Suomessa ja Venäjällä tehdyillä haas-

tatteluilla ja kyselyillä sekä vierailtiin seuraavissa kohteissa: 

• Yrityshautomo Ingria, Pietari

• IT-Park Kazan, Kazan
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• Skolkovon teknologiapuisto, Moskova

• ITMO University, Technopark of National Research University of Information Techno-

logies, Mechanics and Optics, Pietari

• Russoft, Pietari, ohjelmistoalan yhdistys

• Internet Initiatives Development Fund, yrityskiihdyttämö, Moskova

• Dream Industries, Moskova.

Osa Pietarissa suoritetuista haastatteluista toteutettiin Helsinki-keskuksessa. Suomessa 

tietolähteenä oli myös Helsinki Venturesin kiihdyttämö. Lisäksi työssä käytettiin myös yleisiä 

tietolähteitä ja niistä saatavia tutkimuksia, julkaisuja sekä katsauksia. 

Tulokset
Projektin tuloksena saatiin tietoa mobiilialan venäläistaustaisten yritysten sijoittumis-

päätöksistä ja metropolialueen vetovoimatekijöistä mobiilialan yrityksille. Näitä tietoja 

hyödyntämällä tuetaan metropolialuetta mobiilialan osaamiskeskittymänä. Vahva osaamis-

keskittymän ekosysteemi tukee tavoitetta hakea metropolialueelle Mobille World Capital 

-asemaa tulevaisuudessa. Selvityksen perusteella metropolialuetta voidaan hyvin pitää 

vahvana mobiilialan yrityksille sopivana ekosysteeminä, jossa peruspilarit ovat korkeata-

soinen koulutusympäristö ja monipuolinen yritystoiminta. Tämä luo pohjaa innovaatioiden 

syntymiselle ja kiinnostukselle ulkomaisten yritystenkin osalta.

Erityisesti selvityksessä tuli esille vetovoimatekijöinä venäläistaustaisten yritysten osalta 

• vähäinen korruptio

• vahva ja aktiivinen start-up-yhteisö

• ulkomaisten yritysten läsnäolo alueella

• joustavat viisumikäytännöt

• helppo markkinoille pääsy.

Selvityksen perusteella saatiin myös kuva niistä kehittämistarpeista, joita tarvitaan metro-

polialueen mobiilialan yhteistyön kehittämiseksi venäläistaustaisten yritysten ja toimijoiden 

kanssa. Näiden tarpeiden pohjalta koottiin viiden kohdan jatkotoimenpidesuunnitelma. 

Tiedon puute mahdollisuuksista metropolialueella on suuri niin venäläisten yritysten kuin 

yritystoimintaa tukevien tahojen osalta. Tärkeää olisi, että tietoisuutta metropolialueesta 

kasvatettaisiin luomalla verkostoa venäläisiin yrityskiihdyttämöihin ja hautomoihin, yh-

teistyöllä, yritysten kansainvälistymisen kehittämiseen keskittyvillä ohjelmilla sekä metro-

polialueen tarjoamien palveluiden mukauttamisella soveltumaan paremmin mobiilialan 

kansainvälisten yritysten tarpeisiin. 

Julkaisu
• Karjalainen, J., Karjanlahti, M. & Stenholm, J. 2015. Esiselvitys suomalaisten ja venä-

läistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavista 

tekijöistä. Aalto-yliopisto, Kauppa + Talous 3/ 2015. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6175-7. 

Teksti: Niko Arola
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INTERNATIONAL PROJECTS IN THE FIELD OF CREATIVE 
INDUSTRIES

Creative Entrepreneurship Training Network (CreaEnt) 

Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 European Regional

 Development Fund and national co-financing from State Provincial

 office of Southern Finland.

Time:  2009-2012

Partners:  Helsinki / Aalto School of Economics Small Business Center, Finland

 (lead partner)

 University of Tartu, Estonia

 Tallinn University of Technology, Estonia

 Stockholm School of Economics in Riga, Latvia

Additional partners: 
City of Helsinki, Economic and Planning Centre, Finland; Tartu City 

Government, Estonia; Baltic International Centre for Economic Po-

licy Studies, Latvia; CONNECT Latvia; Investment and Development 

Agency of Latvia; Parkudden AB, Sweden.

Summary
Higher-level entrepreneurial education is increasing in Europe in general, but the meth-

ods for teaching entrepreneurship are not always the most effective. Furthermore, the 

availability of entrepreneurial education for students in non-business fields, such as the 

creative industries, has been minimal. The general objective of the project was linking 

knowledge and innovation with sustainable development and competition of the Central 

Baltic Region (CBR) and the development of a best practice model of entrepreneurial ed-

ucation and networking for the creative industry in Finnish, Estonian, Latvian and Swedish 

universities. The model allows the universities to better promote entrepreneurial thinking 

among young people and support innovative business start-ups from the creative cluster 

and their development into high-growth companies. 

Objectives
The CREAENT project aimed to provide young people and students within the creative 

industry sector with better knowledge and skills to become entrepreneurs. By develop-

ing a best practice model of entrepreneurial education for creative industry students at 

universities in Finland, Estonia and Latvia, the project linked knowledge and innovation 

with sustainable economic development and the competitiveness of the Central Baltic 

area. The project contributed to the development of tailored measures to support the 

knowledge-based creative sector’s entrepreneurship and to foster cooperation between 

young entrepreneurs in the Central Baltic Region.

Activities
The project developed new tools, a forum for networking and a cross-border entrepre-

neurship programme as well as training material for creative industry students at univer-
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sities. Other activities include the creation of a cross-border internet-based platform for 

the exchange of ideas and support for the elaboration of business ideas with potential for 

international business cooperation.

Results
The results of the project include

• surveys and analysis of creative entrepreneurship training programmes and student 

training needs in Finland, Estonia, Latvia and Sweden,

• joint cross-border training program and pilot training for potential and beginner 

entrepreneurs in the knowledge-based creative sector in partner countries, 

• network of potential and beginning entrepreneurs from the creative sector,

• a new innovative Internet-based networking concept, bringing together Finnish, 

Estonian, Latvian and Swedish potential and beginner entrepreneurs from the 

creative sector, 

• a cross-border network between Finnish, Estonian, Latvian, Swedish educatio-

nal institutions and business support organizations in the field of entrepreneurial 

education.  

Report on creative entrepreneur perceptions about entrepreneurial education offers infor-

mation on the needs and perceptions of the creative industry entrepreneurs.  The report 

is applicable in the development of a cross-border training programme of creative entre-

preneurship. The material for publication was collected by interviewing young, creative 

entrepreneurs in Finland, Sweden, Estonia and Latvia.

The publication on the perceptions of entrepreneurship among future creative professionals 

presents the results of a survey done on higher education students about entrepreneur-

ship in Finland, Estonia and Latvia. The aim of the survey was to produce information and 

understanding about how students of creative disciplines perceive entrepreneurship as 

a career option, and how they rate their entrepreneurial capabilities and entrepreneurial 

education provided in their universities.

The project implemented a training programme based on the analysed needs and per-

ceptions of students and professionals in creative industries. The experiences from the pilot 

training programme provided insights for the development of entrepreneurial training and 

other support measures for creative entrepreneurs in the Central Baltic Region. 

Publications
• Krasta, A. 2012. Creative and cultural industries in Latvia. 2012. Published by the 

Stockholm School of Economics in Riga. WWW document. Available at: http://pro-

jects.centralbaltic.eu/images/files/result_pdf/CREAENT_result4_Creative_and_cul-

tural_industries_in_Latvia.pdf 

• Karhunen, P.  Narits, N., Arvola, K., Küttim, M. Venesaar, U., Mets, T., Raudsaar, M. 

and Uba, L. and Sauka, A. 2011. Creative Entrepreneurs’ Perceptions about Entre-

preneurial Education. Small Business Center. Aalto University publication series. 

BUSINESS + ECONOMY 10/2011. WWW document. Available at: http://urn.fi/URN:IS-

BN:978-952-60-4299-2. 

• Karhunen, P.  Narits, N., Arvola, K., Küttim, M. Venesaar, U., Mets, T., Raudsaar, M. and 

Uba, L. and Sauka, A. 2011. Perceptions of Entrepreneurship among Future Creative 
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Professionals. Results of a Survey for University Students in Finland, Estonia and Lat-

via. Small Business Center. Aalto University publication series. BUSINESS + ECONOMY 

9/2011. WWW document. Available at: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-4247-3. 

Text: Mervi Rajahonka

ACCESS 

Funded by:  Central Baltic Interreg IV A Programme

Time:  2011-2013 

Partners:  Estonian Academy of Music and Theatre, Estonia, Tallinn (leading 

partner); Aalto University, School of Economics Small Business Center 

(SBC), Finland; Estonian Academy of Arts, Estonia (Tallinn); Royal 

College of Music in Stockholm, Sweden (Stockholm)

Summary
Every year, hundreds of young graduating artists in the Baltic Sea region aim to become 

professionals, operating in the same market. However, many Arts graduates do not have 

the skills to become entrepreneurs. Likewise, the models used in the business sector to 

develop the necessary entrepreneurial skills are not directly applicable nor effective in 

the creative field. 

Objectives
The project aimed to build a framework for art students and graduates to foster and sup-

port their competence in creative industries. The project promoted entrepreneurial skills 

of the students in creative fields, which, in turn, helped them find job opportunities in the 

creative economy sector and to increase the competitiveness of the creative economy sec-

tor in the Baltic countries. The project promoted collaborative networking, encompassing 

Estonia, Finland and Sweden, helping graduates of creative fields to get an overview of job 

opportunities in the other countries in the area.

Activities and results
The activities and results of the project included: first, a study of the existing creative in-

dustry development strategies, employment possibilities, roles of universities; second, a 

Baltic interdisciplinary show-case festival; third, charity events organized by cultural man-

agement students; and fourth, training modules for art graduates and professional artists 

to increase their employability and entrepreneurial skills. Project activities took place in 

Tallinn, Estonia, and in Helsinki, Finland.

Text: Mervi Rajahonka
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CENTRES – Creative Entrepreneurship in Schools 

Funded by:  The Lifelong Learning Programme of the European Union, British

 Council

Time:  2012-2014

Partners:  Leading partner   the British Council in Poland. Other partners: or-

ganisations in Czech Republic, Denmark, Estonia, Lithuania, Finland, 

Slovenia and the UK, including Aalto University School of Business 

Small Business Center

Summary
The growing importance of creative industries in Europe, together with the challenges these 

industries face in developing the appropriate skills in young people and appealing to them 

as a career opportunity, make it vitally important to address the issues arising in the field. 

The CENTRES project created a European forum for issues related to entrepreneurship 

education for people in creative industries and to share innovation and best practices in 

this field. The partners involved in the consortium saw a need for increased international 

networking and a combined European approach. The project was carried out in Czech 

Republic, Denmark, Estonia, Lithuania, Finland, Poland, Slovenia and the UK.

Objectives
The purpose of CENTRES was to address the challenges Europe is facing in the field of 

entrepreneurship education for people in creative industries. Its objectives were to promote 

models and a methodology that can be used by schools and other organisations providing 

entrepreneurship education and to promote ways to productively involve creative entre-

preneurs and businesses  and schools, as well as engage school-age students in practical 

business opportunities in creative industries. 

Activities and results
There was a diverse mix of programme activities such as pilots in schools, international 

conferences, dissemination events, publications and policy workshops. The CENTRES con-

sortium produced an online knowledge bank of materials, models, tools, methodologies 

and guidelines, that can be used by teachers and organisations working with this type 

of skill development in schools, developed a Europe-wide online community of interest 

centred on the knowledge bank and prepared recommendations to policy-makers about 

ways to include mainstream innovative practices in entrepreneurship education. 

Further info: http://www.centres-eu.org/ 

Text: Mervi Rajahonka
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Collaboration between the Triangle Cities Tallinn 
Helsinki   St. Petersburg 

Funded by:  European Social Fund and the Häme Centre for Economic

 Development, Transport and the Environment

Time:  2014-2015 

Partners:  Aalto University School of Business Small Business Center 

Summary
The feasibility study aimed to map common development themes and new types of 

world-class creative economy development opportunities in the Tallinn-Helsinki-St. Pe-

tersburg-axis (the so-called Triangle City region). 

Objectives
The objectives were to identify the political and strategic definitions and focus points for 

creative industries and creative economy development, their differences and similarities 

in the Triangle Cities, the strengths and challenges, the most important actors and interest 

groups (not limited to cultural and creative industry (CCI) actors) and the specific thematic 

areas of interest in each city.

Activities
During the project, three roundtable sessions were arranged, one in each of the three 

cities. The purpose of the roundtable events was to increase discussion between Helsinki, 

Tallinn and St. Petersburg in the field of CCI development, to study strategic differences 

and challenges and to find common ground and precise development needs, where co-

operation could be done and would be most fruitful between these cities.

Results
The findings were gathered into a report, where the project ideas generated at the round-

table events were summarized into five project portfolios: 1) Building and strengthening the 

creative industries cluster/community in the Triangle City region, 2) Building physical and 

digital platforms, 3) Cooperation in cultural tourism, 4) Arranging joint events and 5) Coop-

eration in service design. The results of the feasibility study will be utilized to strengthen 

the creative economy business ecosystem  s cooperation between Russia-Estonia-Finland 

and to achieve a new kind of international cooperation for the creative industries.

Publication
Rajahonka, M. 2015. Creative Economy Spearhead Themes in the Triangle City Cooperation 

in the Baltic Sea Region   A Feasibility Study, Aalto University School of Business Small 

Business Center. WWW document. Available at: http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/current/

news/triangle_city_report_300915_final.pdf 

Text: Mervi Rajahonka
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LOPUKSI

Anne Gustafsson-Pesonen

 
Pienyrityskeskus on tämän julkaisun ilmestymispäivänä toiminut osana Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa jo puolitoista vuotta. Uusia hankkeita ja maksullisia 
tuotteita sekä soveltavaa tutkimusta on jo tuotettu merkittävässä määrin.

Pienyrityskeskusyksikön uuden alun luominen on vaatinut sekä yksikön henkilöstöltä, että 
vastaanottaneelta ammattikorkeakoululta, sen henkilöstöltä ja koko organisaatiolta osin 
uudenlaisten toimintatapojen oppimista. Yksikön aikaisemmin hyvinkin itsenäinen, jois-
sain tapauksissa jopa yksinäinen, toiminta on nyt pikkuhiljaa alkanut juurtua ja levittäytyä 
osaksi laajaa ammattikorkeakoulun TKI- ja opetustoimintaa. 

Yrittäjyyskasvatuksessa opetushenkilöstön yrittäjyyden pedagogisia kokeiluja ja tutkimusta 
on tehty edelleen sekä ammattikorkeakoulussa että muiden koulu- ja oppilaitosasteiden 
kanssa yhdessä. Kokeilut ja tutkimukset ovat olleet sekä kansallisia että kansainvälisiä.

Opiskelijayrittäjyyden kehittämisen keskiössä yksikön toiminnalle on ammattikorkea-
koulussa erinomainen tilaus. Uusia avauksia ja ketteriä yrittäjyyden sekä kansallisia et-
tä kansainvälisiä kokeiluja on tehty jo merkittävissä määrin.  Yhtenä uutena avauksena 
voitaneen tuoda esille GEW eli kansainvälisen yrittäjyysviikon jalkautuminen kaikille 
ammattikorkeakoulun kampuksille. Lisäksi yksikkö on vahvasti mukana opiskelijoiden 
yrittäjäyhteisön kehittämisessä ja yrittäjyyspedagogiikan ja -tutkimuksen kehittämisessä. 

Yleinen yrittäjyyden kehittäminen, tukeminen ja tutkimus on vahvistunut. Pienyritys-
keskus on ollut tukemassa ammattikorkeakoulua omalla panoksellaan yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden ja uuden yrittäjyyden luomisessa merkittävästi. Jossain määrin tämän 
tyyppinen toiminta oli aiemmin ammattikorkeakoulussa vähäisempää, mutta nyt ammat-
tikorkeakoulun rooli yleisesti yrittäjyyden kehittämisessä, tukemisessa ja tutkimuksessa on 
vahvistunut ja vahvistuu lisää.

Yritysten liiketoiminnan, esimiestyön ja johtamisen kehittäminen ovat edelleen keskiössä. 
Pk-yritysten liiketoiminnan tukeminen digitalisoituvassa, jatkuvasti muuttuvassa yhteiskun-
nassa vaatii ponnisteluja, ja tuota työtä tehdään nyt ja tulevaisuudessa yritysten ja julkisten 
toimijoiden kanssa yhteistyössä.

Innovaatioympäristöt, innovaatiot ja kaupallistaminen ovat merkittäviä seikkoja ammat-
tikorkeakoulun strategisesta näkökulmasta. Myös näissä teemoissa uusi Pienyrityskeskus 
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on mukana.

Kansainvälistyminen korostuu. Uudet kansainväliset avaukset, hankkeet, konferenssit ja 
laaja yhteistyö tuovat merkittävää lisäarvoa emoammattikorkeakoululle.

Uusi Pienyrityskeskus: 
• Kehittää ja tuottaa koulutusta, tutkimusta ja kehittämishankkeita

• Yksikön koulutus- ja TKI-tarjonta keskittyvät yrittäjyyskasvatukseen, yritystoi-
minnan käynnistämiseen, yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan, esimies-
työn ja kasvun sekä kansainvälistymisen tukemiseen

• Tarjoaa tukea pk-yrityksille koko liiketoiminnan elinkaaren aikana
• Yksikön tehtävänä on uuden pedagogiikan kehittäminen, yrittäjyyden tukemi-

nen sekä pk-yritysten liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn ja yritystoiminnan 
vahvistaminen

• Toteuttaa alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä projekteja sekä työskentelee 
erilaisten kansainvälisten yrittäjyyden tutkimus- ja kehittämisverkostojen kanssa
• Yksikön asiakkaita ovat yrittäjyyden kouluttajat, yrittäjyyttä harkitsevat, yritys-

toimintaa kehittävät, yrittäjät sekä johto että yrittäjän ystävät, niin yksityiseltä 
kuin julkiselta sektorilta

• Tarjoaa lisäksi kansainvälistyviä yrityksiä tukevia palveluja laajasti Venäjän ja Bal-
tian, laajemmin Itämeren alueelle
• Yksikön sijaintipaikkakunnat ovat Xamkin kampukset sekä Helsinki, Pietari 

ja Tallinna.
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