
– uudenlainen palvelumalli  yrittäjyyteen 
    ja työllisyyteen

Kolmas TieKolmas Tie



Pienyrityskeskus
Arkadiankatu 28, 00100 Helsinki
010 217 8600
pienyrityskeskus.aalto.fi 

 

KENELLE?
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luovien alojen 
ammattilaiset. Tule mukaan jos olet
• suunnittelemassa yrityksen perustamista 
• työtön tai työttömyysuhan alainen ja kiinnostunut 
 yrityksen perustamisesta
• opintojesi loppuvaiheessa ja harkitset yrityksen 
 perustamista

MITÄ?
Osallistumismaksu on 50€/kk. Osallistumismaksua 
vastaan saat
• opastusta ja ohjausta omaan henkilökohtaiseen 
 työllistymis-/yrittäjyysmalliin 
• mahdollisuuden oman liikeidean kokeilemiseen ennen
  siirtymistä kokopäiväiseksi yrittäjäksi
• asiantuntijoiden tuen oman yritystoiminnan kehittämiseen
• mahdollisuuden oman yrittäjäosaamisen kehittämiseen 
 ja hyödyllisten kontaktien luomiseen
• tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuuden
  toteuttajan toimipisteessä
• työtilan ryhmätapaamisille
• innostavan yrittäjähenkisen vertaistuen muilta 
 ryhmäläisiltä

MITEN?
Tavoitteena on 
• luoda uusia yrityksiä, jotka toimivat verkostoyhteistyössä
  muiden yritysten kanssa. 
• kehittää valmiuksia palkkatyön ja yrittäjyyden välimaas-
 tossa toimimiseen madaltamalla kynnystä yrittäjyyteen
  siirtymisessä.
• antaa yrittäjyystietoa sekä mahdollistaa yrittäjyyden
  kokeileminen ilman työtekijästatuksen menettämistä 
• tukea ja kehittää seudullisia yrityspalveluja
• tukea palvelusektorilla ja tuotannollisilla aloilla sekä 
 julkisen sektorin palvelurakennemuutoksen seurauksena
  syntyvää uudenlaista yrittäjyyttä
• tukea koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella 
 palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toteutettavaa
  yrittäjyyttä
• tukea yritysten verkostoitumista

Rahoittajat :
Hanketta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon-
alaan kuuluvasta valtakunnallisesta ESR–hankeohjelmasta 
”Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten
kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen”.
Osarahoittajina toimivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, 
InnoOmnia sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pien-
yrityskeskus. Osa rahoituksesta koostuu kehitysohjelmaan
osallistuvien henkilöiden osallistumismaksuista.

Hankekoordinaattori :
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus
Käyntiosoite: Arkadiankatu 28, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 21285, 00076 AALTO
Puhelinvaihde: 09 47001
Projektijohtaja Raija Leskinen

Osatoteuttaja:
InnoOmnia/Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia. InnoOmnia toimii hankkeessa tiiviissä 
yhteistyössä Yritys-Espoon kanssa.
Käyntiosoite: Kirkkokatu 16 A, 02770 ESPOO
Postiosoite: PL 77711, 02070 ESPOON KAUPUNKI
Puhelin: 040 1264925
Kehittämispäällikkö Jaana Hanninen

Osatoteuttaja:
Helsingin kaupunki, Elinkeinopalvelu/Yritys-Helsinki
Käyntiosoite: Kaisaniemenkatu 6 A, 6. krs,
Postiosoite: PL 37, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin: 09 31032619
Yritysneuvoja Katariina Rantanen
Puhelin: 09 31036360
Toimitusjohtaja Timo Onnela

Osatoteuttaja:
Vantaan Uusyrityskeskus 
Osoite: Elannontie 3, 01510 Vantaa
Puhelin: 010 4232321
Yritysneuvoja Kristiina Horsma
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