Rohkeus

Luovuus

Menestys

Pienyrityskeskus on Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun erillislaitos.
Keskeisimpiä toimintamuotojamme ovat
täydennyskoulutus, tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta sekä yrityshautomo
esihautomotoimintoineen. Olemme toimineet jo yli 30 vuotta. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Mikkelissä,
Pietarissa ja Tallinnassa. Yhteistyömme
Aalto-yliopiston eri yksiköiden kanssa
tuo ajantasaisen osaamisen yritysten ja
organisaatioiden käyttöön.

Edelläkävijänä, yrittäjyyden ja

liiketoimintaosaamisen kehittäjänä

Avoimet ohjelmat
Täydennyskoulutuksemme lähtökohtana ovat osallistujien kokemusperusta
ja osaaminen sekä oman organisaation kehittämisen tarpeet. Valmennuksemme antavat hyvän mahdollisuuden rakentaa arvokasta suhdeverkostoa
ja vertailla eri toimialojen parhaita käytäntöjä. Yritysten liiketoimintaosaamisen kartuttamiseksi tarjoamme koulutuksia mm. seuraavista aihealueista:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus
strategiatyö
johtaminen ja esimiestaidot
myynti ja markkinointi
asiakkuuksien kehittäminen ja johtaminen
yritystalous ja rahoitus
verkosto- ja yhteistyötaidot
projektijohtaminen
kansainvälinen liiketoimintaosaaminen
kansainväliset viestintätaidot

Asiakkaitamme ovat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten johtajat,
yrittäjät, yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritysten henkilöstö. Tarjonnastamme löytyy erinomaisia koulutusohjelmia myös julkisorganisaatioiden esimiehille ja esimerkiksi opettajille, opiskelijoille sekä pk-sektoria tukevien organisaatioiden edustajille.

Tilauskoulutukset
Jatkuvan muutoksen myllerryksessä pitää olla ketterä. Yrityskohtaisen valmennuksen etuja ovat mm. valmennusmenetelmien joustavuus ja yhdistelymahdollisuudet sekä kustannustehokkuus. Valmennuksen suunnitteluun kytketään ensi hetkistä yrityksen ja organisaation johto ja henkilöstön edustajat. Täsmäkoulutukseen voi saada tiettyjen kriteerien täyttyessä
myös julkista rahoitusta. Kysytyimpiä valmennusaiheita ovat:

•
•
•
•
•
•
•
•

esimiestaidot ja johtaminen
projektien johtaminen
vuorovaikutustaidot
markkinointi- ja myyntitaidot
asiakaspalvelu
yritystalous
strategiaprosessi
johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen.

Tutkimus
Pienyrityskeskus tuottaa ajantasaista tutkimustietoa ja selvityksiä yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä yritysjohdon, päätöksentekijöiden ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Tutkimustoiminnassamme hyödynnämme koko Kauppakorkeakoulun tieteellistä asiantuntemusta ja tietolähteitä. Tutkimuksen painopistealueina ovat erityisesti kasvuyritykset, palveluyrittäjyys, yrittäjyysilmasto ja -asenteet.
Osallistumisemme kansainvälisiin hankkeisiin tarjoaa suomalaisille pkyrityksille ja yritysverkostolle mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yrittäjyyteen tutustumiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkimustiedon
avulla edistämme uuden yritystoiminnan syntymistä ja tuemme jo toimivien
yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohderyhminä ovat erityisesti Itä-Suomen ja Etelä-Suomen alueen elinkeinoelämä, yritykset ja organisaatiot.

{

Rohkeasti uusiin haasteisiin.

Menesty osaamisella, oivalluksilla
ja käytännön opeilla.
Luovia ratkaisuja liiketoimintaan
ja yrittäjyyteen.

Aalto Start-Up Center
Yrityshautomotoiminta
Aalto Start-Up Center toimii aloittavien yritysten kasvun vauhdittajana. Aalto
Start-Up Centerin toimialana ovat tieto- ja teknologiapohjaiset liiketoiminnat
sekä niihin liittyvät palvelut. Aalto Start-Up Centerissä toimii myös luovien
alojen yrittäjyyden edistämiseen ja kehittämiseen keskittynyt Arabus-yrityshautomotoiminta. Aalto Start-Up Center tarjoaa korkealaatuista yritysneuvontaa, monipuoliset asiantuntijaverkostot sekä kalustetut toimitilat valittujen yritysten käyttöön. Liiketoiminnan suunnittelun ja rahoitusneuvonnan
ohella keskitymme erityisesti yrityksen myyntitoiminnan selkeyttämiseen,
myyntiosaamisen kasvattamiseen ja viimein käytännönläheiseen myynnin
aloittamiseen yritykselle tuloksekkaimmassa asiakasryhmässä - kotimaassa ja kansainvälisesti.
Aalto Start-Up Centerissä jokaiselle yritykselle tehdään perus- ja lisäpalveluista koostuva yksilöity kehitysohjelma. Asiakasyrityksellä voi olla
mielenkiintoinen idea tai jo valmis kaupallistettava tuote tai palvelu. Aalto
Start-Up Center sijaitsee Helsingin Ruoholahdessa (Salmisaaressa).
www.start-upcenter.fi

Yrityspalvelut Pietarissa
Pienyrityskeskus tarjoaa asiantuntevaa Venäjän markkinoita koskevaa koulutusta sekä tieto- ja tukipalveluja Suomessa ja Venäjällä. Suomalaisille yrityksille tarjottavat yrityspalvelujen muodot ovat:

•
•
•
•
•
•

vientivalmiuksien arviointi ja kehittäminen
markkinaselvitykset ja yrityskontaktipalvelut
yrityskohtainen koulutus ja valmennus
henkilöstön koulutus- ja rekrytointipalvelut
tulkkaus- ja käännöstyöt
yrityskohtaiset toimeksiannot

Pietarin toimintojen lisäksi Pienyrityskeskus on järjestänyt seminaari- ja
markkinointimatkoja moniin muihin keskuksiin Venäjällä, kuten Moskovaan,
Nizhni Novgorodiin, Jekaterinburgiin, Samaraan, Kazaniin, Permiin, Izhevskiin, Tulaan ja Novgorodiin.

Yrityspalvelut Tallinnassa /
Itämeren alueella
Pienyrityskeskus tarjoaa asiantuntevaa koulutusta, yhteistyö- ja kehittämisohjelmia sekä tieto- ja tukipalveluja liiketoiminnan kehittämiseksi Itämeren alueella. Asiakkaitamme ovat erityisesti Baltian-kauppaa harjoittavat ja
aloittavat pk-yritykset, elinkeinoelämän ja julkishallinnon asiantuntijat sekä
oppilaitosten henkilökunta. Pienyrityskeskuksella on useita pk-yrityksille,
yrityshautomoille ja osaamiskeskuksille tarkoitettuja EU-rahoitteisia yhteistyöprojekteja, joissa on kumppaneita mm. Virosta, Latviasta, Liettuasta ja
Ruotsista. Suomalaisille yrityksille tarjottavat yrityspalvelujen muodot ovat:

•
•
•
•

kansainvälistä liiketoimintaa edistävät koulutukset
kontakti- ja verkostoitumistapahtumat
markkinaselvitykset
tuki- ja konsultointipalvelut

www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Pienyrityskeskus
lukuina
- henkilöstö 60
- koulutusohjelmia 200
- koulutusasiakkaita 3600

!
Edelläkävijä, joka muuttaa maailmaa
Aalto-yliopisto on suomalaisille vahvuuksille rakentuva uusi, kansainvälinen yliopisto. Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja
talouden. Aalto-yliopiston muodostavat Suomen arvostetuimmat korkeakoulut: Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen
korkeakoulu.
Aalto-yliopisto on kansainvälinen ja monikulttuurinen oppimisympäristö. Toimintakulttuuri Aalto-yliopistossa on innostava: se kannustaa
korkeatasoiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen. Uusi yliopisto ymmärtää
ja ennakoi yhteiskunnan tarpeita sekä pyrkii vaikuttamaan niihin. Aaltoyliopistossa koulutamme ihmisiä, jotka vaikuttavat siihen, miltä maailma
tulevaisuudessa näyttää.

PIENYRITYSKESKUS
puh. 010 217 8600
www.pienyrityskeskus.aalto.fi
Start-Up Center, Arabus
Hiilikatu 3, 00180 Helsinki
www.start-upcenter.fi
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