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TIIVISTELMÄ

Valtioneuvoston Suomi maailmantaloudessa – hanke painotti siirtymistä tiede- 
ja teknologiapolitiikasta innovaatiopolitiikkaan. Tämän havainnon seuraukse-
na asetti pääministeri Matti Vanhanen selvitysmieheksi kansanedustaja Kyösti 
Karjulan, jonka tehtävänä on ollut tunnistaa pullonkauloja, löytää kehittämis-
esityksiä ja uusia avauksia alueellisten yritys- ja innovaatioympäristöjen vah-
vistamiseksi. Selvitysmies nimesi työn tueksi kuuden hengen työryhmän ja sitä 
täydentämään kuusi välittäjäorganisaatioiden asiantuntijaa.

Työryhmän luova jännite tuotti keskeisimpänä oivalluksena paradigman ja ar-
vojen muutoksen välttämättömyyden. Käytännössä tämä tarkoittaa innovaa-
tiojärjestelmän painopisteen siirtämistä ennen muuta markkinoiden suuntaan 
ja markkinoita hallitsevien yritysten tunnustamista innovaatiotoiminnassa ny-
kyistä keskeisempänä lähtökohtana. Paradigman muutos merkitsee samalla 
siirtymää kohti tulevaisuusorientoinutta innovaatiodemokratiaa, innovaatioyh-
teiskuntaa ja innovaatioekosysteemiä.

Selvitysprosessi tuotti johtopäätöksenä uusia avauksia ja kehittämistoimenpi-
teita sekä lakiesityksiä,  joista selvitysmies nosti top 16 -listalle seuraavat: 

1. Innovaatio- ja osaamispolitiikkaohjelman käynnistäminen

Väestön ikääntyminen asettaa erityiset vaatimukset maan eri alueiden tasa-
painoiselle kehittymiselle. Samoin taloudellisen ympäristön kehitys ja Suomen 
talouteen liittyvät rakenneongelmat asettavat kovia vaatimuksia myös tulevina 
vuosina. Hyvä talouskehitys ja työllisyyden kasvu ovat välttämättömiä edelly-
tyksiä yhteiskunnan kestävälle rakentumiselle.

Kasvupotentiaalin vahvistamista on jatkettava myös seuraavan hallituskauden 
ajan. Tämän vuoksi seuraavan hallitusohjelman toteuttamiseen on tarkoituk-
senmukaista sisällyttää poikkihallinnollinen politiikkaohjelma, jolla nopeutetaan 
välttämättömien raportissa esitettyjen uudistusten eteneminen. Tämä inno-
vaatio- ja osaamispolitiikan ohjelma tulisi vastaamaan haasteellisten sisältöjen 
käytäntöön saattamisessa.

2. Innovaatio- ja osaamispolitiikan tulevaisuusselonteko

Seuraavan hallituksen tulevaisuusselonteon teemaksi esitetään innovaatio- ja 
osaamispolitiikkaa.
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3. 3–4 uudentyyppistä kansainvälistymisen alustaa

Uudentyyppisiä kansainvälistymisen alustoja pitää perustaa uusille kasvaville 
markkina-alueille Barentsin alueelle, jossa moottorina on energiateollisuuden 
ja kuljetus- ja logistiikka-alan investoinnit – myös metsäteollisuus- ja kaivos-
teollisuusinvestoinnit ovat keskeisiä. Aasian markkinat vaativat oman laskeu-
tumisalustansa, joka voisi olla Singapore, jota jossain määrin on kehitetty jo 
tällaiseksi ympäristöksi sekä Shangai. Keskeinen ja suuri Pohjois-Amerikan 
markkina voisi olla kolmas kohde uudentyyppisen kansainvälistymisen las-
keutumisalustan kehittämisessä esimerkiksi Kanadaan Ontarioon ja USA:han 
Wisconsiniin. Myös EU:n alueelle on harkittava oman laskeutumisalustan ra-
kentamista. Koordinoivien osaamiskeskusvastinparien luominen Suomeen yli-
opistojen tai ammattikorkeakoulujen yhteyteen on tärkeää. Ne vastaavat ny-
kyisiä alueita ja niiden yrityksiä määrätietoisemmin kansainvälisen osaamisen 
kerryttämisestä.

4.  Maankattava liiketoiminnanrakentajien valmennusverkosto, 
3–4 alueellista yhteenliittymää

Suomeen tarvitaan maankattava verkosto huippuluokan liiketoiminnanraken-
tajien valmennukseen. Verkosto koostuu 3–4 yhteenliittymästä yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen sisällä. Keskeistä on verkoston avulla nostaa kan-
sainvälistymisen ambitiotasoa hyödyntäen toiminnassa muun muassa kansain-
välistyneiden yritysten, yrittäjien ja asiantuntijoiden kokemusta, verkostoon 
osallistuvien keskinäistä ”sparrausta” ja mentorointia. Verkostojen kehitystä 
tukemaan tarvitaan myynnin- ja asiakaspalvelun professuurit.

5. 500 yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun ohjelma

On luotava uudenlainen kasvuyritysten ohjelma, joka lähtee markkinoiden tar-
peesta. Ohjelmaan otetaan 500 yritystä ja siinä esiin nousevia kehitysaihioita 
resurssoidaan ja tuetaan muun muassa tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä 
uudenlaisten akateemisten oppisopimuskoulutusten avulla. Yritysryppäille on 
annettava mahdollisuus tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden palveluiden kil-
pailuttamiselle antamalla kehittämishankkeiden rahoituksen isännyys yritys-
ryhmille ja -verkostoille.

6. 30–40 alueellista innovaatio- ja kehittämiskeskusta

Tilanneoppiminen on uusi käsite, jonka haltuunotto on ensisijainen aluekehittä-
misen haaste. Osaamisen kerryttämiseksi tarvitaan alueellisia innovaatio- ja ke-
hittämiskeskuksia. Alueellinen innovaatio- ja kehittämiskeskus on yliopistojen, 
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ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysverkostojen ja yritysten kehit-
tämistyön tukija ja osaamisen kerryttäjä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen yhteistyötä on tiivistettävä yritysten ja arvoverkkojen tukijana. Alueellisia 
innovaatiokeskuksia tarvitaan Suomeen 30–40. Painopistealueina on osaami-
sen kerryttämisen ja hyödyntämisen koordinointi, aluekehitysvastuu, yliopiston 
kolmannen tehtävän vahvistaminen ja jänteivöittäminen, määrätietoisen yri-
tyskehitystyön vahvistaminen. Innovaatio- ja kehittämiskeskuksen määritelmä 
on Avainkäsitteet-liitteessä (liite 3).

7.  Oppisopimuskoulutuspaikkojen nostaminen 35 000:een ja 
akateemisen oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen

Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä on nostettava 35 000:een vuoteen 2011 
mennessä. Akateeminen oppisopimuskoulutus on käynnistettävä seuraavan 
hallituskauden aikana. Akateeminen oppisopimuskoulutus voidaan käynnistää 
piloteilla hallituskauden alussa. 

8. Uusyrittäjyyslaki

Tarvitaan uusyrittäjyyslaki. Laki on kaksiosainen. Ensimmäinen osa merkitsee, 
että nuoren on voitava tallentaa osa palkastaan tilille, joka on myöhemmin 
määräaikaan mennessä käytettävissä verovapaasti yritystoiminnan käynnistä-
miseen.  

Toisessa osassa erityinen uusi huomio on kiinnitettävä työntekijöiden, etenkin 
potentiaalisten yrittäjien ja avainhenkilöiden mahdollisuuteen tehdä sukupol-
venvaihdos tai hankkia merkittävä osakkuus yrityksestä, jossa työskentele-
vät. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijän palkkatulon vero-osuu-
desta voidaan siirtää 10 000 euroa/vuosi sulkutilille sopimuskauden aikana. 
Omistajavaihdoksen, liikkeenluovutuksen, yrityksen perustamisen tai merkit-
tävän osakkuushankinnan yhteydessä kertynyt pääoma voidaan käyttää oma-
pääomaehtoisesti.

9. Alueelliset rohkeat valinnat -ohjelmat

Alueiden on kyettävä tekemään yhteisöllisesti – esimerkiksi innovaatio- ja kehit-
tämiskeskusten johdolla – erityisesti kansainvälistyneiltä ja kehittyviltä yrityk-
siltä saatavaa markkinainformaatiota painottaen alueelliset rohkeat strategiset 
valinnat osaamisen suuntaamiseksi tulevaisuuden kannalta tärkeille aloille. 
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10. Starttirahan kaksinkertaistaminen

Starttirahan määrä on kaksinkertaistettava siten, että jatketaan rahoituskautta 
puolesta vuodesta vuoteen. Ensimmäisen yrityksen perustaminen on ymmär-
rettävä ennen muuta oppimiskokemuksena ja erityisesti omassa yrityksessä 
ensimmäinen vuosi sisältää paljon uuden oppimista. Omassa yrityksessä työs-
säoloaikaa voidaan verrata muuhun opiskeluun. 

11.  Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten alueelliset 
kontaktifoorumit

Yritysten näkökulmasta keskimäärin tärkein kasvun ja kehittymisen yksittäi-
nen pullonkaula on osaavan työvoiman saanti. Tämä yhtäältä korostaa ensi-
sijaisena lyhyen tähtäimen päämääräänä aitoa verkostoitumista, ts. yritys- tai 
markkinainformaation asettamista koulutuksen, tutkimuksen ja tuokehityksen 
suuntaamisen ja kehittämisen lähtökohdaksi. Käytännön ratkaisuna on tärkeää 
varmistaa, että alueilla olisi säännöllisesti kokoontuvat kontaktifoorumit, joi-
hin osallistuisivat keskeisesti yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten 
edustajat ja mahdollisesti myös muut avaintoimijat, kuten resurssoinnista vas-
taavat valtion tahot (muun muassa TE-keskukset).

12. Innomaraton – opiskelijoiden jalkautuminen yrityksiin

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot – on haastettava innomaratoniin1. Kyseessä 
on projektimuotoinen toiminta, jossa opiskelijat lähetetään alueen yrityksiin 
etsimään ideoita jatkojalostettavaksi osana opintoja. Alueen yrittäjät muodos-
tavat arviontiraadin ja parhaat innovaatiot palkitaan. 

13.  Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin alueelliset 
innovaatiohin keskittyvät ohjelmakokonaisuudet

Alueellista yritys- ja innovaatioympäristöä tukemaan tarvitaan ennakoinnin 
tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka jalkautetaan alueille. Ennakointi- ja tu-
levaisuusajattelu koskee kaikkia toimijoita ja ohjelmassa on tähdättävä tule-
vaisuusajattelun ja kehittämisen työkalujen oppimiseen, innovaatioprosessin 
tukemiseen ja palvelumarkkinoiden kehittymiseen. Käytännön sovelluksissa 
tähdätään innovaatioprossessien tukemiseen luomalla uusia sosiaalisia raken-
teita, arvioimalla vaikuttavia muutostrendejä ja tarvittavia kehittämistoimen-
piteitä. Yrityskohtaisessa soveltamisessa tunnistetaan markkinoiden heikkoja 
signaaleja innovaatiotoiminnan lähtökohdaksi. Keskeistä dynaamisten vaiku-

1 http://www.innomaraton.fi /
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tusten aikaansaamiseksi on myös yksityisten ennakoinnin palvelumarkkinoiden 
tietoinen synnyttäminen. 

14. Alueelliset yrittäjyyden portaiden vahvistamisohjelmat

Yrittäjyys on myös kulttuurinen ilmiö ja myönteistä yrittäjyyskulttuuria voidaan 
voimistaa kehittämällä yrittäjyyden eri portaita. Vastuunottamista ja projekti-
oppimista voidaan pitää yrittäjyyden ensimmäisinä askeleina, mikä pitäisi mah-
dollistaa kaikilla koulutusasteilla. 

Kokemus on osoittanut, että työskentely yrityksessä on merkittävä oppimis-
kokemus, joka johtaa usein oman yrityksen perustamiseen. Etenkin vastuun 
ottaminen ja saaminen on hyvin merkittävää oppimisprosessissa. Yritykset tu-
lee nähdä oppimisympäristöinä ja tulee mahdollistaa opiskelijoiden työskentely 
yrityksessä osana opiskelua nykyistä enemmän. Yrittäjyyden oppimisportaiden 
korkeimmille portaille ovat päässet kasvuyrittäjät, sarjayrittäjät ja näiden jäl-
keen nuorten yritysten mentoroinnin aloittaneet. Yrittäjyyden portaiden vah-
vistamiseksi tulisi alueyhteisöjen tehdä alueellisia yrittäjyyden portaiden vah-
vistamisohjelmia.

15. Innovatiivinen kilpailuttaminen, suositukset ja koulutus

Innovatiivinen kilpailuttaminen tulee nostaa osaksi kaikkea julkista hankinta-
toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen vaatii tilaaja-tuottaja 
-mallin korostamista. Tämä mahdollistaa alan yritysten synnyn, tuotteistami-
sen ja siten yritysten kasvun. Sosiaali- ja terveyssektori on volyymiltaan laa-
ja ja potentiaalinen tulevaisuuden ala muun muassa ostovoiman kasvun ja 
väestön ikääntymisen vuoksi. Siksi siinä tilaaja-tuottaja -mallin yleistyminen 
vaikuttaa merkittävästi yleiseen yrittäjyysilmapiiriin ja arvoihin yrittäjyyttä tu-
kevasti lisätessään merkittävästi yritysten määrää melko tasaisesti  eri puolilla 
Suomea. Sosiaali- ja terveyssektorin yritysten ja julkisen sektorin kumppanuus 
vaikuttaa arvojen ja kulttuurin muutoksen kautta siten välillisesti kaikkiin mui-
hinkin aloihin.

16.  Kestävän kehityksen energian kansallinen edistämismis-
ohjelma ja kehitysalusta

Julkisen sektorin ennakoivilla päätöksillä voidaan käytännössä usein ilman li-
säkustannuksia luoda merkittävää kilpailuetua eri toimialoilla. Aikanaan NMT-
päätös (pohjoismainen automaattinen puhelinverkko) johti nykyisen tietoliiken-
neteollisuuden syntyyn. Tällä hetkellä merkittäviä läpimurtoja on mahdollista 
saada esimerkiksi energiassa, ympäristössä, turvallisuudessa ja terveydenhuol-
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lon aloilla ja luoda näin merkittävää kilpailuetua. Tämä edellyttää ennakoivaa 
otetta, muun muassa vahvojen vaikuttavien trendien ja heikkojen signaalien 
tunnistamista ja niiden vaikutusten arviointia eri toimialojen markkinoihin ja 
kasvun mahdollisuuksiin. Kestävän kehityksen energiatuotannon kehittämisek-
si ja käyttöön oton vauhdittamiseksi tulee perustaa kansallinen edistämisohjel-
ma ja sitä tukeva internetiä hyödyntävä kehitysalusta ideoiden testaamiseksi, 
kehittämiseksi ja jalostamiseksi.
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1  INNOVAATIO ON LUOTU JA HYÖDYNNETTY 
KILPAILUETU 

1 Esipuhe – selvitysmiehen näkökulma

Valtioneuvoston Suomi maailmantaloudessa – hanke painotti siirtymistä tiede- 
ja teknologiapolitiikasta innovaatiopolitiikkaan. Tämän havainnon seurauksena 
asetti pääministeri Matti Vanhanen allekirjoittaneen selvitysmieheksi 7.4.2006. 
Tehtävänä on ollut tunnistaa pullonkauloja, löytää kehittämisesityksiä ja uusia 
avauksia alueellisten yritys- ja innovaatioympäristöjen vahvistamiseksi.

Toisaalta eduskunta on asettanut selkeän tavoitteen luoda maahamme maail-
man paras innovaatioympäristö.

Olen paneutunut tehtävään nöyrällä mielellä. Maassamme on toteutettu onnis-
tunutta ja kansainvälisesti arvostettua innovaatiopolitiikkaa. Nykyisen hallituk-
sen yrittäjyysohjelma on vahvistanut yrittäjyyden asemaa.

Asetetut tavoitteet haastoivat perustellusti etsimään uusia käytäntöjä alueel-
lisen elinvoiman vahvistamiseksi. Myönteisestä kehityksestä huolimatta uusia 
työpaikkoja ja uusia yrityksiä tarvitaan jatkuvasti lisää. Tämä merkitsee eri 
puolilla maata asuvien kansalaisten parempaa mahdollisuutta kiinnittyä uutta 
luovaan toimintaan: olla hyödyksi ja hyötyä omalla työpanoksellaan.

Suomalaiset ovat pohjoista kansaa. Joidenkin lähteiden mukaan jopa 60 pro-
senttia Helsingin pohjoispuolella asuvasta maailman väestöstä on suomalaisia. 
Suomessa tarvitaan tulevaisuuslähtöistä omat erityispiirteemme huomioivan 
alueellisen yritys- ja innovaatiotoimintamallin kehittämistä. Suomi on ollut his-
toriansa aikana aina oman tiensä kulkija. Suomalaista kehitystä ei ole selitetty 
ennenkään muualla kehitetyillä malleilla. Talvisodan ihme ja Nokia ovat tästä 
vahvoja esimerkkejä.

Suomi on uuden EU-ohjelmakauden kynnyksellä. Nyt on aika luoda joustavam-
mat, paremmin yritysten tarpeisiin soveltuvat toimintakäytännöt.

Suomi on erikoistunut korkean teknologian tuotantoon ja vientiin. 
Teknologiayritysten rinnalle tarvitaan muuhun osaamiseen perustuvaa yritys-
toimintaa ja palvelujen kehittämistä. Alueellinen innovaatiotoiminta ei voi ra-
joittua vain teknologian alueelle. Tässä selvitystyössä innovaatio saa laajem-
man merkityksen. Se ymmärretään luotuna ja hyödynnettynä kilpailuetuna tai 
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parempana käytäntönä. Innovaatiot ovat siis pohjimmiltaan luovia ratkaisuja 
ihmisten tarpeisiin.

Yritys-, innovaatio- ja osaamispolitiikan tulee nojata verkostoajatteluun ja alu-
eellisten osaamisklustereiden vahvistamiseen. Aluekehitystä halutaan tukea 
innovaatiopolitiikalla, johon sisältyy alueiden osaamis- ja innovaatiotoiminnan 
sekä verkostojen vahvistaminen, monipuolinen yrittäjyyskasvatus sekä koulu-
tus- ja kehittämisorganisaatioiden vahva aluekehitystä tukeva rooli.

Innovaatiopotentiaalia on merkittävästi jo olemassa olevissa yrityksissä ja nii-
den markkinalöydöksissä. Esimerkiksi vakiintuneilla teollisuuden toimialoilla, 
kuten paperi-, kemian-, elintarvike-, metalli- ja konepajateollisuudessa sekä 
pienyrityksissä on osaamista ja runsaasti käyttämättömiä markkinalähtöisiä 
innovaatioaihioita. Alueilla voidaan säilyttää paljon työpaikkoja ja myös lisätä 
ottamalla tietoisemmin käyttöön kattavasti yrittäjyys ja yritysten innovaatiopo-
tentiaali.

Kasvukeskusten ulkopuolella tarvitaan erityisesti tiede- ja teknologiapainottei-
suuden rinnalla markkina- ja kehittämispainotteisuutta. Se merkitsee yritystoi-
minnan arvokonsepteja, joissa korostuu syväymmärrys asiakkaiden tarpeista, 
hyvä palvelu, hyvä muotoilu, käytön helppous ja usein myös taito brändin ra-
kentamiseen. Arvokonseptit ovat erityisen merkittäviä palveluyrityksille. Tämän 
ajattelun leviäminen myös julkisiin palveluihin on välttämätöntä.

Monien arvokonseptien varaan rakentuvien yritysten menestyksen selittävät 
vahvat ja näkemykselliset yrittäjäpersoonat, verkostot, liiketoiminta- ja yrittä-
jyysosaaminen ja innostava yrityskulttuuri.

Teknologiaa painottavia innovaatiotoiminnan tukimuotoja on vaikea soveltaa 
arvokonsepteihin. Tästä syystä liian monet pienyritykset jäävät vaille tukea ja 
kannustusta, jos yritysrahoituksen perusteisiin ei sisällytetä nykyistä tietoisem-
min markkina- ja kehittämisperusteisuutta.

Innovaatiotoiminnan kehittäminen on murroskohdassa. On siis tehtävä kan-
sallisia ja alueellisia valintoja. Tutkimus- ja kehittämisrahoitusta  on lisättävä. 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan 4 % BKT-osuudesta ei saa tinkiä. Yhä edel-
leen on tiede- ja teknologiapainotteisuutta vahvistettava. Samalla on kuitenkin 
luotava uusia kannusteita innovatiivisille markkinalähtöisille yrityksille kaikilla 
toimialoilla.

Kansallisen ja alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisen tarkoituksena on 
kansallisen vaurauden luonti ja vahvistaminen. Tällöin tarkastellaan sekä hen-
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kisen, sosiaalisen että aineellisen pääoman merkitystä vaurauden edistäjänä. 
Vaurauden lisääntyminen on perusedellytys ikääntyvän Suomen ja sen aluei-
den kestävälle kehitykselle ja kattavien palveluiden turvaamiselle.

Selvitystyö nostaa siis esille keskeisiä kehittämisesityksiä ja uusia avauksia. 
Niiden käyttöönotosta vastaa viime kädessä maan hallitus ja eduskunta. 
Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on jatkuva prosessi. 
Jatkossa tälle työlle on varmistettava riittävä painoarvo. Parhaiten se onnis-
tuu seuraavan hallitusohjelman laadinnan yhteydessä. Hallitusohjelmaan tulee 
sisällyttää oma innovaatio- ja osaamispolitiikan poikkihallinnollinen politiikka-
ohjelma.

Selvä tavoite on, että tulevaisuudessa maassamme on kattavasti toimiva, 
kansainvälisesti verkostoitunut juureva innovaatioekosysteemi. Toimivan 
ekosysteemin esikuva löytyy suomalaisista puhdasvetisistä järvistä ja joista. 
Tasapainon säilyminen edellyttää sopivaa ravinnetilaa ja kalastusta ts. löydös-
ten ylösnostamista. Kokenut kalastaja tietää, mitä kalaa hän verkoillaan hakee. 
Hän sovittaa silmäkokonsa kalan koon mukaan.

Samalla hän tietää yksipuolisen kalastamisen seuraukset: tehokas yhdellä sil-
mäkoolla kalastaminen johtaa järven kalakannan vinoutumiseen ja supistumi-
seen.

Hyvä kalastaja ei käytä monipuolisen kalakannan vesissä vain yhden silmäkoon 
verkkoja. Hän tietää, minne ja milloin kannattaa erilaisia verkkoja virittää. Hän 
tietää, että makujakin on monia. Toiset ovat aidosti sitä mieltä, että ahvenet 
ovat parhaita. Useille lohi on todellinen arvokala. Yllättäen pienet muikut, kit-
kan viisaat, vastaavat vaativaan makuun. Erilaisten pyyntimenetelmien ja eri-
laisten löydösten tarve ulottuu myös innovaatiotoiminnan alueelle. Alueellisten 
yritys- ja innovaatiotoiminnan toimivuuden tärkein mittari on juuri siinä.

Kestävä yhteiskunta ja aluerakenne etsivät suuruuden ja pienuuden tasapai-
noa. Tilaa on niin ihmisenmittaiselle paikallisuudelle kuin globaaleille markki-
noille tunkeutuville radikaaleille innovaatioille.

Selvitys on tunnistanut tarpeen avata toinen latu tiede-, teknologia- ja tutki-
muspainotteisen innovaatiotoiminnan rinnalle väheksymättä nykyisen pääla-
dun merkitystä. Tämä toinen latu on siis markkina- ja kehittämispainotteinen 
latu. Merkittävä innovaatiotoiminta tapahtuu aina asiakasrajapinnalla.

Selvitystyö on ollut uudenlainen ja innostava avoin prosessi. Haluan lausua läm-
pimät kiitokset erinomaisesta panoksesta kokeneille työryhmän jäsenille: kan-
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sanedustaja Jyri Häkämielle, kansanedustaja Kalevi Olinille, maaherra Hannele 
Pokalle, toimitusjohtaja Jari Sarasvuolle, toimitusjohtaja Juha Sipilälle ja pro-
fessori Pirjo Ståhlelle. Samoin haluan kiittää sitoutuneesta panoksesta erityis-
asiantuntijoita: johtaja Ari Ahosta, projektipäällikkö Sirpa Kekkosta, kehitysjoh-
taja Marja Pirttivaaraa, johtaja Seppo Lainetta, johtaja Jorma Lammasniemeä 
ja johtaja Markku Markkulaa. Erityisen tunnustuksen ja kiitoksen haluan lausua 
arvokkaasta panoksesta asiantuntijasihteeri Yrjö Myllylälle. Samoin kiitokset 
kuuluvat lukuisille kansallisille ja kansainvälisille asiantuntijoille, jotka ovat an-
taneet vapaaehtoistyönä upean panoksensa.

Toivon, että valitut johtopäätökset sytyttävät laajempaan arviointiin ja keskus-
teluun alueellisten yritys- ja innovaatioympäristöjen vahvistamisen keinoista 
ja toimintatavoista. Mikä tärkeintä, että ne kannustavat myös nuoria uusiin, 
rohkeisiin innovaatioihin ja vastuulliseen yrittäjyyden läpimurtoon Suomen par-
haaksi. Nyt työn tulosten hyödyntämisen vastuu siirtyy työn tilaajalle – pää-
ministeri Matti Vanhaselle.

Lumijoella 30. syyskuuta 2006

Kyösti Karjula
Selvitysmies
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2 Selvitystyö ja luova jännite

 •    Luova jännite uudenluomisen moottorina -nimetyn työryhmän ja täy-
  dentävän asiantuntijaryhmän sekä ad hoc -ryhmien erilaiset painotukset
 • Vapaaehtoiset ad hoc -ryhmät keskeisiä
 •  Työ tähtäsi uusien avauksien ja kehittämisehdotusten tunnistami-

seen – loppuraportti lisäarvoa tuovien johtopäätösten esittelyyn.

Työryhmän luova jännite tuotti keskeisimpänä oivalluksena paradigman ja ar-
vojen muutoksen välttämättömyyden. Käytännössä tämä tarkoittaa innovaa-
tiojärjestelmän painopisteen siirtämistä  ennen muuta markkinoiden suuntaan 
ja markkinoita hallitsevien yritysten tunnustamista innovaatiotoiminnassa ny-
kyistä keskeisempänä lähtökohtana. Paradigman muutos merkitsee samalla 
siirtymää kohti tulevaisuusorientoinutta innovaatiodemokratiaa, innovaatioyh-
teiskuntaa ja innovaatioekosysteemiä.

Selvitysmies kansanedustaja Kyösti Karjula nimesi toimeksiannon perusteella 
tuekseen kuuden hengen varsinaisen työryhmän, johon kuuluivat:

kansanedustaja Jyri Häkämies Eduskunta
kansanedustaja Kalevi Olin Eduskunta
maaherra Hannele Pokka Lapin lääninhallitus
toimitusjohtaja Jari Sarasvuo Trainers’ House Oy
toimitusjohtaja Juha Sipilä Fortel Invest Oy
professori Pirjo Ståhle   Turun kauppakorkeakoulu/

Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 
Helsinki

Työryhmää täydentämään nimettiin kuuden hengen asiantuntijaryhmä, johon 
kuuluivat:

johtaja Ari Ahonen Tekes
kehitysjohtaja Marja Pirttivaara Sitra
projektipäällikkö Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kanslia
tieteellinen johtaja Jorma Lammasniemi VTT
johtaja Markku Markkula  Teknillinen korkekoulu, 
 Koulutuskeskus Dipoli
johtaja Seppo Laine Finpro    

Hankkeen sihteerin tehtävistä vastasi valtioneuvoston kanslia ja kauppa- ja te-
ollisuusministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriö rekrytoi hankkeen kirjoitta-
vaksi asiantuntijasihteeriksi alueellisen ennakoinnin asiantuntijan, Yrjö Myllylän 
Oy Aluekehitys RD:stä.
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Työryhmän ja sitä täydentävän asiantuntijaryhmän muodostamisen lähtö-
kohtana ja keskusteluiden moottorina on ollut luova jännite. Lähtökohtana ei 
ole ollut yksimielisyyden tavoittelu vaan uusien ajatusten, henkisten löydös-
ten tunnistaminen ja jalostaminen. Työryhmätyöskentelyn psykososiaaliset 
lainalaisuudet saattava useissa tapauksissa estää demokraattisen ja rohkean 
ajatusten vaihdon. Keskusteluilmapiiriä selvityshankkeen työryhmä- ja asian-
tuntijakokouksissa voitiin pitää selvästi keskimääräistä kannustavampana, roh-
kaisevampana ja erilaisia mielipiteitä arvostavana ja kunnioittavana. Menetelmä 
hyödynsi selvitysmiehen tietämyksenhallinta- ja johtamisosaamisen hyvin. 

Selvitystyön asetelmassakin oli luovaa jännitettä – mikä on alueellisuuden suh-
de kansalliseen ja globaaliin? Työryhmä ei kuitenkaan nähnyt tässä ristiriitaa: 
Esimerkiksi Oulun seutu on selvinnyt globaalitalouden voittajana viimeisen pa-
rinkymmenen vuoden aikana. Ei ole olemassa vain globaalia tai kansallista tai 
alueellista toimintaa. ”Kansainvälinen” ja ”alueellinen” sekä yritys- ja innovaatio-
toiminta  tulee työryhmän mukaan yhteensovittaa verkostoitumista ja klusteroi-
tumista korostaen. Globaalitalouden edetessä esimerkiksi koulutusjärjestelmien 
tulisi joustaa yhä enemmän sekä lokaaliin että globaaliin suuntaan, kehittyä 
arvoverkostojen mukana seuraavan kuvan esimerkkiverkoston tavoin.

Kuvio 1. Kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden verkosto innovaatiotoiminnan tukena. 
Globaalitaloudessa lokalisuuden, paikallisuuden, merkitys korostuu. Kansallinen kilpailukyky koostuu alu-
eellisuuden kilpailukyvystä. Keskeinen selittäjä dynaamiselle aluekehitykselle on alueellinen yritys- ja inno-
vaatioympäristön toimivuus. Esimerkkinä toimii VTT:n kansainvälisen, kansallisen ja alueellisen toiminnan 
yhteensovittaminen. Globaalitalouden edetessä esimerkiksi koulutusjärjestelmien tulisi joustaa yhä enem-
män sekä lokaaliin että globaaliin suuntaan lähemmäs ”arvoverkostoja”.

KANSAINVÄLISTEN JA ALUEELLISTEN TOIMIJOIDEN VERKOSTO 
INNOVAATIOTOIMINNAN TUKENA
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Alueellinen yritys- ja innovaatiotoimintaselvitys oli itsessään uudenlainen pro-
sessi. Ensinnäkin uutta oli se, että tehtävä annettiin poliitikolle. Perinne on 
ollut, että virkamiehet hoitavat oman alansa selvitysmiestehtävät. Tarvitaan 
ulkopuolista arvioitsijaa ja asiantuntijaa tarpeellisten uudistussuositusten ai-
kaansaamiseksi, koska ihmisillä ja toimijoilla on vahva taipumus puolustaa 
omaa toimintaansa.

Toiseksi yksittäisen ihmisen tai selvitysmiehen työ jää yksipuoliseksi, jos hän 
ei kykene organisoimaan erilaisten intressiryhmien näkemyksiä keskustelufoo-
rumeille. Erilaisten intressiryhmien välille syntyy luovaa jännnitettä, joka saa 
kehittämisprosessin liikkeelle. Selvitystyön tueksi kutsuttu työryhmä ja sitä täy-
dentävä asiantuntijaryhmä oli tietoisesti rakennettu luovan jännitteen luomi-
sen näkökulmasta. Selvitysprosessissa ja työryhmätyöstentelyssä päähuomio 
kiinnitettiin uusien kehittämisehdotusten ja avausten luomiseen.

Selvitysprosessin kannalta keskeinen välitavoite täyttyi, kun johtopäätösten 
painopisteet kiteytettiin Oulun VTT:llä pidetyssä työryhmän ja asiantuntijoiden 
toisessa kehittämisfoorumisssa. Johtopäätösten painopisteet on esitetty seu-
raavassa kuviossa.

Kuvio 2. Johtopäätösten painopisteet. 14.8.2006 Oulun VTT:llä pidetyssä kehittämisfoorumissa kiteytyi  
loppuraportin tärkeimmät johtopäätösten painopistealueet ja pääteemat.

JOHTOPÄÄTÖSTEN PAINOPISTEET
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Oulun VTT:llä pidetty työryhmän ja asiantuntijoiden kehittämisfoorumi an-
toi voimakkaan mandaatin selvitysmiehelle ja hankkeen sihteeristölle lähes-
tyä alueellisen innovaatioympäristön kehittämistä paradigman muutoksen ja 
arvoinnovaatioiden kautta. Koko selvitysprosessin konsepti ja loppuraportin 
rakenne voidaan tiivistää seuraavaan kuvioon. Kuviossa esitetty malli kuvaa 
myös selvitystyön tuloksena kypsynyttä alueellisen innovaatiotoiminnan ke-
hittämisprosessin mallia. Kysymyksessä on prosessi, jota voidaan vauhdittaa 
luomalla mallissa kuvatuille pääkäsitteille uusia sisältöjä.

Kuvio 3. Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisprosessin malli. Selvitystyön luovan 
jännitteen, työryhmän ja ad hoc -ryhmien työn tuloksena syntyi uusi alueellisen innovaatioympäristön ke-
hittämismalli. Malli mahdollistaa alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisprosessin ylläpidon 
luomalla käsitteille uusia sisältöjä.

ALUEELLISEN YRITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN KEHITTÄMISPROSESSIN MALLI

PARADIGMAN 
MUUTOS

YHTEINEN TAHTOTILA JA 
TULEVAISUUSLÄHTÖISYYS

NYKYINEN 
YHTEISKUNNAN 

MURROS

KEHITYSPROSESSIA
 TUKEVAT

 POLIITTISET
 JOHTOPÄÄTÖKSET

ARVOT

ALUEELLISEN YRITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN SELVITYSMIESPROSESSI

ALUEELLISUUS

INNOVATIIVISUUS

ARVOPOHJA

MAAILMANKUVA

TIETO

HENKISET

SOSIAALISET

TALOUDELLISET

PAIKALLISESTA GLOBAALIIN 
MARKKINAYMMÄRRYKSEEN

OSAAMISEN KERRYTTÄMINEN 
JA HYÖDYNTÄMINEN

YRITTÄJYYDEN 
VAHVISTAMINEN

JOHTAMISEN 
HAASTEET

KANNUSTAVA 
RAHOITUS

SOSIAALISEN PÄÄOMAN 
VAHVISTAMINEN

JULKISEN JA YKSITYISEN 
SEKTORIN KUMPPANUUS

OSAAMINEN

TIEDE
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2 YRITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN ARVOPERUSTA

3 Paradigman muutoksen ydinkohdat

 •  Alueellisuus muutoksessa
  - Talousblokkien kilpailusta globaalikeskeisyyteen- ja verkostoihin
   -  Lahjakkuuden ja kykyjen maapalloistuminen, globaali keskittymi-

nen ja globaali yrittäjyys korostuvat uuden globaalisaatiovaiheen 
tunnuspiirteinä

  - Alueellisuudesta osaamis- ja yritysverkostoihin
  -  Tavaroiden ja ihmisten kuljettamisesta tietoteknologiaan 

tukeutuviin uusiin palvelukonsepteihin
  -  Maailmantalouden kasvun aiheuttamasta luonnonvarojen ky-

synnästä uusiin kestäviin energialähteisiin ja materiaaleihin
 
 • Innovatiivisuus ja osaaminen
  -  Tutkimus- ja teknologialähtöisyyden rinnalle markkina- ja 

kehittämislähtöisyys
  - Pienistä parannuksista läpimurtoihin ja radikaali-innovaatioihin
  -  Tutkimuslaitosten huippuosaamisesta avoimeen osaamiseen 

kerryttämiseen
 
 • Arvopohja ja maailmankuva
  - Mekanistisesta dynaamiseen ekosysteemiseen maailmankuvaan
  - Materiaalisesta maailmankuvasta vastuunottoon

 • Suhtautuminen tietoon ja tieteeseen
  -  Tiedon käsitteen laajentuminen olemassaolevasta maailmasta 

mahdollisuuksia tunnistavaksi
  - Menneisyyslähtöisyydestä tulevaisuuslähtöisyyteen
  -  Sivusta katsojasta ja uhkiin varautujasta mahdollisuuksiin tarttujaksi 

ja tulevaisuuden tekijäksi
  -  Kielen kehittyminen vakiintuneista käsitteistä dynaamisiin 

tavoitetilaa kuvaaviin.

Paradigma voidaan määritellä tässä yhteydessä merkittäväksi tai perustavaa 
laatua olevaksi toimintavan muutokseksi. Paradigman muutoksen käsittely 
tehdään sen vuoksi, jotta tietoisemmin pyritään painottamaan alueellisessa 
kehittämistyössä niitä elementtejä, jotka korostuvat nyt ja tulevaisuudessa. 
Vanha paradigma syntyi ja toimii teollisessa yhteiskunnassa. Vanhaa pa-
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radigmaa tarvitaan edelleen teollisen yhteiskunnan joissakin toiminnoissa. 
Teollisuustyöpaikkojen määrä on lähtenyt Suomessa laskuun 1980-luvun puo-
lessa välissä, USA:ssa ja Englannissa jo 1970-luvulta. Tilalle tuleva uusi yhteis-
kunta, jossa muun muassa palveluiden työpaikkaosuus kasvaa, ei toimi samal-
la logiikalla. Globalisaation eteneminen on luonut paineita jo pitkään jatkuneen 
kehitystrendin kiihtymiselle. 

Innovaatiotoiminnassa eletään murroskautta, joka on kestänyt jo parikym-
mentä vuotta teollisen rakenteen ja merkityksen muuttuessa. Paradigman kä-
sittely innovaatiotoiminnan näkökulmasta on luonnollisesti haastava tehtävä. 
Keskeistä on pyrkiä osoittamaan, että uuden paradigman mukainen toiminta 
edellyttää yritys- ja innovaatiotoiminnan arvoperustan tarkistamista ja tietoisia 
arvovalintoja. Arvoihin huomion kiinnittäminen vaikuttaa toimintatapojen muu-
tokseen ja luo uudenlaista toimintakulttuuria.

Alueellisuus

Kaikki toiminta kumpuaa ja tapahtuu alueilla, rajat eivät kuitenkaan saa olla 
rajoite. Useat rajat ovat syntyneet luonnollisesti taloudellisen toiminnan tulok-
sena. Toiminnan muuttuessa muun muassa globalisaation edetessä, niistä voi 
tulla pahimmillaan  toiminnan kehittämisen este. Globalisaatio johtaa alueiden 
välisisestä kilpailusta enemmän osaamisverkostojen ja klustereiden väliseen 
kilpailuun. Alueiden kehittymisen ratkaisee, pystyvätkö ne luomaan uusia yri-
tyksiä ja kiinnittymään olemassaoleviin arvoketjuverkostoihin. Yritys- ja inno-
vaatioympäristön kehittämistoimien on tuettava edellä mainittu alueellisia ver-
kostoitumisprosesseja. 

USA:n, Euroopan ja Aasia talousblokkien kilpailuasetelma korostuu vanhan pa-
radigman toimintaympäristössä, uusi paradigma sen  sijaan painottaa rajat ylit-
tävää globaalikeskeistä toimintaa, globaaleja verkostoja ja osaamiskeskittymiä.

Samanaikaisesti on luotava edellytykset paikallisilla markkinoilla toimimiseen. 
Kestävä yhteiskunta etsii suuruuden ja pienuuden tasapainotilaa niin ihmisen 
mittaiselle paikallisuudelle kun globaaleille markkinoille suuntautuville radikaa-
li-innovaatiolle. Innovaatioympäristön rakentumista ohjaa kattava markkina-
ymmärrys seuraavan kuvion mukaisesti.

Globalisaation ”neljäs vaihe” seuraavan taulukon mukaan pitää sisällään pa-
radigman syvällisiä muutoksia eri tasoilla. Oivaltamalla paradigman muutos-
ten tarpeellisuus riittävän ajoissa ja luomalla yritys- ja innovaatioympäristö, 
joka tukee uuden paradigman mukaista toimintaa, voidaan toteuttaa parhaiten 
päämäärä kehittää Suomesta maailman kilpailukykyisin innovaatioympäristö. 
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Vanhan paradigman mukaisessa tilanteessa erikoistuminen ja maailmantalou-
den kasvu johtaa tavaroiden ja ihmisten kuljettamisen lisääntymiseen, mitä ke-
hitystä ei aseteta kyseenalaiseksi. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa 
korostetaan uusia palvelukonsepteja, jossa materiaalin sijaan liikutetaan yhä 
enemmän tietoa. Tämä tuo uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tasapainoiseen 
aluekehitykseen kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Yhä keskeisemmäksi nou-
see myös kiinnittyminen tietoverkoissa toimiviin yhteisöihin. Esimerkiksi ener-
giateemassa haetaan tällä hetkellä voimakkaasti uusia ratkaisuja muun muas-
sa öljyn hinnan nousun vuoksi. Tällöin  voi syntyä nopeasti uusia oivalluksia ja 
radikaali-innovaatioita, mikäli luontaiset mahdollisuudet tiedon vaihtoon ovat 
olemassa.

Vanha paradigma on perustunut uusiutumattomien luonnonvarojen kiihtyvälle 
käytölle. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa uusia liiketoimintamahdol-

Kuvio 4. Innovaatioympäristön rakentumista ohjaa kattava markkinaymmärrys. Innovaatio-
ympäristön alueellista kattavuutta ja markkinaymmärrystä on parannettava. Uuden paradigman mukaises-
sa tilanteessa talousblokkien välisen kilpailun sijaan korostuu osaajaverkostojen globaali ja avoin kilpailu. 
Innovaatioympäristön kehittämistoimien on vahvistettava erityisesti tätä verkostoitumista alueellisella ja  
paikallisella tasolla sekä globaaleilla markkinoilla kohdennetusti tiettyihin sillanpääalueisiin.

INNOVAATIOYMPÄRISTÖN RAKENTUMISTA OHJAA KATTAVA MARKKINAYMMÄRRYS
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lisuuksia aukeaa muun muassa luontoa ja energiaa säästävillä ratkaisuilla ja 
jätteiden hyötykäytöllä. Esimerkiksi fossilisten polttoaineiden rinnalle nousee 
uuden paradigman mukaan uusiutuvat ja paikallisetkin energialähteet. Myös 
uudet ekologisemmat ja älykkäät materiaalit sopivat uuden paradigman mu-
kaiseen maailmankuvaan.

Ensimmäinen 
vaihe

Toinen vaihe Kolmas vaihe Neljäs vaihe

1400-luvulta 
1800 luvulle

1800-luvulta 
1900-luvun lopulle

1900-luvun lopulta 
2000-luvun alkuun

2000-luvun alku

Resurssien valloitus Markkinoiden 
globalisoituminen

Ei-länsimaisen kapita-
lismin laajeneminen

Kyvykkyyden ja 
lahjakkuuden 
globalisoituminen 

Eurooppakeskeinen Pohjois-
Amerikkakeskeinen

Itäkeskeinen (Aasia) Globaalikeskeinen

Siirtolaisuus Monikansallistuminen Globaalin talouden 
ja markkinoiden 
kehittyminen ja kasvu

Globaalin yrit-
täjän synty

Innovatiivisuus ja osaaminen 

Innovaatiot perustuvat vanhassa paradigmassa tieteeseen, tutkimukseen ja 
olemassaolevaan teknologiaan, eivät ensisijaisesti markkinoiden tuleviin tar-
peisiin. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa korostetaan markkinoiden 
nykyisten ja tulevien tarpeiden tunnistamista ja tutkimuksen, tieteen ja tuo-
tekehityksen roolia uusien innovaatioiden kehittämisessä niihin ja korostetaan 
koulutuksen ennalta suuntaamista tuleviin tarpeisiin.

Innovaatioissa korostuu vanhassa paradigmassa varmat ja pienet parannukset. 
Vaarana on, että käy kuten dinosauruksille, jotka eivät kykene muuntumaan 
ajoissa toimintaympäristön muuttuessa. Uudessa paradigmassa huomioidaan 
tulevaisuuden tarpeet, muun muassa kestävän yhteiskunnan vaatimukset, ja 
kyetään aikaisessa vaiheessa tekemään läpimurtoinnovaatioita tukevia päätök-
siä esimerkkinä tällä hetkellä ajankohtaisessa energiateemassa.

Vanhassa paradigmassa huippuosaaminen määriteltiin tutkimuslaitosten osaa-
miseksi. Monessa tapauksessa näiltä puuttui yhteys markkinaan, tästä huoli-

Taulukko 1. Globalisaation vaiheet 1400-luvulta 2000-luvun alkuun2 

2   Eugene Luczkiw (2006): The End of Enterpreneurship – An Holistic Paradigm for Teaching and Learning 
About, For and Through Enterprise. 
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matta perustutkimusta ilman kytköstä markkinaan resurssoitiin voimakkaasti. 
Uudessa paradigmassa huippuosaamista on etenkin avoimilla markkinoilla toi-
mivissa yrityksissä, mutta myös julkisissa toimijoissa, jotka pyrkivät avoimeen 
tiedon, kokemuksen ja taidon kerryttämiseen. Perustutkimus- ja tieteellinen 
tutkimus kehittyy jatkossa huippututkimukseksi, mikäli se pystyy tuomaan li-
säarvoa avoimessa osaamisen kerryttämisessä oleville toimijoille ja lisäämään 
niiden innovaatio- ja kilpailukykyä. Tämä tarkoittaa muun muassa osaamisen 
solmujen ja pisteiden tunnistamista maantieteellisesti kattavasti ja avointa yh-
teistyötä.

Globaalisaation neljännessä vaiheessa lahjakkuuden ja kykyjen integrointi käy-
tännössä merkitsee, että kilpailukykyiset arvoketjut muodostuvat huippuosaa-
misen keskuksiksi. Kyse ei ole vain tutkimus- ja oppilaitosten osaamista vaan 
yhä enemmän yritykset muodostavat huippuosaamiskeskuksia.

Arvopohja ja maailmankuva

Verkostoihin kiinnittymisen lähtökohta on yhteinen arvopohja. Yhteisten arvo-
jen määrittäminen ja jaetun käsityksen muodostaminen niistä on siten lähtö-
kohta eri toimijoiden väliselle vuorovaikutukselle, jossa viime kädessä innovaa-
tioprosessi elää.  Paras henkivakuutus ”kartalla pysymiseen” on kiinnittyminen 
osaajaverkostoihin. Kiinnittymisen edellytyksenä voi useassa tapauksessa olla 
tietoinen yksilökohtainen ja yhteisökohtainen arvo-ohjaaminen.

Materiaalisiin arvoihin kiinnittyminen estää verkostoissa toimimista ja riskinot-
toa henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Uuden paradigman mukaisessa 
vaiheessa vastuunotto omista unelmista tai omasta kutsumuksesta muiden 
hyväksi käynnistää ihmisen ja yhteiskunnan. Voidaan puhua ”vastuunoton 
virtanapista”. Vastuunotto omasta ainutlaatuisuudestaan ja sen kehittäminen 
toisten parhaaksi on ihmisyyden syvin olemus ja auttaa nousemaan yksilöitä 
ja yrittäjiä kahlitsevista rajoitteista. Vastuunottaminen rohkaisee henkiseen, 
sosiaaliseen ja taloudelliseenkin riskinottoon sekä verkostoyhteyksien luomi-
seen. Vastuunoton arvoa, jonka kääntöpuolena on riittävä vapaus, voidaan 
pitää keskeisimpänä yksittäisenä uuden paradigman mukaisena arvona.

Suhtautuminen tietoon ja tieteeseen

Tämän päivän toimintaa tai tulevaa selitetään vanhan paradigman mukaises-
sa maailmassa historiallisilla syillä. Ilmiöt pyritään rakentamaan mekanistisiksi 
syy-seuraus suhteilla toimiviksi malleiksi. Uusia vaikuttavia tekijöitä kuitenkin 
syntyy kaiken aikaa. Vanhat selitysmallit eivät kyenneet huomioimaan esimer-
kiksi vaikkapa Neuvostoliiton hajoamista tai Venäjän tämän päivän dynaamista 
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kehitystä energian viejänä tai uusiutuvien energialähteiden voimakasta käyt-
töönottoa tällä hetkellä kaikkialla maailmassa. Uudessa paradigmassa korostuu 
luonnollinen kehitys, erilaiset idut ja heikot signaalit voivat kehittyä suuriksi, 
kun niille tulee elintilaa. Kehittyvä ekosysteeminen maailmankuva on lähem-
pänä uuden paradigman mukaista maailmankuvaa, kuin mekanistinen ja ko-
nemainen.

Tieteessä vallitsee edelleen vanhan paradigman mukaan suppea tiedon käsi-
tys. Vain havaittavissa olevat tosiasiat ovat tutkimuksen arvoista. Uuden pa-
radigman mukaisessa tieteellisessä työssä myös tulevaisuus, jota ei perintei-
sessä mielessä  ole olemassa, voi olla tutkimuksen keskiössä. Tulevaisuuden 
tutkimuksessa korostuukin mahdollisuuksien tunnistaminen ja parhaimmillaan 
tulevaisuuden tekijöiden ja näkijöiden yhteinen oppiminen ja sitoutuminen 
mahdollisuuksien realisoimiseksi.

Aikaorientaatio on  vanhassa paradigmassa käytännössä historiassa, tulevai-
suutta ei edes aktiivisesti pyritä hahmottamaan ja jos pyritään, niin se perus-
tuu menneen kehityksen mallintamiseen. Uudessa paradigmassa tämän päivän 
yksilöiden, yritysten ja alueiden valinnat perustuvat pyrkimyksenä haluttuun 
tulevaisuuteen. 

Vahnan paradigman objektiivisuuden ja sivulta seuraamisen korostaminen hei-
kensi tarvetta vaikuttaa aktiivisesti tulevaisuuteen. Tämän päivän toiminnan on 
katsottu olevan historialla selitettävää. Ei ole ollut tarvetta vaikuttaa aktiivisesti 
tulevaisuuteen. Tulevaisuus on kuitenkin tämän päivän valintojen tulosta ole-
massaolevien reunaehtojen vallitessa. On selvitettävä aktiivisesti mahdolliset 
tulevaisuudet ja yhteisöjen yhteinen tahtotila halutusta tulevaisuudesta. On 
pyrittävä sivulta seuraavan ja uhkiin varautujan roolista mahdollisuuksiin tart-
tujan ja tulevaisuuden tekijän rooliin. Tässä auttaa muun muassa tulevaisuu-
dentutkimus ja sen fi losofi sten lähtökohtien korostaminen.

Yhteenveto paradigman ydinkohdista vanhan ja uuden paradigman mukaises-
sa toiminnassa on esitetty seuraavassa yhteenvetotaulukossa.
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Taulukko 2. Vanhan ja uuden paradigman mukainen tulkinta innovaatiotoimintaan vaikuttavista 
tekijöistä, yhteenveto.

Paradigman ydinkohdat Vanha paradigma Uusi paradigma

Alueellisuus

Talousblokit vs. globaalit 
verkostot

USA, Eurooppa ja Aasia 
alueiden kilpailuasetelma

Globaalikeskeinen, globaalit 
verkostot ja keskukset

Alueellisuus vs. toiminnallisuus Keinotekoisen hallinnollisen 
alueellisuuden 
korostaminen

Verkostoihin kiinnittymisen 
korostaminen

Logistiset virrat Tavaroiden ja ihmisten 
liikkuminen

Tietoteknologiaan tukeutu-
vat uudet palvelukonseptit

Kestävä kehitys

Maapallon luonnonvarojen 
kuluttaminen ja fossiiliset 
polttoaineet

Kestävä kehitys: uusiutuvat 
energialähteet ja materiaalit

Innovatiivisuus ja osaaminen

Innovaatioiden lähtökohta Tutkimus- ja teknologia-
lähtöisyys

Markkina- ja kehittämis-
/tulevaisuuslähtöisyys

Innovaatioiden tasot Pienet parannukset 
keskiössä

Innovaatioita kaikilla tasoilla

Huippuosaaminen Tutkimuslaitokset Avoin osaamisen 
kerryttäminen

Tutkimus ja tulos-
ten hyödyntäminen

Peräkkäisiä prosesseja Rinnakkaisia prosesseja

Arvopohja ja maailmankuva

Materialismi vs. henkisyys Materialismi Vastuunotto

Mekanistinen vs. luonnollinen 
maailmankuva

Mekanistinen Kehittyvä, ekosysteeminen 

Suhtautuminen tietoon 
ja tieteeseen

Tieteen painotukset Toteutuneen kehityksen 
selittäminen, suppea tiedon 
käsite

Mahdollisuuksien etsiminen 
ja valintojen tukeminen, 
laajennettu tiedonkäsite

Aikaorientaatio Menneisyyslähtöisyys Tulevaisuuslähtöisyys

Toimijoiden roolit Sivusta katsominen ja 
objektiivisuuteen pyrkivä

Vaikuttamiseen pyrkivä 
arvolähtöinen toiminta

Avainkäsitteet Nykytilaan tai menneisyy-
teen tuomitsevia, 
vakiintuneita

Dynaamisia ja tavoitetilaa 
kuvaavia, uusia



28

Projektipäällikkö Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia

Inhimillinen tekijä

Poliittista päätöksentekoa tukevan työskentelyn johtavia periaat-
teita viime aikoina ovat Suomessa olleet horisontaalisuus ja tu-
levaisuusorientaatio. Horisontaalisuus tarkoittaa verkostomaista 
toimimista yli hallinnonalarajojen ja kokonaisuuksia hahmottaen. 
Tulevaisuussuuntautuneisuus puolestaan on kunnianhimoinen 
näkökulma, joka tarvitsee avukseen arvioivaa tietoa menneisyy-
destä. Molempien periaatteiden toteutumiseksi meillä on nykyään 
käypiä välineitä, joita voidaan kehittää edelleen: politiikkaohjel-
ma-ajattelu, verkostojohtamisen opit, sosiaalisen innovaation 
käsite, ennakointiverkostot sekä arviointi- ja tulevaisuustyö eri 
muodoissaan. 

Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitys henkii mainiol-
la tavalla mainittuja politiikkatyön uusia tuulia: tätä selvitystyötä 
ovat leimanneet vahva etunoja tulevaisuuteen, kunnianhimoinen 
ote, avara ja hengittävä työskentelytapa. Inhimillinen tekijä on 
ollut koko ajan läsnä työssä. Itse selvitysprosessi on toteuttanut 
osaltaan niitä tavoitteita, joita se peräänkuuluttaa innovatiiviselta 
toiminnalta laajemminkin yhteiskunnassa. Se on ollut osallistava 
ja uusiin avauksiin innostava. Kaikkia hankkeen ansioita ei ole 
luettavissa tämän raportin sivuilta vaan ne ovat näkymättöminä 
siinä ajatteluprosessissa, joka on kulkenut lukuisten ihmisten mie-
lissä työn aikana. 

Tavoitteeksi asetettiin, että paljon puhutusta ja kirjoitetusta asi-
asta sanottaisiin uutta. Hankkeen esittämälle uudelle yritys- ja in-
novaatioyhteiskuntamme paradigmalle luo vankan pohjan tähän-
astinen pitkäjänteinen ja määrätietoinen politiikka. Uusajattelua 
ja uusien horisonttien näkemistä kuitenkin tarvitaan, koska maa-
ilmalla juostaan lujaa ja me olemme jo nykymaailman nopeaa 
tempoa ajatellen suhteellisen kauan edenneet samaa tietä. Eri 
politiikkatoimilta odotetaan näkyviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja 
ihmisten todelliseen elämään. Ja ihmisten arvomaailma muuttuu. 
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Ihmisten kannalta yhteiskunnan haasteet eivät hahmotu organi-
saatio- vaan ilmiöperustalta.

Uuden paradigman sisältämä innovaatiokäsitteen lavennus kos-
kee arvoja ja toimintatapoja, joita ei voi muuttaa määräämällä. 
Siksi selvitysraportti haastaa ja houkutteleekin jatkamaan keskus-
telua aiheesta. Raportissa mainitun eri näkemysten välisen luo-
van jännitteen pitää jatkua, mikäli selvityshankkeesta mielitään 
siinä mainittuja ”villoja”. Valtakunnan politiikassa tähän tarjoutuu 
mahdollisuus lähestyvien vaalien yhteydessä ja niiden jälkeen 
käytävissä hallitusneuvotteluissa. Hallitusneuvotteluissa myös 
päätetään mahdollisten tulevien hallituksen politiikkaohjelmien 
teemoista. Niitä odotellessa valmistellaan kuitenkin jo suosituksia 
mahdollisten politiikkaohjelmien toteutuksen muodoista. 



30

4 Yritys- ja innovaatiotoimintaa tukeva arvoperusta

 •  Arvojen kannustettava henkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen 
riskinottoon

  
  Henkistä riskinottoa tukeva arvot tai keinot:
  -  itsensä ylittäminen 
  -  innostus voimavarana
  
  Sosiaalista riskinottoa tukevat arvot tai keinot:
  -  kokeilujen ja rohkean riskinoton arvostaminen, epäonnistumisten 

ja onnistumisten hyväksyminen
  - jatkuva uusien kontaktien hakeminen ja luottamus
  
  Taloudellista riskinottoa tukevat arvot:
  -  vapaus ja vastuu

 •  Valittavien arvojen on tuettava suomalaisen yritys- ja innovaatio-
toiminnan keskeisiä elementtejä ja painopistealuita, talouskasvua 
yhteiskuntarakenteiden terveinä pitämiseksi:

  1. Lisättävä markkinaymmärrystä
  2. Tuettava mahdollistavaa johtamista
  3. Kerrytettävä osaamista
  4. Luotava kannustavaa rahoitusta
  5. Vahvistettava sosiaalista pääomaa
  6. Vahvistettava yrittäjyyttä
  7. Tuettava julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä

 •  Tavoitteena BKT / asukas merkittävä nosto kaikilla alueilla, 
kansallisella tasolla 40 000 € vuonna 2011.

Uuden paradigman muutos tapahtuu arvojen muutosten kautta, jotka johtavat 
eri tasoisiin nykyisiä käytäntöjä tehostaviin innovaatioihin. Tietyt kehitystrendit 
ja uudet merkittävät innovaatiot voivat tehdä tarpeettomaksi koko nykyisen 
toiminnan, johtaa yhteiskunnan taantumiseen ja köyhtymiseen. Erityisenä on-
gelmana on vastuuttomuuden lisääntyminen ja siitä seuraavat yhteiskunnalli-
set ongelmat, joista kärsivät muun muassa ikääntyvät ja lapset. 

Pitäytyminen vanhassa paradigmassa voi merkitä taloudellisia ja lisääntyviä 
sosiaalisia ongelmia. Euroopassa Irlanti on noussut lyhyessä ajassa tietoisen 
strategisen otteen johdosta Euroopan rikkaimpien joukkoon BKT / asukas mit-
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tarilla mitattuna. Aasiassa esimerkiksi Singapore, jolla kylläkin on demokraat-
tisia puutteita, on noussut 30 vuodessa yhteiskunnan yhteisellä päätöksellä 
maailman lähes köyhimmän maan asemasta maailman rikkaimpien joukkoon, 
’rikollisjoukkioiden maasta’ moraaliltaan korkeatasoisemmaksi väestöstään 
huolta pitäväksi yhteiskunnaksi. Yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä 
tukevilla arvoilla varmistetaan huolenpito kansalaisista myös tulevaisuudessa. 
Jokaisen kansalaisen mahdollisuus olla hyödyksi ja hyötyä muodostavat perus-
tan yhteiskunnalliselle osallisuudelle ja innovaatioyhteiskunnalle.

Kuvio 5. Innovatiivisen toiminnan olemus ja paradigman muutos. Nykyinen organisoitu innovaatio-
toiminta ei riittävästi  tue merkittäviin muutoksiin yltävää innovaatiotoimintaa vaan keskittyy riskittömien 
innovaatioiden edistämiseen. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa pyritään yhä merkityksellisimpiin 
innovaatioihin, joiden toteuttaminen edellyttää suurempaa riskinottoa henkisessä, sosiaalisessa ja talou-
dellisessa mielessä.

INNOVATIIVISEN TOIMINNAN OLEMUS JA PARADIGMAN MUUTOS

TAVOITE /

MAHDOLLISTAVA 
TOIMINTA

NYKYTILANNE 

ORGANISOITU 
TOIMINTA

IN
N

O
VA

AT
IO

ID
EN

 A
RV

O
 / 

M
ER

KI
TY

S

RISKILLINEN

RISKITÖN

INNOVAATIOIDEN MÄÄRÄ

Arvojen on tuettava yritystoiminnan merkittävää uudistumista ja kasvua, jotta 
kasvua saataisiin yhä globalisoituvassa taloudessa ja voitaisiin ylläpitää yhteis-
kunnan perustoimintoja ja huolehtia yhä kasvavasta joukosta vanhuksia sekä 
lapsista. Nykyinen kasvukaan ei tähän riitä ellei toimintatapoja uusita olen-
naisesti. Tämä edellyttää paradigman muutosta (kts. edellinen kuvio). Uuden 
paradigman mukaisessa tilanteessa tavoitellaan koko Suomelle 40 000 € BKT   
osuutta / henkilö vuoteen 2011 mennessä sekä kaikilla alueilla merkittävää 
BKT / henkilö nousua. 
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Yritys- ja innovaatiotoiminnan keskeiset haasteet liittyvät henkisiin, sosiaalisiin 
ja taloudellisiin riskeihin. Koska näiden ylitse on päästävä, jotta innovatiivista toi-
mintaa syntyisi, on yksilöitä ja yhteiskuntaa tietoisesti arvojohdettava päämää-
rän saavuttamiseksi. Innovaatioita tarvitaan myös arvojen ja moraalin alueella.

Edellä mainittuihin tavoitteisiin perustuen on vahvistettava tietoisesti seuraavia 
tärkeimpiä ja paradigmaan muutosta vahvistavia käytännöllisiä arvoja kaikkien 
yhteiskunnan toimijoiden tasolla:

 - itsensä päivittäinen ylittäminen
 - uusien kontaktien hakeminen
 - vastuun ottaminen osaamisen kerryttämisestä
 - vapauden ja itsemääräämisoikeuden arvostaminen.

Seuraavassa taulukossa on esitelty keskeisimpiä vanhan ja uuden paradigman 
mukaisia arvoja jaottelemalla ne henkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin arvoihin.

Taulukko 3. Yritys- ja innovaatiotoimintaa tukevat arvot vanhan ja uuden paradigman mukaisessa 
tilanteessa.

Arvo Nykytila / vanhan paradigman 
mukaiset arvot

Uuden paradigman 
mukaiset arvot

Henkiset

Kasvojen menettämisen pelko Itsensä ylittäminen

Kyynisyys ja välinpitämättömyys 
korostuu

Innostus ja rohkeus voimavarana

Pakko-onnistuminen Rehellisyys ja luottamus

Sosiaaliset

Epäonnistumisen leimaaminen, 
rohkeiden riskinottajien karttaminen

Kokeilujen ja rohkean riskinoton 
arvostaminen, epäonnistumisten 
ja onnistumisten hyväksyminen 

Tyytyminen nykytilaan Toiminnan korkea ambitiotaso

Uusien avauksien vieroksuminen Uusien kontaktien hakeminen

Tiedon panttaaminen ja yksin 
tekeminen

Avoimuus ja verkottuminen

Taloudelliset

”Tärkeintä on varma- ja säännöllinen 
toimeentulo, virka tai asema”

Vastuun ottaminen, voimaantuminen 
ja uudet alut 

Omaisuuteen kiinnittyminen Vapauden ja vastuun arvostus
uuden luomisen ja huippusuoritusten 
käynnistäjänä 

Yritystoimintaan sijoittamista 
kartetaan

Yritystoimintaan sijoittaminen on 
kannustettavaa
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Kansanedustaja Jyri Häkämies, Eduskunta

Yritys- ja innovaatiotoiminnan arvoympäristö vaatii 
muutoksia

”Suomalaiseen arvoperustaan on kuulunut pyrkimys tasa-arvoon. 
Tästä on tuloksena muun muassa maailman huipputasoa oleva 
peruskoulu, joka takaa kaikille suomalaisille tien tohtoritasolle 
saakka. Hyvinvointiyhteiskunnan kannatus on korkealla tasolla.

Hyvinvointiyhteiskunta-linjaus on kuitenkin johtanut liian tasa-
päistävään ajatteluun. Lahjakkuuksien tukeminen ja edistämi-
nen vaikkapa peruskoulussa tuntuu vaikealta. Huippuyliopistoihin 
panostaminen koetaan vain rikkaiden juttuna tietämättä edes 
sisältöä. Menestyminen yrittäjänä on sallittua vain tiettyyn rajaan 
saakka. Yrittäjän konkurssi lähestulkoon tuhoaa ihmisarvon eikä 
asiantilan muuttamista koeta tärkeänä.

Yrittämiseen kannustavan itsensä ylittämisen, innostuksen, on-
nistumisen ja myös epäonnistumisen arvoympäristön luominen 
vaatii pitkäjänteistä toimintaa. Julkisen toiminnan ihannoinnin 
rinnalle on luotava yrittämisen arvostus.

Tuloksena tästä toiminnasta tulee ensi vaalikaudella säätää hen-
kilökohtaisen konkurssin mahdollistava laki, poistaa yrittäjänä 
menestymisen turhat pidäkkeet ja luoda koulutukseen kaikenkat-
tava menestymiseen ja lahjakkuuteen tähtäävä henki.”
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5 Yhteiseen tahtotilaan ja tulevaisuuslähtöisyyteen

 •  Länsimainen luonnontieteen vallankumoukseen perustunut tieteellinen 
kulttuuri luonut 200-vuoden aikana menneisyyslähtöisen kulttuuriin 
perinteisiin teollisuusmaihin

 •  Historialliset kokemukset Ruotsin, Venäjän ja EU:n ”alaisuudessa” ovat 
osaltaan vahvistaneet ilmiön Suomessa äärimmilleen

 •  Tulevaisuutta ei voi ennustaa historia-aineistoon perustuen syy-
seuraus -suhteita pelkästään analysoiden

 •  Vaikuttavat vahvat trendit (esimerkiksi väestön ikääntyminen tai öljyn 
hinnan nousu) ja uudet nopeasti kehittyvät ilmiöt (esimerkiksi uusien 
energiatuotantotapojen yleistyminen) muokkaavat toimintaympäris-
töä  ja tarjoavat mahdollisuuksia. Äkilliset villikortit (kuten öljyn hinnan 
muutos esimerkiksi Lähi-idän konfl iktin vuoksi) voivat muuttaa äkilli-
sesti koko kehityskulun

 •  Mahdollisuuksiin tarttumisessa yhteisen tahtotilan ja vision luominen 
tärkein lähtökohta

 •  Yhteistä tahtotilaa muodostettaessa keskustelu- ja oppimisprosesseja 
on tuettava ohjelmallisin (esimerkiksi alueelliset yritys- ja innovaatio-
ympäristöjen ennakointiohjelmat), organisatorisin (esimerkiksi yritys-
ten, kuntien ja valtion -vuoropuhelua korostavat) ja fyysisin ratkaisuin 
(esimerkiksi tulevaisuudenvarman tietoliikenneverkon rakentamisen 
varmistaminen).

Luonnontieteen ja teknologian vallankumous käynnisti voimakkaan teol-
listumisen vaiheen länsimaisessa yhteiskunnassa noin 200 vuotta sitten. 
Luonnontieteiden arvostus nousi ja sieltä tuttu paradigma syy-seuraussuhde 
ajattelu levisi kaikkiin tieteisiin vallitsevaksi paradigmaksi. Paradigman mukaan 
vain aistein havaittavissa olevat tosiasiat voivat olla tutkimuksen kohteena ja 
tiedon lähteenä. Menetelmänä korostuivat muut kuin ”kokemusosaamista ja 
-viisautta” keräävät menetelmät primääritiedon keräyksessä. Myös yhteiskun-
nan ohjaus perustui yhä enemmän tieteen tuloksiin. Lähes kaikkiin yhteiskun-
nan merkittäviin virkoihin pääsyn kriteerinä on akateeminen, tieteellinen kou-
lutus, mikä käytännössä korostaa menneisyyslähtöistä ja vanhan paradigman 
mukaista asiantuntijatietoa korostavaa ajattelutapaa. Samalla on muotoutunut 
ylhäältä alaspäin kulttuuri, jossa aina asiantuntija tietää, mitä yksilö tai yritys 
tarvitsee.
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Pienen Suomen kansan historialliset kokemukset suurten maiden naapurina, 
ensin Ruotsin vallan alaisuudessa, sitten Venäjän ja nyttemmin EU:n yhteydes-
sä, ovat joiltain osin korostaneet sopeutujan roolia ja nykyisten olosuhteiden 
selittämistä historiallisilla tosiasioilla ja oman vaikuttamismahdollisuuksien vä-
hättelyä.

Tulevaisuutta ei voi kuitenkaan ennustaa yksistään syy-seuraus -ajattelun pe-
rusteella. Tieteessäkin ajattelutapa on asetettu kyseenalaiseksi muun muassa 
siksi, että luonnontieteissä on löydetty ilmiöitä, joita voidaan paremmin selit-
tää todennäköisyyksillä tai sattumilla, kuin tarkalleen ennustaen. Toiseksi on 
yksinkertaisesti havaittavissa, että ajattelumallilla ei voida ratkaista kaikkia on-
gelmia. Tieteessä vallitsee kuitenkin edelleen historiallisista syistä perinteisen 
paradigman mukaiseen suppeaan tiedonkäsitykseen perustuva syy-seuraus 
-ajattelutapa. Tällä kulttuurilla voitaneen selittää osaltaan se, miksi suomalai-
nen tutkimusmaailma ei voi tuottaa yrittäjyyttä. Yrittäjyyttä on lähinnä siellä, 
missä luonnollista tulevaisuuslähtöistä ja mahdollisuuksiin tarttuvaa ajatteluta-
paa ei ole koulutuksella pilattu.

Esimerkkinä toimivasta tulevaisuussuuntautuneesta ajattelutavasta on se, 
että pyritään tunnistamaan yhteiskunnan vahvoja muutosvoimia ja trende-
jä. Esimerkiksi meillä on puhuttu väestön ikääntymisestä. Toinen merkittävä 
yleisesti puhuttu ja todettu trendi on teknologinen kehitys, erityisesti tieto-
teknologinen kehitys viime aikoina. Energian hinnan nousu on vahva trendi 
eikä sen moninaisia vaikutuksia ole tunnistettu riittävästi vanhan paradgiman 
mukaisessa ajattelutavassa. Vahvat trendit osoittavat liiketoiminnan mahdolli-
suuksia ja kasvun paikkoja, mutta samalla ne synnyttävät osaltaan ns. heikko-
ja signaaleja, joihin nopeasti tarttumalla ja joita vahvistamalla voidaan luoda 
vaurautta. Esimerkiksi uudet energiateknologiat syntyvät ja kehittyvät muun 
muassa maailmantalouden kasvun ja Lähi-idän epävakauden ylläpitäessä pe-
rinteisten energialähteiden hintaa korkealla. Myös ns. villien korttien – uhkaa-
vien mahdollisten, mutta epätodennäköisten ilmiöiden – tunnistaminen on tär-
keää ja nekin voivat parhaimmillaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Esimerkiksi öljykatastrofi n riski kasvaa Itämerellä ja Barentsin merellä, mikä 
edellyttäisi ja tarjoaisi mahdollisuuksia uudenlaiseen öljyntorjuntateknologiaan 
ja ennaltaehkäisyyn.

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu nykyistä ajattelutapaa ja tavoit-
teen mukaista tahtotilaa innovaatioympäristön keskeisten osatekijöiden näkö-
kulmasta.

 



36

Innovaatiotoiminnan 
osa-alue

Nykytila / vanhan pardigman 
mukainen tahtotila

Uuden paragiman 
mukainen tahtotila

Markkinaymmärrys

Omat edut lähtökohtana Hyötyjen jakaminen

Massamarkkina-ajattelu Yksilöiden tarpeiden, 
elämäntaparyhmien ja eri-
laisuuksien tunnustaminen

Kotimaa tai EU-taso Paikallinen ja globaali

Arvo syntyy tehtaassa Asiakkaan kuluttaessa 
syntyy arvo

Alihankinta Verkostoyhteistyö

Johtamisen haasteet

Tulosjohtaminen Mahdollistava johtami-
nen / mahdollisuuksien 
jatkuva etsiminen

Tiedon panttaaminen Informaatiosade

Osaamisen kerryttäminen

Tutkimuksen, teknologian ja 
tuotekehitystyön lisääminen

Markkinoita palvelevan 
tutkimuksen lisääminen

Tutkintoasiantuntijuus Asiantuntijuus mi-
tataan markkinoilla, 
kokemus korostuu

Tehokas tietotekniikka Verkostoyhteistyö ja 
sosiaalinen web

Tiedonhankinta ja -hallinta Monen toimijan yhteinen 
tietämysavaruus

Kannustava rahoitus

Riskittömyys ja pienet 
parannukset

Riskillisyys ja eri tasoiset 
innovaatiot

Yliopistot ja julkinen sektori 
rahoituksen isäntänä

Yritykset / verkostot 
kehittämisrahoituksen 
isäntänä

Aineelliset investoinnit Aineettomat investoinnit

Sosiaalisen pääoman 
vahvistaminen

Muodollisuus ja hierarkisuus 
yhteydenpidossa

Luottamuksellisuus ja 
avoin tiedonkulku

Vanhemmuuden ja välittämisen 
ulkoistaminen

Sosiaalisen alkupääoman 
tankkaus ja vanhempien 
vastuu
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Yrittäjyyden 
vahvistaminen

Epäonnistumisen leimaaminen Epäonnistumisen ja onnis-
tumisen hyväksyminen

Taloudellisen menestyksen 
kadehtiminen

Menestyjiltä oppiminen

Kasvottomat organisaatiot Vastuunotto yksilötasolla

Materiaaliset haasteet Henkiset haasteet

Julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin 
eriytyminen

Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuus

Julkinen sektori palveluiden 
tuottajana

Julkisen sektorin tilaajarooli 
korostuu

Julkinen sektori markkinoiden 
ja yrityskehityksen estäjänä

Julkinen sektori markki-
noiden synnyttäjänä

Uuden paradigman mukaisessa yritys- ja innovaatiotoiminnassa korostetaan 
toimintaympäristön muutoksesta johtuvien uusien liiketoimintamahdollisuuksi-
en kasvunpaikkojen tunnistamista muun muassa vahvoja vaikuttavia trendejä 
ja niiden vaikutuksia yritys- ja klusterikehitykseen arvioimalla. Edellä kuvatussa 
toiminnassa yhteiskunnan julkisten toimijoiden rooli korostuu aktiivisena yh-
teisten oppimisprosessien ylläpitäjinä yhteisen tahtotilan luonnissa. Toiseksi on 
tärkeää kyetä arvioimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia heikkojen signaa-
lien näkökulmasta. Tässä painopiste on myös yritysten ja konsernien sisäisessä 
toiminnassa, jota ulkopuoliset asiantuntijat voivat edesauttaa. Osa yrityskoh-
taisista heikoista signaaleista, muutetaan liiketoiminta-aihioiksi ja uusiksi spinn 
off -ilmiöiksi, jossa yhteiskunnan julkisen sektorin rooli voi olla keskeistä alku-
vaiheessa (esimerkiksi nykyisen tietoliikenneteollisuuden syntyminen Suomen 
NMT-päätöksellä).

Yhteistä tahtotilaa muodostettaessa keskustelu- ja oppimisprosesseja on tuet-
tava uuden paradigman mukaisessa tilanteessa

 • ohjelmallisin (esimerkiksi ennakointiohjelmat)
 •  organisatorisin (esimerkiksi yritysten, kuntien ja valtion -vuoropuhelua 

tukevat) 
 •  ja fyysisin ratkaisuin (esimerkiksi tulevaisuudenvarman tietoliikenne-

verkon rakentamisen varmistaminen).

Taulukko 4. Vanhan ja uuden paradigman mukainen tahtotila yritys- ja innovaatiotoiminnan osa-
alueiden tarkasteluun.
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Ohjelmalliset ratkaisut tarkoittavat esimerkiksi alueellisia yritys- ja innovaatio-
ympäristöjen ennakointiohjelmia, joissa tulevaisuuden tekijät ja näkijät koo-
taan yhteen.

Organisatoriset ratkaisut tarkoittavat uusia organisatorisia ratkaisuja, joissa 
kaikki yritys- ja innovaatiotoiminnan edistämisen kannalta tärkeät osapuolet 
ovat mukana. Yksinkertaistettuna voidaan korostaa yritysten, kuntien ja valtion 
mukanaoloa, missä kunnat tässä yhteydessä tarkoittaa muun muassa ammat-
tikorkeakouluja ja valtio resurssien allokointia edustavia tahoja. 

Fyysiset ratkaisut tukevat myös yhteisiä keskustelu- ja oppimisprosesseja ja 
uuden paradigman mukaisena ratkaisuna korostuvat muun muassa tietotek-
niikkaa hyödyntävät uudet oppimisympäristöt ja kysymys, miten turvataan 
parhaiten mahdollisuus oppimiseen yrityksissä ja kotona tietoverkkojen ja ym-
päristöjen näkökulmasta. 
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3  ALUEELLINEN MARKKINA- JA 
KEHITTÄMISORIENTOITUNUT YRITYS- JA  
INNOVAATIOTOIMINTA 

6 Paikallisesta globaaliin markkinaymmärrykseen 

 •  Tutkimus- ja teknologiapainotteisuuden rinnalle markkina- ja kehittä-
mispainotteinen toimintamalli

 •  Venäjän läheisyys, harva-asutus, pieni ja yhtenäinen pohjoinen kansa 
suomalaisia huomioitavia erityispiirteitä ja mahdollisuuksia

 •  Tavoitteena kansainvälinen markkinaymmärrys ja sen haltuunotto
  - 500:lle yritykselle kasvuohjelma
  -  3–5 kansainvälistymisen kehitysalustaa: Venäjä (Barents), Aasia 

(Singapore / Shangai), Pohjois-Amerikka (Kanada, Ontario / USA, 
Wisconsin), vastinalueet ja koordinoivat osaamiskeskukset Suomessa 
sekä konsortiot keskeisessä asemassa

 • Riskiä ottavan kansainvälistymislainainstrumentin luominen
 •  Kansainvälistymisasiantuntijoiden jalkautuminen alueille ja yrityksiin 

(ml. Finpro)
 •  Globaalien arvoketjujen ja arvoverkkojen konseptointi edistämään kan-

sainvälisillä markkinoilla onnistumista
 •  Tulevaisuustyön integrointi kansainvälistymisen edistämisen työkaluksi.

Nykyinen innovaatiojärjestelmä korostaa perustutkimusta ja teknologialäh-
töisyyttä. Uusien innovaatioaihioiden oletetaan tulevan tutkimuksen piiristä. 
Rahoitusinstrumenteilla pyritään edesauttamaan ideoiden kehittämistä tuot-
teiksi. Pullonkaulaksi järjestelmässä on todettu usein kehitetyn tuotteen mark-
kinointi-, myynti ja markkinoille pääsy. Esimerkiksi bioteknologian osalta ei ole 
päästy vielä odotettuihin tuloksiin ja markkinaan kiinni. 

Käytännössä Suomessa on useita kansainvälisillä, jopa globaaleilla markkoi-
noilla kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka eivät ole lähteneet perustutkimuksesta. 
Näissä keskeistä on ollut yrittäjäpersoona ja huippuosaaminen, joka on ker-
tynyt käytännön toiminnassa markkinoiden ehdoilla. Monet globaalia huippu-
osaamista sisältävät yritykset ovat irtaantuneet niin sanottuina spinn off 
-yrityksinä suuremmasta emoyhtiöstä.

On havaittavissa, että markkinoilla kilpailukykyisesti toimivilla eri toimialojen 
yrityksillä tai yrittäjillä on runsaasti innovaatioaihioita, jotka ovat lähes varmo-
ja onnistumisensa suhteen. Ongelmana on usein, että nämä innovaatioaihiot 
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eivät kuulu yrityksen nykyiseen ydinliiketoiminta-alueeseen ja yrityksistä huo-
limatta julkinen innovaatiojärjestelmä, esimerkiksi Tekesin tuotekehitysrahoi-
tuksen osalta, ei ole riittävästi tukenut tällaisia kehittämishankkeita. Tämä ko-
rostuu etenkin suurten kasvukeskusten ulkopuolella ja kehittämishankkeissa, 
jotka eivät suoraan kohdistu teknologian kehittämiseen. Monessa tapauksessa 
yrittäjältä puuttuu akateeminen koulutus, mutta huippuosaaminen yritykses-
sä on selvemmin osoitettavissa kuin monissa akateemisissa tutkimusryhmissä 
markkinoiden kysynnän perusteella.

Innovaatiotoiminta on  ymmärrettävä markkinalähtöiseksi toiminnaksi. Se liit-
tyy keskeisesti yrityksen ydintoimintaan, markkinointiin. Markkinoiden rajapin-
nassa aistitaan asiakkaiden tarpeet ja yritykset löytävät tarpeisiin uusia innova-
tiivisia ratkaisuja, mutta niiden toteuttamista voitaisiin edesauttaa ja nopeuttaa 
yhteiskunnan (rahoitus)instrumentein. Tutkimus- ja teknologiapainotteisuutta 
on vahvistettava, mutta sen rinnalle on luotava nykyistä paremmat käytännöt 
markkinointi- ja muuhun kehittämistoimintaan. Seuraava kuva havainnollistaa 
nykyistä ja tavoitetilannetta ja kuvaa samalla paradigman muutosta tutkimus-
markkina -ulottuvuudella innovaatiotoiminnassa.

Innovaatiivisessa kansainvälistymisessä yrityksille on luotava rakenteet, jossa 
ne voivat aistia kohdealueen markkinat uskottavasti. Tämä tarkoittaa uuden-
laisia määrätyille markkina-alueille kohdennettuja kansainvälistymisen alus-
toja, joita tulee perustaa suomalaisten yritysten lähtökohdista keskeisimmille 
markkina-alueille.

Kuvio 6. Innovaatioympäristön vahvistaminen. Osaamisen ja rahoituksen pullonkaulojen poistami-
seen tarvitaan nykyisen tutkimus- ja teknologiapainotteisuuden rinnalle markkinointi- ja kehittämis-
painotteisuus.

INNOVAATIOYMPÄRISTÖN VAHVISTAMINEN

OSAAMISEN JA RAHOITUKSEN PULLONKAULAT
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Kansainvälistymisen alustoja pitää perustaa uusille kasvaville markkina-alueil-
le Barentsin alueelle, jossa moottorina on energiateollisuuden ja kuljetus- ja 
logistiikka-alan investoinnit3 – myös metsäteollisuus- ja kaivosteollisuusinves-
toinnit ovat keskeisiä. Aasian markkinat vaativat oman laskeutumisalustan-
sa, joka voisi olla Singapore, jota jossain määrin on kehitetty jo tällaiseksi 
ympäristöksi sekä Shanghai. Keskeinen ja suuri Pohjois-Amerikan markkina 
voisi olla kolmas kohde uudentyyppisen kansainvälistymisen laskeutumisalus-
tan kehittämisessä esimerkiksi Kanadaan Ontarion ja USA:han Wisconsin kaut-
ta. Myös EU:n alueelle on harkittava oman laskeutumisalustan rakentamista. 
Koordinoivien osaamiskeskusvastinparien luominen Suomeen yliopistojen tai 
ammattikorkeakoulujen yhteyteen on tärkeää. Ne tukevat nykyisiä alueita ja 
niiden yrityksiä palvellen nykyistä määrätietoisemmin kansainvälisen osaami-
sen kerryttämisessä.

Edellä mainitut kansainvälistymisen edistämisen toimenpiteet ovat linjassa 
myös OECD:n suosituksen kanssa, jossa kehoitetaan edistämään nykyistä ta-
sapainoisempia malleja kansainvälistymisprosessissa. OECD:n mukaan tulisi 
sallia ulkomaisten yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden lisääminen kansalli-
sessa verkostossa4. 

Kansainvälisille markkinoille on myytävä uuden paradigman mukaan osaamis-
ta, laajapohjaisia klustereita. Esimerkkinä uudenlaisesta osaamisen viennin 
ja kansainvälistämisen edistämisestä on Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy:n 
koordinoima koko Suomea kosketteleva ympäristöklusterin viennin edistämi-
nen Kiinaan Cleantech Oy:n kautta viiden metallialan yhtiöiden Oy SteelDone 
Group Ltd markkinointiyhtiö tai -konsortio Barentsin alueen investointeihin 
pääsemiseksi. Markkinointiyhtiöt toimivat veturiyritysten tavoin. Valtion toimin 
tulisi edistää ja myötävaikuttaa konsortioiden vientiä ja kansainvälistymistä 
pääpainona myyntiä ja markkinoilla läsnäoloa tukevat toimet. Konsortioiden 
tulisi olla mahdollisimman avoimia uusille jäsenille. Konsortioilla tulee olla val-
tuudet tehdä riittävän isoja kauppoja.

On luotava uudenlainen kasvuyritysten ohjelma, joka lähtee markkinoiden tar-
peesta. Ohjelmaan otetaan 500 yritystä ja siinä esiin nousevia kehitysaihi-
oita resurssoidaan ja tuetaan muun muassa tutkimuksen ja tuotekehityksen 
sekä uudenlaisten akateemisten oppisopimuskoulutusten avulla. Yritysryppäille 
on annettava mahdollisuus tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden palveluiden 

3  Kts. esimerkiksi Tykkyläinen, Markku (2003). North-west Russia as a gateway in Russian energy geopolitics. 
Fennia 181:2. 

4  Economic Policy Reforms – Going for Growth 2006. Structural Policy Indicators and Priorities in OECD 
Countries. OECD Publishing. OECD 2006.
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kilpailuttamiselle antamalla kehittämishankkeiden rahoituksen isännyys yritys-
ryhmille ja -verkostoille.

Kansainvälistymisen edistämiseen tulee kehittää uusi riskiä ottava kansainvä-
listymislaina. Lainainstrumentin idea on, että se voidaan muuttaa avustuksek-
si, mikäli kaavailtu kehittämishanke ei tuota toivottua tulosta. 

Kansainvälistymisasiantuntijoiden tulee jalkautua yrityksiin. Useille pk-yrityk-
sille palvelu on käytännössä olemassa vain, jos  palvelun tarjoaja kohtaa yrit-
täjän. 

Tulevaisuustyö pitää integroida edellä mainittuihin kansainvälistymisen edis-
tämisoperaatioihin. Esimerkiksi kaavailluilla keskeisillä markkina-alueilla on 
käynnistettävä toimintaympäristön muutostrendien ja heikkojen signaalien 
analyysi ja arvioitava niiden vaikutuksia kysyntään, klustereiden kehittymiseen 
ja kansainvälistymisen strategiaan. Esimerkiksi Delfoi-sovelluksiin voidaan kyt-
keä vientiin ja kansainvälistymiseen kohdealueelle pyrkivien kansallisten ta-
hojen lisäksi kohdealueen potentiaalisia asiakkaita ja hakea ja jalostaa näin 
yhteistyömahdollisuuksia – tulevaisuustyö on samanaikaisesti tulevaisuuden 
tekemistä. Edellä mainittu olisi pääasiassa julkisin varoin rahoitettavaa tule-
vaisuustyötä potentiaalisten tulevaisuuden alojen tunnistamiseksi ja mahdol-
lisuuksien etsimiseksi. Yrityskohtaisessa työssä kohdealueilla jo toimivat yri-
tykset voivat analysoida ns. heikkoja signaaleja esimerkiksi yrityskohtaisesti 
tulevaisuudentutkimuksen menetelmin. Etenkin suurissa organisaatioissa on 
mahdollista tukeutua kerämään signaaleja yrityksen omasta organisaatiosta 
muun muassa asiakaspalvelua lähellä olevilta toimijoilta (esimerkiksi Fountain 
Park Ltd on erikoistunut menetelmiin, joilla tunnistetaan heikkoja signaaleja 
suurissa organisaatioissa). 
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Lapin läänin maaherra Hannele Pokka

Valtiovallan nähtävä pohjoisen uudet mahdollisuudet ja 
laadittava strategia ja toimintaohjelma

”Barentsin euro-arktinen alue on parin viime vuoden aikana nous-
sut koko maailman mielenkiinnon kohteeksi. Norjan Hammerfestin 
Lumikki-kaasukentän rakennustyön käynnistymisen jälkeen kan-
sainvälisten yritysten mielenkiinto on suuntautunut Muurmanskin 
edustalla sijaitsevan valtavan Shtokmanovskojen kaasukentän ra-
kentamiseen. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä kesäkuussa 
2007 ja kaasutuotanto alkaa vuonna 2012.

Pohjois-Norjan ja Muurmanskin alueet ovat Suomen lähialuet-
ta. Markkinoiden läheisyys ja Venäjäosaaminen tarjoavat suo-
malaisyrityksille selvän edun, jos se osataan ajoissa hyödyntää. 
Rohkaisevaa on, että huhtikuun alussa vuonna 2006 lappilaisvoimin 
käynnistyneessä SevZap Invest-projektissa on mukana jo yli kol-
mekymmentä yritystä, jotka ovat etabloitumassa Muurmanskiin

Muurmanskista on mahdollisuus saada Suomelle uusi kaupallises-
ti merkittävä keskus Venäjälle. Tämä edellyttää, että valtiovalta 
näkee pohjoisen uudet mahdollisuudet, laatii strategian ja oman 
toimintaohjelman.”

Johtaja Seppo Laine, Finpro

Paikallisesta globaaliin markkinanäkökulmaan

”Elinkeinopoliittisessa keskustelussa suomalaista innovaatioym-
päristöä on arvioitu liian suuressa määrin tiede- ja teknologia-
työntöiseksi. Hyvin perustein on peräänkuulutettu siirtymää kohti 
liiketoimintalähtöisyyttä, ns. kansan kielellä ilmaisten teknologia-
työntöisyydestä markkinavetoisuuteen. Viesti on varmasti mennyt 
perille. Muutosprosessi kohti näiden kahden näkökulman tasapai-
noista ja hedelmällistä vuorovaikutusta on maassamme hyvässä 
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vauhdissa. Tältäkin osin suomalainen innovaatioympäristö on 
vahvistamassa edelläkävijyyttään.

Alueiden näkökulmasta painopisteen siirtymä on itse asiassa hui-
kea mahdollisuus. Tutkimus- ja teknologiapainotteisessa ajatte-
lussa avainasioiksi nousevat keskittyminen, kansainvälisesti erot-
tuvien kriittisten massojen saavuttaminen, valikoitujen huippujen 
rakentaminen. Alueet ovat tässä ajattelussa ahdistettuja. 

Markkina- ja liiketoimintalähtöisessä ajattelussa pienikin voi olla 
kaunista. Avainasemassa on omalla, kenties kapeallakin vahvuus-
alueella saavutettu kyky ymmärtää muita paremmin markkinoi-
den (viime kädessä osto- ja investointipäätöksiä tekevien ihmis-
ten) käyttäytymistä ja tarpeita, herättää ne kysynnäksi ja ottaa 
haltuun asiakkuuksia. Liiketoiminnat rakennetaan verkottuneessa 
taloudessa tiedon ja kommunikaation keinoin yli tehokkaiden tie-
donsiirto- verkostojen. Maantieteelliset etäisyydet ovat aikaisem-
paa merkityksettömämpiä. Tulevaisuuden alue ei innovaatioympä-
ristön näkökulmasta ole siis ensisijaisesti maantieteellisesti rajattu 
territorio, vaan osaamisen ja luovuuden koossa pitämä verkosto 
yli kunta-, lääni- ja maarajojen. Verkostossa kaikkien solmujen ei 
tarvitse olla samankokoisia eikä solmujen määrällä ole ylärajaa. 
Pienikin voi omalla erityisosaamisellaan olla verkoston valtias.

Paikallinen omaleimaisuus tulee epäilemättä tulevaisuudessakin 
olemaan arvo sinänsä, myös markkinoiden ja kuluttajien käyttä-
miseen liittyvän luovuuden lähteenä. Siinä suhteessa emme va-
paudu maantieteestä. Siitä saadaan kuitenkin arvonsa irti vain 
siinä tapauksessa, että se verkotetaan yhteen erilaisuuksien kans-
sa globaalisti. Alue, joka kykenee sen tekemään ensimmäisten 
joukossa on kaikille kiinnostava, myös ilman omia yliopistoja ja 
tutkimuslaitoksiaan. Paras alue on se, joka itse asiassa ei ole alue 
lainkaan. Tässä on aluekehittäjille vaikea, mutta selväpiirteinen 
tehtävä.

Merimiesten maailmassa tiedetään, että hyvällä solmulla on kol-
me vaatimusta: sen tulee olla helppo sitoa, helppo aukaista ja sen 
tulee myös olla kaunis!”
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Kansanedustaja Jyri Häkämies, Eduskunta

Paikallisesta globaaliin markkinaymmärrykseen

“Markkina- ja kehittämislähtöinen toimintamalli avaa monia uu-
sia näkökulmia. Suomi peräänkuuluttaa kasvua, jota löytyy aivan 
rajamme vierestä Venäjältä. Venäjä avannee tulevaisuudessa hui-
mia energiamarkkinoitaan länsimaisille investoinneille. Voimakas 
kasvu näkyy myös monien muiden teollisuuden haarojen elpy-
misenä. Kasvava keskiluokka luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia 
kulutus- ja kestokulutustavaroiden viennille.

Kaikki tunnetut selvitykset viittaavat siihen, että vaikka Venäjän 
investoi omiin liikennejärjestelmiin, on Suomella myös tulevai-
suudessa merkittävä arvotavaroiden lisäarvopalveluihin liittyvä 
osuus. Suomen (ja EU:n) ja Venäjän välinen rajaliikenne on saa-
tava sujumaan.

Venäjän markkinoille pyrkivät yritykset tarvitsevat riskien hallin-
taan kansainvälistymislainan, joka riskin toteutuessa muutetaan 
avustukseksi. 

Suomessa ajatellaan liiaksi Venäjää vain yhdensuuntaisena. Suomi 
voisi enenevässä määrin olla venäläisille yrityksille ”stepping sto-
ne” EU:n markkinoille. Venäjällä on huippututkimusta, jota Suomi 
ja suomalaiset voisivat hyödyntää kaupallisesti.

Suomi ei yksinään kiinnosta kansainvälisiä investoijia. Suomen 
tulee voimakkaammin liittoutua Itämeren maiden ja Venäjän 
itä- ja luoteisosien kanssa ja luoda kiinnostava kasvavan Pohjois-
Euroopan markkina-alue Etelä-Euroopan saapasalueen rinnalle.” 
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7 Osaamisen kerryttäminen ja hyödyntäminen

 •  Tutkimus- ja koulutusjärjstelmän tunnistettava paremmin yritysten 
koulutus- ja kehittämistarpeet

 •  Yliopistojen soveltavassa tutkimuksessa aiheet kattavasti koko alueelta 
sekä arvoketjujen ja arvoverkkojen eri vaiheista

 •  Asiakaslähtöisyyttä ts. yritysten päätäntävaltaa ja demokratiaa vahvis-
tettava korkeakoulutuksen suuntaamisessa

 •  Yliopistojen 3. tehtävää voimistettava sekä yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen yhteistyötä tiivistettävä alueellisiksi innovaatio- ja kehittä-
miskeskuksiksi

 •  Suomeen alueellisia innovaatio- ja kehittämiskeskuksia 30–40 tavoit-
teena käytännön ongelmien ratkaisu – alueelliset innovaatiokeskuk-
set perinteisten suurten kasvukeskusten (Helsinki, Turku, Tampere,  
Jyväskylä, Kuopio, Oulu) ulkopuolelle 

 •  Alueellisten innovaatio- ja kehittämiskeskusten yhteyteen nuorten pro-
jektioppimiskeskukset (vrt. Intotalo Kajaani)

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut on haastettava innomaratoniin
 •  Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto muun muassa tietotekniik-

kaa hyödyntäen, jotta oppimista voi tapahtua paikasta riippumatta
 •  Työpaikkatasolla tarvittavien tietämyksenhallinnan työkalupakkien ja 

sosiaalisen webin työkulttuurin kehittäminen siten, että innovatiivisuut-
ta ja tuottavuutta voidaan merkittävästi lisätä

 •  Tutkimus- ja koulutustarpeiden ennakoinnin sekä aluekehittämisen yh-
distäminen

 •  Työssäoppimista tuettava, 2-asteen oppisopimuskoulutuspaikat nostet-
tava 35 000:een ja akateeminen oppisopimuskoulutus käynnistettävä 
vuoteen 2011 mennessä

 • Tulorajan poistaminen opintorahan saannista
 •  Alle 25-vuotiaiden työ- tai opiskelumahdollisuuden varmistaminen kun-

tien sivistystoimen vastuulle työvoimahallinon sijaan
 • Jatkoselvitykset:
  -  yliopistojen hallinnosta ja rahoituksesta: nykyinen autonominen ja 

tulosohjausta korostava vai maakunnan rahoittama ja hallinnoima 
vai yksityinen yliopisto?

  -  alueittain ”tulevaisuudenvarman tietoverkon” varmistaminen / pai-
kasta riippumattoman koulutuksen ja oppimisen mahdollistamisen 
tekniset edellytykset.

Tällä hetkellä osaavan työvoiman saanti on ylivoimaisesti tärkein yritysten ke-
hittymisen ja kasvun pullonkaula (kts. liite 2). Uuden paradigman mukaisessa 
tavoitetilanteessa tutkimuksella pyritään edistämään yritysten kehittymistä ja 
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kansainvälistymistä. Tutkimus- ja tuotekehitysaihiot on haettava arvoketjusta, 
erityisesti sen kansainvälisiä markkinoita lähellä olevilta toimijoilta. On tärkeää 
pyrkiä palvelemaan esimerkiksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta 
koko sijaintimaakunnan- tai alueen yrityksiä ja toimijoita ja haettava sovelta-
van tutkimuksen aiheet alueellisestikin kattavasti sieltä, missä tahtoa omaavia 
yrittäjiä ja yrityksiä on.  

Tilanneoppiminen on uusi käsite, jonka haltuunotto on ensisijainen aluekehit-
tämisen haaste. Osaamisen kerryttämiseksi tarvitaan alueellisia innovaatio- ja 
kehittämiskeskuskuksia. Alueellinen innovaatio- ja kehittämiskeskus on yliopis-
tojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysverkostojen ja yritysten 
kehittämistyön tukija ja osaamisen kerryttäjä. Yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyötä on tiivistettävä ns. innovaatiokeskuksiksi. Alueellisia inno-
vaatio- ja kehittämiskeskuksia tarvitaan Suomeen 30–40. Painopistealueina on 
tutkintojen jälkeisen osaamisen kerryttämisen ja hyödyntämisen koordinoin-
ti,  aluekehitysvastuu, yliopiston kolmannen tehtävän vahvistaminen ja jän-
tevöittäminen, määrätietoisen yrityskehitystyön vahvistaminen. Esimerkkinä 
innovaatio- ja kehittämiskeskusajattelusta on Kemi-Tornio alueella Oulun ja 
Lapin yliopiston Meri-Lappi Instituutin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakou-
lun yhteistyö5 (Perämerenkaaren korkeakoulukeskus). Käytännössä myös 
Koillismaan kunnat Kuusamo, Posio ja Taivalkoski pyrkivät kehittämään alu-
eellaan innovaatio- ja kehittämiskeskusta, ts. systemaattista yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyötä muun muassa uusien palveluliiketoimin-
takonseptien tarpeisiin6. Innovaatio- ja kehittämiskeskusajatteluun sopii hy-
vin myös tiivis yhteistyö 2-asteen ammatillisen ja muun koulutuksen kanssa. 
Innovaatio- ja kehittämiskeskuksen määritelmä on Avainkäsitteet-liitteessä (lii-
te 3). Innovaatiokeskusverkolla voi olla tärkeä rooli osaamiskeskusohjelman 
koordinoinnissa.

Yrittämisen portaikossa vastuunottaminen projektiosaamisen kautta on en-
simmäinen askel. Alueellisten innovaatiokeskusten yhteyteen on perustettava 
nuorten projektioppimiskeskuksia, joissa nuorilla on mahdollisuus toteuttaa in-
novatiivisia työelämään liittyviä projekteja (vrt. esimerkiksi Kajaanin Intotalo). 

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot on haastettava innomaratoniin. Projekti-
muotoiseen toimintaan, jossa opiskelijat lähetetään alueen yrityksiin etsimään 
ideoita jatkojalostettavaksi osana opintoja. Alueen yrittäjät muodostavat ar-
viontiraadin ja parhaat innovaatiot palkitaan. Hyvänä esimerkkinä on Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulussa toteutettu innomaraton, jossa oppilaat jalkau-

5  Perämerenkaaren kehittyvä Korkeakoulukeskus – Kemi-Tornio-Haaparanta alueen korkeakoulustrategia 2010. 
Strategiatyöryhmä 2004.

6 Kuusamon / Koillismaan ad hoc -työryhmä 23.8.2006.



48

tettiin yrityksiin hakemaan kehittämisaihioita opintoihin ja joita jatkokehitettiin 
ja tarjottiin yrityksille innovaatioaihioina. Parhaimmat innovaatiot palkittiin ja 
maraton johti uusiin yhteistyö- ja kehittämisprossessisuhteisiin opiskelijoiden 
ja yritysten välillä.

Tutkimus- ja koulutustoiminta notkistuu uuden paradigman mukaisessa tilan-
teessa palvelemaan todellisia tarpeita työpaikoilla ja muissa oppimisympäris-
töissä. Tämän vuoksi uusien oppimisympäristöjen kehittämistä muun muassa 
tietotekniikkaa hyödyntäen, on resurssoitava voimakkaasti.

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu tutkimuksen ja koulutuksen, arvo-
ketjujen ja innovaatiotoiminnan nykyistä tilannetta ja uuden paradigman mu-
kaista tilannetta.

Kuvio 7. Tutkimus- ja oppilaitosten rooli ja arvoverkot. Tutkimus- ja oppilaitosten rooli on uuden pa-
radigman mukaisessa tilanteessa hakea tutkimus- ja koulutustarveaiheet nykyisten ja tulevien yritysten vä-
listen arvoketjujen ja arvoverkkojen eri vaiheista. Erityisesti on korostettava markkinoiden rajapintaa uusien 
tuotekehitysideoiden ja tutkimusaiheiden lähtökohtana. Vanhassa paradigmassa ratkotaan omia ongelmia, 
uuden paradigman mukaan arvoa voidaan luoda vain ratkomalla toisten ongelmia, tämä koskee erityisesti 
tutkimus- ja oppilaitossektoria.
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Tilanneoppiminen on keskeinen käsite. Uudistusvaatimusten aikajänne lyhenee, 
jolloin on mentävä työyhteisöihin. Uusia oppimiskäytäntöjä on vahvistettava 
ja autettava tilanneoppimista tukevia malleja. Oppisopimus-koulutuspaikkojen 
määrä on nostettava 35 000:een vuoteen 2011 mennessä. Akateeminen oppi-
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sopimuskoulutus on käynnistettävä seuraavan hallituskauden aikana. Sen avulla 
mahdollistetaan tutkintojen suoritus etenkin työelämässä jo oleville. Tavoitteena 
on erityisesti kannustaa tavoitteelliseen työssäoppimiseen, jossa teoriat kytke-
tään käytäntöön ja jossa työprosesseja kehitetään uusinta yliopistollista tietoa 
hyväksikäyttäen. Akateeminen oppisopimuskoulutus voidaan käynnistää pilo-
teilla hallituskauden alussa. 

Yrittämisestä ja aktiivisuudesta ei saa rangaista vaan siihen tulee kannustaa. 
Tulorajat on poistettava opintorahan saamisesta. Opintosuoritukset tulee olla 
opintotuen saannin ehtona.

Alle 25-vuotiaiden työllistäminen ja oppimisprosessien tukeminen tulee siirtää 
kuntien sivistystoimen vastuulle työvoimahallinon sijaan.

Korkeakoulujärjestelmän kehittämisellä on merkittävät vaikutukset innovaatio-
ympäristöön. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa edunsaajat, korkea-
koulujärjestelmän varsinaiset maksajat, on saatava ohjaamaan sen toimintaa. 
Yliopiston hallintomallin kehittämistä on selvitettävä myös yliopiston ulkopuo-
lelta. Tavoitteena on vahvistaa edunsaajien, yritysten ja kansalaisten demo-
kraattista ohjausta. Yliopiston eri hallintomallit on puntaroitava ja selvitettävä. 
Keskeisimmät vaihtoehdot ovat nykyinen autonominen osittain tulosvastuulli-
nen yliopisto, yksityinen7 ja maakunnan rahoittama yliopisto8. Esimerkiksi yksi-
tyisessä yliopistomallissa palveluja voisi ostaa opetusministeriö, jonkun muun 
maan vastaava ministeriö opiskelijoilleen, alueelliset yksiköt, opiskelijat itse ja 
yritykset. Opiskelun ilmaisuus tehtäisiin siten, että suomalaisopiskelijat saisivat 
voucherin, jolla ostaisivat palveluja. Yksityistäminen voitaisiin tehdä monella 
tapaa. Prosessi voisi olla viisasta viedä lävitse pitkällä aikavälillä siten, että 
siihen pääsisivät mukaan eri sidosryhmät ja yksityistämistä voisi käyttää myös 
henkilökunnan kannustamisen välineenä. Tuloksellisuuden myötä prosessi saa-
nee kannatusta ja nopeutuu. OECD:n kehoitus edistää tasapainoisempia mal-
leja kansainvälistymisprosessissa edellyttää uudistuksia myös yliopistoilta9.

Joustava tarpeeseen vastaaminen vaatii oppimisympäristöjen tietojärjestel-
mäsovellusten lisäksi myös tietoverkolta riittävästi kapasiteettia. On käyn-
nistettävä alueellisia tietoverkon suorituskyky- ja kattavuusselvityksiä, joissa 
arvioidaan tietoverkon suorituskyky ja kattavuus ennakoitavissa olevien tule-
vaisuuden tarpeiden näkökulmasta alueellisesti tasavertaisten työpaikoilla ja 
kotona oppimisen mahdollisuuksien turvaamiseksi. 
7 Yksityisiä yliopistoja on useita muun muassa USA:ssa.
8  Esimerkkinä maakunnan rahoittamasta yliopistosta on Espanjan Cantabrian maakunnan yliopisto: University 

of Cantabria.
9  Economic Policy Reforms – Going for Growth 2006. Structural Policy Indicators and Priorities in OECD Countries. 

OECD Publishing. OECD 2006.
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Tieteellinen johtaja Jorma Lammasniemi, VTT
 
Verkostomalli yhdistää globaalin ja alueellisen 
näkökulman 

”Talouden ja teknologian globalisoitumiskehitys vaatii kohdenta-
maan ja tehostamaan innovaatiojärjestelmiä aiempaa kysyntäläh-
töisemmin. Tämä koskee yhtä hyvin Eurooppalaista näkökulmaa 
kuin kansallista ja alueellista tasoa. Haasteeksi muodostuu näiden 
näkökulmien yhdistäminen, jotta aikaansaadaan tasapainoinen 
kehityspolku.

Euroopan komission kymmenen kohdan ohjelmalla linjataan in-
novaatiostrategiaa. Ohjelmassa paneudutaan toisaalta huippu-
osaamisen kehittämiseen ja toisaalta teollisuuden ja tutkijoiden 
yhteyksiin ja kansainväliseen liikkuvuuteen. Alueellista toimintaa 
vahvistetaan uusien koheesio-ohjelmien avulla.

Kansallisella tasolla on kehitteillä 5 strategisen huippuosaamisen 
keskittymää ja toisaalta paikallisten osaamiskeskusten klusterointi 
laajemmiksi verkostoiksi. Näiden ohjelmien yhteen nivomiseen ja 
toteutukseen on nyt paneuduttava tarmokkaasti. Erillisten ryhmit-
tymien kehittely johtaa resurssien tuhlaukseen ja tehottomuuteen. 

Myös aluetasolla on tärkeää ymmärtää verkostokehityksen mer-
kitys, tunnistaa kumppanuustarpeet ja rakentaa niitä johdonmu-
kaisesti. Yhteysverkostoon kannattaa panostaa. Kun aiemmin 
huomio on usein kohdistunut alueellisesti itse tehtyyn kehitystyö-
hön ja omiin resursseihin, on tuloksekkaampaa kohdistaa huomio 
projektien vaikutuksiin ja investoida verkoston kehittämiseen ja 
ylläpitoon.    

Julkisella tuella on rohkaistava ja ohjattava verkostoitumista. 
Tehokas verkostomalli vaatii myös uusia työskentelytapoja ja väli-
neitä. Hyvät laajakaistayhteydet antavat mahdollisuuden eri paikka-
kunnilla sijaitsevien toimijoiden kommunikointiin verkkofoorumien 
ja -neuvottelujen avulla. Sitoutuminen ja työskentely hajautetuissa 
ryhmissä vaativat uusia toimintamalleja, joilla myös epävirallinen 
viestintä on mahdollista ryhmähengen muodostamiseksi.”
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Johtaja Markku Markkula, TKK Dipoli 

Kansallinen menestys vaatii työpaikkatason 
osaamiseen panostamista

”Menestyksen avaintekijäksi on noussut työyhteisöjen osaamis-
pääoma, johon vaikuttavat erityisesti yhteisön ja yksilöiden syste-
maattinen ammatillinen kehittyminen ja uudistumiskyky sekä pro-
sessien dynaaminen hallinta. Ongelma ja samalla haaste on, että 
nopean tietoteknisen ja ohjelmistollisen kehityksen myötä työyh-
teisöissä käytetään vain hyvin vähäisessä määrin tarjolla olevia 
mahdollisuuksia.

Muutoksessa ei enää menestytä tavanomaisin keinoin, kuten kar-
simalla kuluja ja keskittymällä ydintoimintaan. Luovuus ja näke-
myksellinen tietämys korostuvat. Yksilön ja työyhteisön menestys 
perustuu määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen kompetenssikehityk-
seen, jossa tietojen, menetelmien ja prosessien hallinta on ratkai-
sevaa. Tietämyksen hallinta on olennainen osa jokaisen työyhtei-
sön ja erityisesti jokaisen tietoammattilaisen toimintaa. 

Tavoitteena työpaikkatasolla on oltava ammatillisen kehittymisen 
systematiikka, joka pureutuu syvällisesti erityisesti työyhteisön 
sisäiseen inhimilliseen ja rakenteelliseen pääomaan sekä myös 
erityisesti ulkoisia resursseja työyhteisön käyttöön kehittävään 
suhdepääomaan. Tämä tavoitteena oleva kehitys on mahdollista 
saavuttaa vahvistamalla yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten 
toimintaa työpaikkatason työprosessien kehittäjänä siten, että niil-
le luonteenomaista yhteistyötä työelämässä tarvittavan uusimman 
tiedon jalostajana yhteistyössä ulkomaisten yliopistojen ja tutki-
muslaitosten kanssa lisätään ja niiden toiminnan perusresursseja 
lisätään osana yliopistojen kolmannen tehtävän hoitoa.”

Globaalien arvoverkkojen ansaintalologiikan 
konseptointi

“Tietoperusteisten työpaikkojen merkittävä lisäys syntyy vain ym-
märtämällä ja ottamalla haltuun globaaleissa arvoverkoissa toimi-
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minen. Globaaleilla markkinoilla on moninaisia mahdollisuuksia eri 
toimialoilla ja eri klustereissa toimiville yrityksille. 

Tie kotimarkkinoilta kansainvälisiin menestystuotteisiin, -palvelui-
hin ja -järjestelmiin vaatii alan toiminnan ja toimijoiden tuntemus-
ta sekä siinä odotettavissa olevien muutosten ennakointikykyä. 
Menestys voi olaa vasta, kun yritys tai muu globaalaille markkinoil-
le tähtäävä toimija kykenee itse analysoimaan alan arvoverkkoja 
toimintansa lähtökohdista ja löytämään itselle omiin vahvuuksiin 
perustuvan roolin ja tuotteen.

Tavoiteltavaa kehitystä voidaan edistää kuvaamalla malli- ja kon-
septitasolle arvoverkkojen ansaintalogiikkaa niin konkreettisesti, 
että toimenpiteet yritys- ja työtyhteisötasolla voidaan niiden avul-
la suunnitella tarvittavina työprosessimuutoksina.”
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8 Yrittäjyyden voimistaminen

 •  Yrittäjyyden portaiden tunnistaminen ja kehittäminen: vastuunottami-
nen, projektioppiminen, itsensä työllistäminen, kiinnittyminen osak-
kaana avainhenkilön tehtävään, franchising yrittäjyys, oman yrityksen 
perustaminen kasvuyrittäjyys, sarjayrittäjyys ja mentorointi eli nuoren 
yrittäjän tukeminen

 
 •  Yrityksen perustaminen on merkittävä oppimiskokemus, jota tuettava 

uusilla instrumenteilla
  - uusyrittäjyyslaki (kaksiosainen)
  - franchising tukipaketti 
  - starttirahan määrän tuplaaminen 
 
 • Omistajavaihdoksen ja spinn off -vaiheen vahvistaminen
 
 •  Yksityisen pääomarahoitustoiminnan edellytyksiä kehitettävä tuke-

maan alkaavaa yritystoimintaa, siemenrahoituksen varmistaminen
 
 •  Konserniajattelu nähtävä uuden luomisen kasvualustana ja konsernit 

tulevaisuuden tutkimuksen keskeisenä sovelluskohteena
 
 •  Pitkällä tähtäimellä yrittäjyys- ja teknologiakasvatuksen sisältöjen jän-

tevöittäminen – tulevaisuuskortti käyttöön peruskouluissa
 
 •  Matkailusta uusi Suomen ja aluetalouksien kivijalka, matkailukeskuk-

sista innovaatioympäristöjä
 
 •  Työaikalainsäädäntöä tarkistettava palveluyrittämisen näkökulmasta 

muun muassa matkailualan tarpeet huomioiden.
 
 •  Konkurssilainsäädäntöä kehitettävä, jotta yrittäjällä säilyisi edellytykset 

uuteen alkuun esimerkiksi Iso-Britannian yrittäjien tavoin.

Yrittäjyys on myös kulttuurinen ilmiö ja myönteistä yrittäjyyskulttuuria voidaan 
voimistaa kehittämällä yrittäjyyden eri portaita seuraavan kuvion mukaisesti. 
Vastuunottamista ja projektioppimista voidaan pitää yrittäjyyden ensimmäisinä 
askeleina, mikä pitäisi mahdollistaa kaikilla koulutusasteilla. 

Kokemus on osoittanut, että työskentely yrityksessä on merkittävä oppimis-
kokemus, joka johtaa usein oman yrityksen perustamiseen. Etenkin vastuun 
ottaminen ja saaminen on hyvin merkittävää oppimisprosessissa. Yritykset tu-
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lee nähdä oppimisympäristöinä ja opiskelijoiden työskentely yrityksessä tulee 
mahdollistaa osana opiskelua nykyistä enemmän. Yrittäjyyden oppimisportai-
den korkeimmille portaille ovat päässet kasvuyrittäjät, sarjayrittäjät ja näiden 
jälkeen nuorten yritysten mentoroinnin aloittaneet. Yrittäjyyden portaiden vah-
vistamiseksi tulisi alueyhteisöjen tehdä alueellisia yrittäjyyden portaiden vah-
vistamisohjelmia.

Tarvitaan uusyrittäjyyslaki. Laki on kaksiosainen. Ensimmäinen osa merkitsee, 
että nuoren on voitava tallentaa osa palkastaan tilille, joka on myöhemmin 
määräaikaan mennessä käytettävissä verovapaasti yritystoiminnan käynnistä-
miseen.  Hankkeen vaikutukset yhteiskunnan verotuloihin on todettu aikaisem-
massa selvityksessä neutraaliksi. (Katso myös kohta Kannustava rahoitus.)

Toisessa osassa erityinen uusi huomio on kiinnitettävä työntekijöiden etenkin 
potentiaalisten yrittäjien ja avainhenkilöiden mahdollisuuteen tehdä sukupol-
venvaihdos tai hankkia merkittävä osakkuus yrityksestä, jossa työskentele-
vät. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työntekijän palkkatulon vero-osuu-
desta voidaan siirtää 10 000 euroa / vuosi sulkutilille sopimuskauden aikana. 
Sukupolvenvaihdoksen, liikkeenluovutuksen, yrityksen perustamisen tai mer-
kittävän osakkuushankinnan yhteydessä kertynyt pääoma voidaan käyttää 
omapääomaehtoisesti.

Franchising-yrittäjyyden arvoa, merkitystä ja mahdollisuuksia on tietoisesti 
nostettava Suomessa. Franchising-yrittäjä saa valmiin yrittämisen konseptin.  
Riskit ovat rajalliset. Franchising-yrittäjyyskin on osoittanut oppimisproses-
siksi, josta monet ovat perustaneet oman itsenäisen yrityksen myöhemmin. 
Kasvuyrittäjä vaatii siis monessa tapauksessa kohtalaisen pitkän kokemuksen 
käytännön yritystoiminnassa sen eri portailla. Kasvuyrittäjyyden lisäämiseksi 
yrittäjyyden eri portaiden vahvistaminen on tärkeää. 

Franchising-yrittäjyys on oppimisprosessin lisäksi keskeinen kasvuyrittäjyyden 
muoto toiminnan johtoyrityksen näkökulmasta. On luotava franchising-yrittä-
jyyden tukipaketti aloittelevalle yrittäjälle konseptissa. Franchising-yrityksien 
johtoyrityksillä on useita menestyviä liikepaikkoja ja yritysmahdollisuuksia, jos 
olisi yrittäjiä. (Katso myös kohta Kannustava rahoitus.)

Suomeen on luotava uusi tukipalvelukonsepti, jota voidaan kutsua innovaa-
tiotehdas-konseptiksi. Konseptissa yritysidean esittänyt henkilö konsultoidaan 
tuotteistamaan ja viemään kehitetty idea markkinoille asti. Keskeistä on tuot-
teistamiskonsultoinnin lisäksi rahoitus, jossa painopiste on 90 %:sti tuotteen 
kaupallistamisessa. Hyvänä käytäntönä ja esimerkkinä toimii Ruotsissa käytös-
sä oleva ALMI-konsepti.
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Starttirahan määrä on tuplattava siten, että jatketaan rahoituskautta puolesta 
vuodesta vuoteen. Ensimmäisen yrityksen perustaminen on ymmärrettävä en-
nen muuta oppimiskokemuksena ja erityisesti omassa yrityksessä ensimmäi-
nen vuosi sisältää paljon uuden oppimista. Omassa yrityksessä työssäoloaikaa 
voidaan verrata muuhun opiskeluun. 

Yksityisen pääomarahoitustoiminnan edellytyksiä kehitettävä tukemaan alkaa-
vaa yritystoimintaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi verovähennysoikeuden laajen-
tamista. Esimerkiksi osakkaan antama avustus pienelle yritykselle sekä laino-
jen takaustappioiden hyväksyminen yksityishenkilöille. Verottajan tietoisuutta 
yksityisen pääomarahoitustoiminnan luonteesta on lisättävä yhteneväisten 
käytäntöjen saamiseksi koko Suomeen.

Konserniajattelu on uudessa paradigmassa uuden liiketoiminnan kehittämi-
sen alusta. Konsernissa syntyy paljon liiketoiminta-aihioita, joita konsernijohto 
voi nostaa esille ja resurssoida. Konsernien uudet liiketoiminta-aihiot / heikot 
signaalit on saatava tulevaisuudentutkimuksen keskeiseksi sovelluskohteeksi 

Kuvio 8. Yrittäjyyden voimistamisen portaat. Yrittäjyyden voimistamisessa on nähtävä yrittämistoimin-
nan kaikki portaat. Kasvuyrittäjyyden edistäminen vaati tukitoimia kaikilla portailla.

YRITTÄJYYDEN VOIMISTAMISEN PORTAAT

8.  MENTOROINTI

7.  SARJAYRITTÄJYYS

6.  KASVUYRITTÄJYYS**

5.  OMA YRITYS

4.  FRANCHISING

3.  ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN*

2.  PROJEKTIOPPIMINEN

1.  VASTUUNOTTAMINEN
*kiinnittyminen osakkaana avainhenkilötehtävään

**kansainvälistyminen keskeinen lähtökohta
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esimerkiksi rahoitettavan ennakointiohjelman avulla, jossa yritykset toimisivat 
osarahoittajana esimerkiksi TE-keskuksen rahoittaessa yksityisen palveluntar-
joajan ennakointityötä. 

Pitkällä aikavälillä yrittäjyyskasvatuksen sisältöjen jäntevöittäminen on tarpeen. 
Peruskouluissa tulisi ottaa käyttöön ns. tulevaisuuskortti, johon kirjattaisiin 
vuosittain käydyt keskustelut oppilaan kanssa hänen tulevaisuusodotuksiltaan 
ja suunnitelmistaan. Tämä lisäisi koulutusmotivaatioita, auttaisi tunnistamaan 
oman lahjakkuuden ja tukisi ainevalintoja jo kouluaikana. 

Globaalisaation  edetessä ja maailmantalouden kasvaessa matkailun kysyntä 
kasvaa. Pohjoisuus nähdään kilpailevan vaihtoehtona esimerkiksi Karibian alu-
eelle tai Välimeren alueelle. Hallitusohjelmaan on otettava tavoite Itämeren 
piirin valtioiden tai Pohjois-Euroopan valtioiden yhteisen tahtotilan määrittämi-
nen matkailun kehittämisessä. Viimeisenä neljänä vuonna matkailumarkkinoi-
den kysyntä on kasvanut Suomessa keskimäärin 4,2 % vuodessa10. Karibian 
alueen tavoin matkailu voi kasvaa valtioiden välisillä sopimuksilla huomattavas-
ti keskimääräistä maailman matkailumarkkinan kasvua enemmän, esimerkiksi 
7–10 %.  Voisiko esimerkiksi Lapin yliopisto erikoistua matkailun tutkimukseen, 
koulutukseen ja kehittämiseen?

Matkailukeskuksia on vahvistettava myös innovaatioympäristöinä, jotka palve-
levat eri toimialojen tarpeita. Hiihto- ja laskettelutoiminnan ympärille muodos-
tuneet matkailukeskuksemme on nähtävä myös vientikelpoisina klustereina, 
joita esimerkiksi kiinalaiset ja intialaiset tavoittelevat. Nyt tulee muodostaa 
kansallinen ohjelma, jossa on mukana alueellisia klustereita ja erikoistumista. 
Kokonaisuudessa tulee olla kansallinen koordinointi ja rahoitus.

Työaikalainsäädäntöä on tarkistettava palveluyrittämisen näkökulmasta muun 
muassa matkailualan tarpeet huomioiden. 

Konkurssilainsäädäntöä on kehitettävä, jotta yrittäjällä säilyisi edellytykset uu-
teen alkuun esimerkiksi Iso-Britannian tavoin. OECD:n mukaan konkurssilain-
säädäntöä tulisi uudistaa, jotta suuren riskin pääomaa hankkiutuisi maahan11.

10 MEK Tilastot / Statistics 7/2006.
11  Economic Policy Reforms – Going for Growth 2006. Structural Policy Indicators and Priorities in OECD 

Countries. OECD Publishing. OECD 2006.
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Aluejohtaja Ari Ahonen, Tekes 

Verkostoitumisen edellytyksiä tuettava 
– sarjayrittäjyys tavoitteeksi

”Suomelle on keskeistä, että koko yhteiskunnassa synnytetään 
positiivinen yrittäjyysilmapiiri. Se tarkoittaa positiivista otetta kai-
killa yhteiskunnan osa-alueilla. On tärkeää, että tämä positiviisuus 
herätetään jo nuoriin.

Suomessa on jo kansainvälisestikin onnistuneita yrityksiä. Näiden 
yrittäjät henkilöinä ovat parhaita arvioijia käytännössä uusille yrit-
täjille. On luotava malli, jolla taloudellisesti onnistunut yrittäjä kan-
nustetaan esimerkiksi verovähennyksillä sijoittamaan uusin toisiin 
yrityksiin ja näin voidaan luoda tavoitteeltaan Euroopan parhaiten 
toimiva business angel -järjestelmä. 

Monien rahoittajien perusosaaminen on rahoitustoiminnassa. 
Suomessa kehitetty kanssayrittäjyysmalli (V2C) on otettava käyt-
töön siten, että rahoittajat vaativat mentoreiksi liike-elämän osaa-
jia. Näille voidaan maksaa korvaus työstä sekä osakkeina että 
palkkana, mikä yritykselle ja yrittäjälle parhaiten sopii.

Olemassa olevat yrittäjät ja heidän tuleva hyvinvointinsa on kes-
keisintä. Jo olemassa olevat yrittäjät on kannustettava kasvuun ja 
kansainvälistymiseen. Korkea-arvoisimmaksi malliksi tulee saada 
ns. sarjayrittäjyys, jossa yrityksensä jo eteenpäin myynyt henki-
lö saadaan aloittamaan uusia yrityksiä. Tämä vaatii ammattimai-
suuskoulutusta ja kansainvälistymiskoulutusta yrittäjille. Tärkeää 
on, että yrittäjälle tulee tulla myös kannustava verotushyöty osaa-
misesta ja onnistumisesta.

Suomen pienuus on vahvuus. Yhteiskunnan eri toimialat muodos-
tuvat Suomessa jo volyymiltään sen verran pieniksi, että tuntemus 
ja yhteistoiminta on helppo luoda. Tämä vahvuus ei kaikilta osin 
vielä Suomessa toimi ja siksi on tärkää luoda edellytykset yrityk-
sille ja yrittäjille verkostoitumiseen. Suomalainen kateus on kään-
nettävä avoimen verkostoitumisen vahvuudeksi. Suomalainen luo-
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tettavuus ja ”kättä päälle -sopimiskulttuuri” on sellainen vahvuus, 
joka voittaa globaalin kulttuurierojen vääryydet.

Verkostoja on saatava syntymään suuryritysten ja pienten yritysten 
välille. Open innovation -trendi on globaalisti nousussa. Suomessa 
on saatava tämä trendi nopeasti vahvuudeksi ja suuryrityksiä, joil-
la on liiketoiminta- ja johtamisosaamista on kannustettava yhteis-
työhön pienten yritysten ja uusien innovaatioiden kanssa. Tätä 
lisää muun muassa corporate venture -toiminta, jonka vahvuus 
Suomessa on nostettava esiin esimerkiksi verotuksen avulla.”

9 Johtamisen haasteet

 • Luova jännite keskeiseksi avainkäsitteeksi 
 •  Tavoitteena maankattava verkosto maailmanluokan liiketoiminnanra-

kentajien valmennuksessa
  -  3–4 liiketoiminnanrakentajien valmennusyhteenliittymää yliopis-

tojen ja ammattikorkeakoulujen sisällä, jossa kansainvälisen yrit-
täjyyden ja liiketoimintaosaamisen valmennus ja yhteenliittymien 
toimijoiden keskinäinen sparraus 

 •  Suomesta tehtävä innovatiivisen johtamisen mallimaa markkinalähtöi-
syyttä ja tulevaisuusorientaatiota painottaen

 • Johtamisella rohkaistava henkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin
 •  Johtamisen perusperiaatteena mahdollistava johtaminen, ihmisten 

potentiaalin hyödyntäminen ja markkinoiden rajapinnan informaation 
käyttö

 •  Alueiden ja yritys- ja innovaatioympäristöjen johtaminen tulevaisuuso-
rientaatiolle

 •  Alueelliset rohkeat strategiset valinnat osaamisen suuntaamisen ja oh-
jelmallisen kehittämistyön lähtökohtana 

 •  Alueelliset yrittäjyys- ja innovaatiosopimukset ohjelmatyön varmista-
miseksi

 •  Tulevaisuudentutkimuksesta ja ennakoinnista keskeinen johtamisen väli-
ne: toimintaympäristön muutosanalyyseissä arvioitava vahvoja vaikutta-
via muutostrendejä, ennakoinnin yritys- ja organisaatiokohtaisessa sovel-
tamisessa heikkojen signaalien tunnistamismenetelmin arvioitava uusien 
liiketoiminta-aihioiden ja innovaatiomahdollisuuksien tunnistamista  
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 •  Tulevaisuudentutkimuksen Delfoi-menetelmästä toimintaympäristön 
muutostrendien analyysien, yrityskohtaisen heikkojen signaalien tun-
nistamisen ja alueellisten rohkeiden osaamisen suuntaamisen valinto-
jen keskeinen työkalu.

Luova jännite on otettava keskeiseksi avainkäsitteeksi. Alueellisia rohkeita 
valintoja tehtäessä tai yrityskohtaisessa johtamisessa on pyrittävä tuomaan 
esimerkiksi erilaisista intressiryhmistä nousevat näkökulmat rinnakkain esille. 
Luova jännite toimii uudenluomisen moottorina.

Suomeen tarvitaan maankattava verkosto kansainvälisen liiketoiminnanraken-
tajien valmennukseen. Verkosto koostuu 3–4 yhteenliittymästä yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen sisällä. Keskeistä on verkoston avulla nostaan kansain-
välistymisen ambitiotasoa hyödyntäen toiminnassa muun muassa kansainvä-
listyneiden yritysten ja yrittäjien kokemusta, verkostoon osallituvien keskinäis-
tä ”sparrausta” ja mentorointia. Verkostojen toimintaa kehittämään tarvitaan 
myynnin- ja asiakaspalvelun professuurit.

Usein todellinen lisäarvo yritys- ja innovaatiotoimintaan saadaan johtamistapoja 
uusimalla tai adaptoimalla sinne uusia elementtejä. Nokian menestyksen yhtenä 
selittäjänä on pidetty nopeasti markkinasignaaleihin reogoivaa organisaatiota ja 
johtamista. Mahdollistava johtaminen onkin pitkälti oikean ohjaavan tiedon ja 
oppimisprosessin mahdollistamista. Muurahaispesässä ei ole johtajaa, mutta se 
selviytyy muita eliöyhdyskuntia paremmin jatkuvan ja tehokkaan informaatiojär-
jestelmänsä vuoksi. Uudet ruokapaikat ja uhat ovat hetkessä kaikkien tiedossa. 
Muurahaispesäanalogia opettaa hyödyllisen informaation välittämisen merkitys-
tä, vaikka ei kaikin osin muuten sopisikaan johtamisen malliksi.

Ihmisten johtamisella alennetaan henkisiä ja sosiaalisia riskejä ja pyritään 
hyödyntämään ihmisten potentiaali ja markkinoiden rajapinnan informaatio: 
Ihmisten arkuutta esittää uusia tai kokemukseensa perustuvia ideoita voi-
daan vähentää. Tähän muun muassa tietoteknologia tarjoaa mahdollisuuden. 
Esimerkiksi globaalisti toimivat yritykset ja konsernit voivat kerätä sähköpostit-
se tai internet-ohjelmistojen avulla markkinoiden rajapinnasta tai koko organi-
saatioista hiljaista tietoa, josta johto organisaation potentiaalia hyödyntäen voi 
jalostaa uusia liiketoiminta-aihioita ja innovaatioita.

Alueiden on kyettävä tekemään yhteisöllisesti – esimerkiksi innovaatio- ja ke-
hittämiskeskusten johdolla – erityisesti kansainvälistyneiltä yrityksiltä saatavaa 
markkinainformaatiota painottaen alueelliset rohkeat strategiset valinnat osaa-
misen suuntaamiseksi tulevaisuuden kannalta relevanteille aloille. Esimerkkeinä 
rohkeista ja persoonallisista valinnoista ovat esimerkiksi Sodankylän alueen 
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valinta keskittyä kylmän ilman tutkimuksen, tuotekehityksen ja tietokeskuksen 
kehittämiseen (Cold Climate Data Centre) tai Kokkolan seudun valinta keskittyä 
veneklusterin rakentamiseen.

Ohjelmatyön toteuttamiseksi tarvitaan alueelliset yrittäjyys- ja innovaatio- (ja 
kasvusopimukset), joissa keskeisinä allekirjoittajina ovat yritykset, oppilaitok-
set ja eri asiantuntijatahot – pelkkä ohjelmapaperi ei riitä.

Innovatiivinen johtaminen edellyttää tulevaisuusorientoituneisuutta. Ennakointi 
on uusi innovaatiivinen johtamistapa, joka on otettava Suomessa laajasti käyt-
töön kilpailijamaita ennen. Toimintaympäristöä muokkaavat vahvat trendit on 
kyettävä tunnistamaan, uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät markkinoi-
den rajapinnassa, joissa esiintyviin heikkoihin signaaleihin on kyettävä tart-
tumaan (kts. seuraava kuvio). Alueyhteisöjen avaintoimijoiden on keskityttä-
vä vahvojen trendien ja toimintaympäristön muutosanalyysiin, tulevaisuuden 
markkinapotentiaalien tunnistamiseen. Yritysten omaa ennakointitoimintaa on 
tuettava heikkojen signaalien tunnistamiseksi ja niihin tarttumiseksi uusien in-
novaatioiden tuottamiseksi. Heikkojen signaalien yrityskohtaista tunnistamista 
ja innovaatioiksi kehittämistä varten tulee kehittää tuotteistettuja liike-elämän 
palveluita, joita esimerkiksi TE-keskus voisi resurssoida.

Tulevaisuudentutkimuksen tunnetuimman yksittäisen menetelmän – Delfoi-
menetelmän – soveltamisella on mahdollisuus kehittää uusi merkittävä inno-
vaatioympäristö ja johtamisen työkalu Suomeen. Tulevaisuudentekijöitä ja nä-
kijöitä yhteenkokoava, henkisiä ja sosiaalisia riskejä anonyymisyyden vuoksi 
alentava ja oppimista muun muassa ryhmäpalautteen vuoksi korostava me-
netelmä voi tuoda harvaan asutun Suomen ja sen alueiden osapuolia yhteen. 
Kasvokkain Delfoi-managerin kanssa tapahtuvan prosessoinnin lisäksi, myös 
tietojärjestelmä- ja internetpohjaiset managerivetoiset sovellukset ovat tärkei-
tä. Delfoi-menetelmän peruskoulutus on mahdollista saada jo 17 yliopistossa 
toimivassa Tulevaisuudentutkimuksen verkostoakatemiassa osana vapaaeh-
toista tulevaisuudentutkimuksen perusopetusta. Verkostoakatemian ensim-
mäiset noin 60 Delfoi-koulutettavaa kokoontuivat Helsinkiin helmikuussa 2005. 
Tulevaisuudentutkimuksen ensimmäinen professuuri aloitti Suomessa 2004. 

Alueellista yritys- ja innovaatioympäristöä tukemaan tarvitaan ennakoinnin tut-
kimus- ja kehittämisohjelma. Ennakointi- ja tulevaisuusajattelu koskee kaikkia 
toimijoita ja ohjelmassa on tähdättävä tulevaisuusajattelun ja kehittämisen 
työkalujen oppimiseen ja palvelumarkkinoiden kehittymiseen (vrt. esimerkiksi 
Pohjois-Suomen arviointi- ja ennakointikeskus). Käytännön sovelluksissa luo-
daan uusia sosiaalisia rakenteita, arvioidaan vaikuttavia muutostrendejä ja 
tarvittavia kehittämistoimenpiteitä. Yrityskohtaisessa soveltamisessa tunnis-
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Kuvio 9. Tulevaisuusjohtaminen. Menneisyys- ja tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa edustavat erilaisia 
paradigmoja. Tulevaisuus-orienteoituneessa ajattelutavassa muun muassa tunnistetaan vahvoja vaikuttavia 
kehityskulkuja, uusia ilmiöitä eli heikkoja signaaleita ja tartutaan niiden tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. 
Osmo Kuusi ja Marja Toivonen12 (2004) ovat kehittäneet megatrendiajattelun pohjalta ns. vahvojen trendi-
en lähestysmistapaa (Strong Prospective Trends / SPT), jota Yrjö Myllylä ja Markku Tykkyläinen (2005) ovat 
kehittäneet sovellettavaksi aluekehittämisen tarpeisiin. Alkuperäinen kuvio Marja Toivonen (2004), kuvion 
muokkaukset Yrjö Myllylä, Markku Tykkyläinen ja Kyösti Karjula (2005). 
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12  Toivonen, Marja. (2004). Expertise as Business. Long Term Development and Future Prospect of 
Knowledge-Intensive Business Services (KIBS). http://lib.tkk.fi /Diss/.

tetaan markkinoiden heikkoja signaaleja innovaatiotoiminnan lähtökohdaksi. 
Keskeistä dynaamisten vaikutusten aikaansaamiseksi on myös yksityisten en-
nakoinnin palvelumarkkinoiden tietoinen synnyttäminen. 

TULEVAISUUSJOHTAMINEN
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Johtaja Seppo Laine, Finpro 

Johtamisen haasteet

”Johtaminen innovaatioihin pyrkivässä ja niitä toteuttavassa yh-
teisössä on luovuuden, osaamisen ja asiantuntijuuden johtamista. 
Itse asiassa mitään näistä ei voi perinteisessä mielessä johtaa ja 
siksi johtotehtävät asiantuntijaorganisaatioissa eivät ole erityisen 
haluttuja. 

Teollisuudessa ohjataan ja valvotaan resurssien käyttöä (suunni-
tellaan, päätetään, valvotaan) kun innovaatioyhteisöissä puhalle-
taan niihin energiaa ja liikettä. Toiminnat ohjautuvat ja tuottavat 
tuloksia sen mukaan, miten hyvin johto on onnistunut siirtämään 
tahtotilansa ja arvonsa organisaation käyttövoimaksi. Käytännön 
päätökset ja valinnat tekee organisaatio itse, se jopa tosiasiassa 
valitsee omat johtajansa.

Innovaatiotaloudessa menestyy se, joka hyödyntää nämä laina-
laisuudet voimavaraksi sen sijaan että pyrkisi niitä vastaan keino-
tekoisesti taistelemaan. Johtaja on joka suuntaan yksin. Hän myy 
ideansa rahoittajille, yhteisönsä tarjoamat itsensä toteuttamisen 
mahdollisuudet osaavalle henkilökunnalleen, tuotteensa markki-
noille ja potentiaalinsa toimittajilleen pyrkien kaikilla tahoilla saa-
maan aikaan parhaat mahdolliset ehdot. Mitään tai ketään ei voi 
komentaa. Tässä voi joko onnistua tai epäonnistua, välimuotoja 
on vähän. Arvoketjua ei ole enempää kuin siinä paikkaa, jota voi 
puolustaa. On pikemminkin kumppanuuksien arvoverkko, jota voi 
ylivoimaisella osaamisella hallita mistä kohtaa tahansa, yleensä 
toki lähellä loppumarkkinaa ja -asiakasta.

Innovaatiot syntyvät luovasta jännitteestä, joka usein rakentuu 
uuvuttavan puurtamisen huomaamattomana tuotteena. Niihin liit-
tyy aina jonkinlainen kasvun nälkä, jota voi ruokkia innostavalla, 
ihmisten johtamiseen rehellisesti omistautuvalla leadershipillä. 
Avainasemassa on aito inspiraatio, asiantuntujat eivät hyväksy 
kikkailuja. Visiojohtaminen voisi olla ratkaisu, mutta se ei voi mer-
kitä ennustamista tai tulevaisuuden fantasioita. Pikemminkin ins-
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piraatiota pitää yllä korostunut herkkyys seurata heikkoja merkke-
jä suurista muutoksista ja ylläpitää valmiutta niiden kohtaamiseen 
– jos ne ylipäätään tapahtuvat. Johtaja on muita etevämpi sense 
maker, kuolleiden tosiasioiden tulkitsija.

Jännitteen ainesosia ovat myös erilaisuuksien tahallinen törmäyt-
täminen ja luovuuden salliminen siitä seuranneissa hämmennyk-
sissä. Kun aseet ovat puhuneet, ne on hetkeksi laskettu. Siinä 
on luovuuden tilaisuus! Tämä sota ei tapa vaan vahvistaa, jos 
yhteisössä vallitsee yksilöiden kesken riittävä luottamus. Sen ra-
kentumisessa on johtamisella keskeinen vastuu.”

10 Kannustava rahoitus

 •  Rahoituksen kannustettava innovaatioihin nykyisen toiminnan suojelun 
sijaan

 • Verokannustimet keskeinen painopistealue
  -  yksityishenkilöiden ja pääomasijoittajien sijoitusten ja luottotappi-

oiden verovähennysoikeuksia lisättävä
       - tukea kasvuyritysten hallitustyöskentelyyn
  -  tukea ensimmäisen työntekijän ja nuoren vastavalmistuneen kor-

keasti koulutetun palkkaamista pienyritykseen
 •  Markkinalähtöisille kehityshankkeille uusia rahoitusohjelmia ja instru-

mentteja
 • Siemenrahoituksen toimivuuden varmistaminen
  -  Osa julkisesta rahasta aidosti riskillisiin kohteisiin – top 10 riskisijoi-

tuskohdetta vuoden aikana, Aloitusrahasto Vera Oy:n sijoituksista 
20 % radikaali-innovaatiokohteisiin

 •  Verkostot- ja klusterit rahoituksen kohteena yksittäisten yritysten lisäksi
 •  Yritykset ja yritysryhmät enemmän rahoituksen isännäksi ja kilpailutta-

maan yliopistot, tutkimuslaitokset ja eri asiantuntijat
 •  Tekes rahoitusta suunnattava aidosti pieniin yrityksiin ja palveluyrityk-

siin myös käytännössä sekä spinn off -kohteisiin
 • Uusia rahoitustuotteita
  - riskiäottava kansainvälistämislaina
  -  yrityksen perustamista ja sukupolvenvaihdosta tukeva rahoitus-

paketti
  - tiimilaina, franchising tukipaketti
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  - starttiraha-ajan tuplaaminen
  - käyttöpääomarahoitus EU-rahoituksen hyödyntämiseksi
 • Kaivannaisteollisuuteen riskirahoitusyhtiö.

Uuden paradigman mukaisen rahoituksen painopisteet ovat uuden tulovirran 
luonnin edellytyksissä enemmän kuin nykyisen toiminnan tehostamisessa, mikä 
sekin on tärkeää etenkin määrättyjen toimialojen ja julkisen sektorin osalta, 
jotka eivät vielä ole kohdanneet avointa kilpailua täysimääräisesti. Uuden pa-
radigman mukainen rahoitus pyrkii tukemaan uusia innovaatioita tehostami-
sen sijaan, johtamisessa prosesseja projektien sijaan ja tuotantokustannusten 
tehostamisessa esimerkiksi teknologisin parannuksin sijaan markkinointia- ja 
myyntiä tukevia toimintoja ja uusien teknologioiden käyttöönottoa (kts. seu-
raava kuvio). Yleisperiaatteena uuden paradigman mukaisessa tilanteessa ke-
hittämistoiminnassa tulee olla, että jos yritykset panostavat 45–50 % omia 
varoja, vastinrahoituksen on löydyttävä kitkattomasti. Verokannustimet ovat 
keskeinen rahoituksen kehittämisen linja. 

Verotuksellisten kannusteiden luominen on keskeinen strateginen linja-
us rahoituksen kehittämisessä uuden paradigman mukaisessa tilanteessa. 
Yksityishenkilön ja pääomasijoittajan verovähennysoikeuksia on lisättävä yri-
tyksen osakkeiden hankinnassa ja luottotappioiden vähentämisessä. Tarvitaan 
tuki kasvuyrityksen hallitustyöskentelyyn osallistumisessa, koska hallitustyös-
kentely on keskeistä ja tärkeää pk-kasvuyrityksissä. Kokeneet hallituksen jä-
senet ovat yrittäjille parhaimpia mahdollisia mentoreita, jotka tuovat yrityksille 
suuren määrän kokemusviisautta. Myös OECD13 kehottaa kannustimien kehit-
tämiseen etenkin yritystoiminnan aloitusvaiheen tarpeisiin ja  pääomaverotuk-
sen helpottamista.

Yrityksen ensimmäisen työntekijän palkaamiseen sekä nuoren vastavalmis-
tuneen korkeakouluopiskelijan palkaamiseen tarvitaan tukea pk-yrityksissä: 
Ensimmäisenä vuonna tuki olisi 30 % palkkakuluista, jolloin kynnys työnteki-
jän palkkaamiseen alenee. Toisena vuonna tuki olisi esimerkiksi 15 %. Tällöin 
yrittäjällä olisi motiivi pitää työntekijä.

Rahoitettavat ideat tulevat vanhan paradigman mukaisessa tilanteessa yliopis-
toilta tai jopa rahoittajaorganisaatioilta itseltään. Uuden paradigman mukaises-
sa tilanteessa ideat tulevat pääsääntöisesti kansainvälistyneiltä yrityksiltä, jota 
varten luodaan uusia rahoitusohjelmia tai muutetaan nykyisten painotuksia 
merkittävästi.  Tämän hetkisessä tilanteessa julkinen raha ei ota riskiä niinkään 
paljon, kuin esimerkiksi yksityinen raha. Uudessa tilanteessa julkisesta rahasta 

13  Economic Policy Reforms – Going for Growth 2006. Structural Policy Indicators and Priorities in OECD 
Countries. OECD Publishing. OECD 2006.
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osa sijoitetaan aidon riskillisiin kohteisiin muun muassa kansainvälistämisen 
edistämisessä.

Vuosittain on valittava 10 riskisijoituskohdetta vuoden aikana tehdyistä esi-
tyksistä ja sitouduttava valittujen hankkeiden kolmen vuoden rahoitukseen. 
Siemenrahoitusvaiheessa on markkinapuute, jota korjaamaan on perustettu 
Aloitusrahasto Vera Oy:n (AVERA). AVERA:n rahoituksesta 20 % tulee sijoittaa 
läpimurto- tai radikaali-innovaatioihin tähtääviin yrityksiin.

Vanhan paradigman mukaisessa tilanteessa yksittäiset yritykset ovat rahoituk-
sen kohteena. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa rahoituksella pyri-
tään yritysverkostojen ja yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten välisten verkos-
tojen rakentamiseen yrityslähtöisesti.

Vahnan paradigman mukaan julkisen rahan isäntäorganisaationa toimi yliopis-
to tms. julkinen laitos, joka pyrkii hankkimaan yrityssektorin kumppanit toi-
mintaansa. Käytännössä yhteistyö toimii muutamien suurten yritysten kanssa. 
Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa yrityslähtöisyys rahoituksessa tar-
koittaa, että yritykset ovat rahan isäntänä yhteisesti hyväksytyillä pelisäännöil-
lä ja kilpailuttavat tutkimus- ja oppilaitokset ja muut palvelut päämääränsä 
näkökulmasta. Julkiset toimijat ovat pelisääntöasiantuntijoina, mutta tavoitteet 
ovat jaettuja yritysten kanssa.

Valtaosa yrittäjistä katsoo, että Tekes-rahoitus ei toimi. Uuden erityisohjelman 
avulla pienet yritykset ja spinn off -kohteet on saatava rahoituksen piiriin ny-
kyistä tehokkaammin. Tämä edellyttää paitsi rahoitusohjelmien painopisteiden 
uudelleen arviointia, niin myös uudenlaisia päätöksentekomalleja ja kriteereitä 
innovatiivisuuden arvioimiseksi sekä osaamisen kerryttämiseksi  rahoittajaor-
ganisaation. 

Vanhan paradigman mukainen julkinen rahoitustoiminta ei tue yksityishenkilön 
omaa aktiivisuutta valmistautua yrittäjyyteen tai se ei tue verkosto- ja tiimiyrit-
täjyyttä. Uuden paradigman mukaisessa tilanteessa tarvitaan sen vuoksi eri-
tyisesti uusyrittäjyyslaki, jossa yksityishenkilö voi tallentaa osan verotettavan 
tulon osasta verovapaasti sulkutililla  ja ottaa ne käyttöön perustettavaan yri-
tystoimintaan verovapaasti 35 ikävuoteen asti. Järjestelmän  on arvioitu olevan 
taloudellisilta vaikutuksiltaan neutraali. (Kts. tarkemmin kohdassa Yrittäjyyden 
voimistaminen.)

On perustettava franchising-tukipaketti, jonka lähtökohtana on että fran-
chising-toiminta on merkittävä oppimisprosssi ja palvelee myös ”itsenäisen” 
yrittäjyyden kynnyksen madaltamista. Tukipaketti muun muassa tarjoaa 
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alkuvaiheen osittaisen toimeentulon franchising-toimintaa käynnistettäessä. 
Franchising-toiminnan yrittäjyyden riskit ovat pienemmät kuin perinteisessä 
yritystoiminnassa, koska konsepti on kehitetty valmiiksi ja useinmiten on näy-
töt siitä, että konsepti myös toimii. Esimerkiksi tunnetuissa franchising-yrityk-
sissä on arvioitu olevan runsaasti kasvumahdollisuuksia, mikäli halukkaita yrit-
täjiä olisi saatavilla. 

Tarvitaan tiimilaina tukemaan verkostojen liiketoimintaa. Esimerkeistä on ha-
vaittavissa, että yksittäisten yritysten kehittämisen lisäksi keskinäisen yhteis-
työn tiivistäminen on luonut lisää työpaikkoja.

Starttirahan määrä on kaksinkertaistettava siten, että jatketaan rahoituskautta 
puolesta vuodesta vuoteen. Katso tarkemmin kohta Yrittäjyyden voimistami-
nen.

Tulee kehittää rahoituskäytännöt käyttöpääomakysymysten ratkaisemiseksi, 
jotta pk-yritykset voivat toimia EU-hankkeiden isäntinä.

Kuvio 10. Yrityksen tuottavuus. Vanhan paradigman mukainen rahoitus tukee nykyisten prosessien te-
hostamista ja pieniä parannuksia. Uuden paradigman mukainen rahoitus kiinnittää huomion innovaatioi-
hin, johtamiseen ja markkinointiin.
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Tulevaisuuslähtöisen ajattelun puuttuessa myös valtionyhtiöiden osalta on tultu 
tilanteeseen, jossa ei ole varauduttu globaalisaation ja maailmantalouden kas-
vun aiheuttamaan kysyntään raaka-aine- ja energiamarkkinoilla. Valtionyhtiöt 
ovat luopuneet uusien energialähteiden etsinnästä Venäjällä sekä uusien kai-
voskohteiden etsinnästä ja kaivostoiminnasta myös kotimaassa. Tällä hetkellä 
Suomessa etsii malmia 40 ulkomaista yritystä. Kansallisten toimijoiden mu-
kaan pääsy kaivostoimintaan on ratkaistava nopeasti. Suomeen tarvitaan ris-
kisijoitusyhtiö kaivannaisteollisuuteen. Riskisijoitusyhtiö tulee perustaa valtion 
toimesta. Riskisijoitusyhtiön visiona voisi olla toiminta, jossa muun muassa 
rahoitettaisiin yritysten kaivosmahdollisuuksien tutkimista, lisenssien hankin-
taa ja kaivostoiminnassa mukana olemista.  Maailmantalouden kasvu ja globa-
lisoituminen nostaa raaka-aineiden hintoja. Esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomi 
ovat joidenkin asiantuntijoiden mukaan potentiaalista uuden kaivostoiminnan 
aluetta ja osin vielä tarkemmin tutkimatta. Potentiaalisia uusia kaivosalueita on 
myös Pohjois-Ruotsissa, Murmanskin alueella ja Karjalan Tasavallan alueella. 
Esimerkiksi Pohjois-Ruotsiin on muuttanut runsaasti väestöä viime aikoina alu-
eelle tehtyjen kaivosteollisuuden investointien vuoksi.

Toimitusjohtaja Juha Sipilä, Fortel Invest Oy 

Yksityishenkilöiden pääomasijoitustoiminnan 
verotuksellisia edellytyksiä kehitettävä – Sitrasta 
seed-vaiheen rahoittaja

”Yksityishenkilöiden harjoittama pääomarahoitustoiminta on 
Suomessa lapsen kengissä. Viimeisen kahden vuosikymmenen 
aikana tapahtuneesta voimakkaasta yritysten kansainvälistymi-
sestä ja vaurastumisesta saatava hyöty uuden yritystoiminnan 
synnyttämiseen jää melkein kokonaan hyödyntämättä. Kasvu- ja 
kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten rahoitukseen löytyy 
runsaasti instrumentteja ja toimijoita, mutta aloittavat yritykset 
sekä uudet innovaatiot jäävät yhä useammin ilman rahoitusta. 
Ongelma koskee paitsi aloittavia yrityksiä, myös suurta teknolo-
giahyppyä tavoittelevia innovaatioita.

Seed-vaiheen rahoituksen problematiikan ratkaisu voisi olla kak-
sitahoinen. Toisaalta yksityishenkilöiden harjoittaman pääoma-
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sijoitustoiminnan edellytyksiä tulisi parantaa, toisaalta julkisen 
rahan toimijoista Sitra voisi keskittyä kokonaan Seed-rahoituk-
seen. Yksityishenkilöiden harjoittaman pääomarahoitustoiminnan 
edellytyksiä voi parantaa esimerkiksi verovähennysoikeuden laa-
jentamisella sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
lisäämisellä. Esimerkkinä verovähennysoikeuden laajentamisesta 
voisi olla osakkaan antama avustus pienelle yritykselle sekä yri-
tyksen lainojen takaustappioiden hyväksyminen yksityishenkilölle. 
Pääomarahoitukseen liittyvien riskien ja rahoitusinstrumenttien 
tuntemus verottajan piirissä on huolestuttavan vähäistä. Kirjavista 
verotuskäytännöistä johtuen vähäinenkin yksityishenkilöiden har-
joittama pääomarahoitustoiminta uhkaa loppua pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta 
voisi laajentaa esimerkiksi Sitran ja Tekesin rahoituksen kohdenta-
misena 50/50 periaatteella yrityksiin, missä hankkeeseen on saatu 
yksityistä pääomarahoitusta.”

11 Sosiaalisen pääoman vahvistaminen

 •  Tutkimus- ja oppilaitosten yritysyhteistyön vahvistaminen keskeinen 
tavoite

 •  Tavoitteena tutkimuksen ja koulutuksen klusteroituminen arvoketjuihin 
ja arvoverkkoihin

 •  Käytännön välittömänä ratkaisuna yliopistojen ja ammattikorkeakou-
lujen kontaktifoorumien perustaminen hahmotellun innovaatio- ja ke-
hittämiskeskusverkoston mukaisesti, kontaktifoorumeissa merkittävä 
osanotto alueiden yritysedustajista ja aluekehittämisestä vastaavista 
kunta- ja valtiolähtöisesti (demokratia ja rahoitus)

 •  Kontaktifoorumien tukipalvelut ja kansainvälisen tason tulokset varmis-
tavan verkostoyhteistyön organisointi

 •  Alueyhteisöjen jatkuvat ennakointiprosessit sosiaalisen pääoman vah-
vistajana

 •  Lasten kasvatus ja kasvuympäristö keskeinen sosiaalisen pääoman 
muodostumisen kannalta; perheet ja opettajankoulutus keskiöön – vä-
littämisen ja kannustuksen opettaminen ja oppiminen nostettava tie-
dollisen oppimisen rinnalle
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 •  Innovatiivisuuskasvatus ja elämänmittaiset innovaatioympäristöt ja in-
novatiiviset työyhteisöt sekä näitä kehittävät ja tukevat tutkimusohjel-
mat otettava laajamittaiseen käyttöön

 •  Opettajien työelämään tutustumisen jaksoja (TET) kehitettävä eri kou-
lutusasteilla. 

Sosiaalisen pääoman verkostoissa monipuolinen tieto liikkuu ja tieto risteytyy 
synnyttäen uusia innovaatioita. Uudessa paradigmassa korostetaan yhteyden-
pidon helpputta ja pientä kynnystä olla aidosti vuorovaikutuksessa mahdolli-
simman monipuolisesti eri toimijoiden kanssa. Muodollisuuksien vaatimusten ei 
anneta syntyä rajoittavaksi tekijäksi aidossa vuorovaikutuksessa. Tutkimusten 
mukaan yhteiset arvot ovat yksi sosiaalista pääomaa synnyttävä tekijä.

Yritys- ja innovaatiotoiminnan osatekijöistä sosiaalinen pääoma on tulevaisuu-
dessa yksi tärkeimmistä. Vanhan paradigman mukaisessa käytännössä eri in-
novaatiotoiminnan osapuolet toimivat parhaimmassa tapauksessa keskenään, 
mutta eri toimijat eivät kyenneet keskenään yhteistyöhön: ”Päivittäinen kah-
viseura säilyi samana vuodesta toiseen.” Vanhassa paradigmassa esimerkiksi 
julkiset toimijat saattoivat korostaa yritysten verkottumista tärkeänä, mutta 
esimerkiksi tutkimus- ja oppilaitosten verkottumista yritysten kanssa ja yritys-
ten palvelua ei korostettu. 

Sosiaalista pääomaa ei tarvita vain yritysten ja tässä korostetun tutkimus- ja 
koulutussektorin välillä vaan myös keskeisesti julkisten toimijoiden välillä eri-
tyisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajien kesken. Sosiaalisen 
pääoman muodostumisessa on yhä keskeisemmäksi muodostumassa tieto- ja 
viestintätekniikan hyväksikäyttö, jossa sosiaalinen web tekee lähivuosina rat-
kaisevan läpimurron suuren yksilö- ja yhteisöjoukon tehokkaan yhdessäteke-
misen mahdollistajana.

Yritysten näkökulmasta tärkein pullonkaula on osaavan työvoiman saanti. 
Tämä yhtäältä korostaa ensisijaisena lyhyen tähtäimen päämääräänä aitoa 
verkostoitumista, ts. yritys- tai markkinainformaation asettamista koulutuksen, 
tutkimuksen ja tuokehityksen suuntaamisen ja kehittämisen lähtökohdaksi. 
Käytännön ratkaisuna on tärkeää varmistaa, että alueilla olisi säännöllisesti 
kokoontuvat kontaktifoorumit, joihin osallistuisivat keskeisesti yliopistojen, am-
mattikorkeakoulujen ja yritysten edustajat ja mahdollisesti myös muut avain-
toimijat, kuten resurssoinnista vastaavat valtion tahot, kuten TE-keskukset.

Jotta kontaktifoorumi-toiminta saavuttaa tämän raportin asettamat korkeat 
tavoitteet, on erityisesti sen kansainväliselle huipulle tähtäävä toiminta orga-
nisoitava verkostomaisena yhteistoimintana siten, että sen kotimaiset ja kan-
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sainväliset tukipalvelut sekä yrityskehityksen työmuodot toteutetaan kaikkia 
palvelevan korkeatasoisena toimintana. Tämä voidaan aikaansaada pyytämällä 
toimintamallit kuvaavat tarjoukset peruskriteerit täyttäville tahoille suunnattu-
na kutsukilpailuna, jonka perusteella valitaan toteutuksesta vastaava taho tai 
yhteenliittymä. 

Hyvä tapa vahvistaa sosiaalista pääomaa on korostaa alueyhteisön jatkuvan 
keskustelun tarpeellisuutta tulevaisuudesta. Erilaisia tulevaisuudentutkimuk-
sen menetelmiä hyödyntäen voidaan pienentää henkistä ja sosiaalista riskiä 
ja ilmaista todellisia ajatuksia vapautuneemmin esimerkiksi hyödyntämällä 
keskusteluissa anonyymisyyttä korostavia vaiheita. Systemaattisesti tulevai-
suudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä alueyhteisössä soveltaen yl-
läpidetään myös innovatiivista sosiaalista rakennetta ja ympäristöä, joka voisi 
muutoin esimerkiksi etäisyyksistä tai aikapulasta johtuen jäädä liian heikoksi.

Tutkimusten mukaan pitkällä aikavälillä ns. sosiaalisen alkupääoman tankka-
us on keskeistä. On varmistettava välittäminen ja vanhemmuus lapsuudessa 
sekä varhaisnuoruudessa ja mahdollistettava lapselle ja nuorelle onnistumisen 
kokemukset. Tämän johdosta innovatiivista toimintaa palvelevien sosiaalisten 
suhteiden rakentaminen on myöhemmin helpompaa.

Innovatiivisuuskasvatus ja elämänmittaiset innovaatioympäristöt -käsitteen 
luominen ja mallintaminen teknologiayrittäjyyden näkökulmasta on tärkeää. 
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, miten ihmisen innovatiivisuus säilyy ja li-
sääntyy koko elämänkaaren ajan lapsuudesta vanhuuteen saakka näkökul-
mana teknologiayrittäjyyden edistäminen. Toimintaa kehitettäessä voidaan 
merkittävästi hyödyntää eri puolilla Suomea ja myös kansainvälisesti saatuja 
kokemuksia teknologiakasvatuksesta. Tarvitaan myös innovatiiviset työyhteisöt 
tutkimusohjelma tiedon tuottamiseksi ja soveltamiseksi työyhteisöjen kehittä-
miseksi.

Opettajien työelämään tutustumisen jaksoja (TET) on kehitettävä eri koulutus-
asteilla nykyistä systemaattisemmaksi ja säännönmukaisimmiksi käytännöiksi.

12 Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

 •  Julkisen sektorin paradigman muutoksesta johtuvat ennakoivat pää-
tökset kilpailuedun luomiseksi (vrt. NMT-päätös, nykyisin muun muas-
sa energia, ympäristö, turvallisuus jne.)

 • Kestävän kehityksen energian kansallinen ohjelma ja kehitysalusta
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 •  Rakennerahastokauden 2007–2013 ohjelmien toteutuksen rakenteet 
nykyistä selvemmin tukemaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppa-
nuutta 

 •  Yrittäjyyden edistäminen sekä tuottavuuden kasvattaminen koko yh-
teiskunnassa edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta

 •  Uudenlaista kumppanuutta tarvitaan esimerkiksi TE-keskusten ja tili-
toimistojen ja muiden rahoituspalveluiden välillä, ennakointitoiminnas-
sa ja kansainvälistämisen edistämisen palvelujen tarjoamisessa

 •  Terveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa tilaaja-tuottajamallien kehit-
täminen mahdollistaa yritysten synnyn, tuotteistamisen ja kasvuyrittä-
jyyden ja vaikuttaa laajasti yrittäjyyden arvostukseen / yrittäjyyskult-
tuuriin

 •  Julkisella sektorilla  keskeinen rooli tuotekehitys- ja pilotointialustana 
ennen markkinoiden laajentamista, tulevaisuudessa tämä korostuu 
muun muassa uusissa koulutusratkaisuissa ja ympäristöissä ja  ympä-
ristöklusterin eri tuotealoilla

 •  Sitouttamista ja oppimista korostaen toteutettavat alueellisten yhteisö-
jen  tulevaisuuden  prosessit, johtavat yhteiseen visioon ja tahtotilaan 
ja tukevat kumppanuutta – tarvitaan alueellisia yritys- ja innovaatio- ja 
kasvusopimuksia

 •  Public-public -verkottuminen: TE-keskuksen tietojärjestelmien yhteen-
sovittaminen

 •  Uuden energiateknologia- ja tuotantotapojen kehittämiseksi tarvitaan 
kestävän energian edistämisohjelma ja sitä tukeva internet-pohjainen 
energiaplatform ideoiden vaihtamiseen ja esille tuomiseen.

Julkisen sektorin ennakoivilla päätöksillä voidaan käytännössä usein ilman li-
säkustannuksia luoda merkittävää kilpailuetua eri toimialoilla. Aikanaan NMT-
päätös (pohjoismainen automaattinen puhelinverkko) johti nykyisen tietolii-
kenneteollisuuden syntyyn. Esimerkiksi tällä hetkellä merkittäviä läpimurtoja 
on mahdollista saada esimerkiksi energian, ympäristön, turvallisuuden ja ter-
veydenhuollon aloilla ja luoda näin merkittävää kilpailuetua. Tämä edellyttää 
ennakoivaa otetta, muun muassa vahvojen vaikuttavien trendien ja heikkojen 
signaalien tunnistamista ja niiden vaikutusten arviointia eri toimialojen markki-
noihin ja kasvun mahdollisuuksiin. Tällä hetkellä näyttää selvältä, että kilpailu-
etua ennakoivien päätösten aikaansaamiseksi energiaklusterin kehittämiseksi 
tarvitaan uusia toimenpiteitä. Kestävän kehityksen energian tuotantotapojen 
kehittämiseksi ja käyttöönoton tehostamiseksi tulee perustaa kansallinen edis-
tämisohjelma ja sitä tukemaan internetiä hyödyntävä kehitysalusta ideoiden 
testaamiseksi, kehittämiseksi ja jalostamiseksi.



72

Lähes koko EU:n alueella on havaittavissa yritysten vieraantuminen EU-rahoi-
tuksen käytöstä. EU:n ohjelmakauden 2007–2013 rakennerahastoohjelmien 
rakenteet tulee päättää niin, että resurssien delegoiminen tehostuu ja että syn-
tyy puitteet julkisen ja yksityisen sektorin nykyistä selvemmälle kumppanuudel-
le. Uutta ohjelmakautta koskevat EU:n pk-yrityksille tarkoitetut uudet selvästi 
nykyistä joustavammat rahoitusinstrumentit on otettava tehokkaasti käyttöön 
muun muassa TE-keskuksen ja yrityksen kumppanuutta korostamalla ja tie-
dottamalla uusista rahoitusinstrumenteista tehokkaasti huomioimalla muun 
muassa tilitoimistojen mahdollisuudet tiedon välittämisessä. Päätöksenteko on 
tuotava ministeriöistä alueille ja on mahdollistettava yritysten toimiminen ny-
kyistä enemmän rahoituksen isäntänä julkisen sektorin sijaan, jolloin esimer-
kiksi palveluiden hankinnan kilpailuttaminen jää yritysten tehtäväksi.

Kuvio 11. Yksityisten ja julkisten toimijoiden merkitys ja onnistuminen yritysten liiketoiminnan 
tukemisessa. Yrityskysely osoitti, että ”epävirallisella” innovaatiojärjestelmällä – yksityisillä toimijoilla 
– on yrityksille usein suurempi merkitys kuin ”virallisella”14. Kokeiluluontoisesti voisi kokeilla uusia käy-
täntöjä, jossa nämä toimijat tukisivat toisiinsa. Alkuperäinen kuvio Innovaatioympäristökysely 2006, ZEF 
Solutions Oy.

14  Yrityskyselyn tuloksista tehtiin myös tuloksia syventävä kansantaloustieteen pro gradu työ: Markku 
Alasaarela (2006). Innovaatioympäristö Suomessa – yritysten näkökulma. Pro gradu -tutkielma, 
Taloustieteiden laitos, Tampereen yliopisto.

YKSITYISTEN JA JULKISTEN TOIMIJOIDEN MERKITYS JA ONNISTUMINEN 
YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN TUKEMISESSA

KYSYMYS: MITEN SEURAAVAT YMPÄRISTÖNNE JÄSENET 
OVAT ONNISTUNEET TUKEMAAN LIIKETOIMINTAANNE?

1. Tekes
2. Finnvera
3. TE-keskus
4. Oppilaitokset
5. Tutkimuslaitokset
6. Yrityshautomo
7. Keksitösäätiö/PRH
8. Uusyrityskeskus
9. Seudulliset/kunnalliset yrityspalvelut
10. Ystävät/Lähipiiri
11. Kumppaniyritykset
12. Tilitoimisto
13. Suomen Yrittäjät
14. Vapaa kommentointi mahdolisuus
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Selvityshankkeen alussa ZEF Solutions Oy:n yhdessä Suomen Yrittäjät ry:n 
kanssa toteuttama innovaatioympäristökysely (yli 1600 vastaajaa) osoitti, 
että yritysten näkökulmasta myös kumppaniyrityksillä, tilitoimistolla sekä ys-
tävillä ja lähipiirillä on suuri merkitys yrityksen liiketoiminnan tukemisessa ja 
onnistumisessa. Sen sijaan jotkut virallisen järjestelmän toimijat olivat vain 
vähän onnistuneet tukemaan yrityksen liiketoimintaa (kts. edellinen kuvio). 
Johtopäätöksenä on, että tulisi vahvistaa yksityisten ja julkisten palveluyri-
tysten kumppanuutta. Esimerkiksi TE-keskusten palveluiden saamiseksi kat-
tavammin koko yrityskenttään tulisi vahvistaa markkinalähtöisesti toimivilla 
puhelineuvontapalveluilla, rahoituspäätöksiä tai niiden tutkimista  tulisi antaa 
kokeiluluontoiseksi esimerkiksi tilitoimistojen tehtäväksi. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa on tehtävä selvä arvovalinta, miten yritys- ja in-
novaatioympäristössä tärkeitä palveluita kehitetään. Esimerkiksi Tanskaan ver-
rattuna Suomessa on vähän kansainvälistämisen edistämisen yksityisiä toimi-
joita. Tanskassa pk-yrityksistä vientiin osallistuu prosentuaalisesti kolme kertaa 
enemmän yrityksiä kuin Suomessa. Ennakoinnin palveluiden ja osaamisen sa-
ralla Suomella on mahdollisuus arvovalinnan perusteella luoda etulyöntiasema, 
koska ennakointi systemaattisena ja laajana – varsinkaan alueellisena ja yritys-
kohtaisena toimintana – ei ole vielä yleistynyt tiettävästi kilpailijamaissakaan. 
Selvityshankeen perusteella arvovalinnan pitäisi olla yksiselitteisesti osaamisen 
kerryttäminen, tuotteistumisen edistäminen aluksi tilaaja-tuottajamallia ko-
rostaen. Esimerkiksi TE-keskuksilla olisi siten yleislääkärin, koordinoinnin ja 
resurssoijan rooli sen sijaan, että siitä kehitettäisiin kaikkiin yritys- ja innovaa-
tioympäristön tarpeisiin erikoistunut julkisen palvelun toimija. TE-keskuksen 
rooli olisi olla pikemminkin siten hyvä ja osaava rahoittaja.

Innovatiivinen kilpailuttaminen tulee nostaa osaksi kaikkea julkista hankinta-
toimintaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen vaatii tilaaja-tuottaja-
mallin korostamista. Tämä mahdollistaa alan yritysten synnyn, tuotteistamisen 
ja siten yritysten kasvun. Sosiaali- ja terveyssektori on volyymiltaan laaja ja 
potentiaalinen tulevaisuuden ala muun muassa ostovoiman kasvun ja väestön 
ikääntymisen vuoksi. Siksi siinä tilaaja-tuottaja -mallin yleistyminen vaikuttaa 
merkittävästi yleiseen yrittäjyysilmapiiriin  ja arvoihin yrittäjyyttä tukevasti li-
sätessään merkittävästi yritysten määrää melko tasaisesti  eri puolilla Suomea. 
Sosiaali- ja terveyssektorin yritysten ja julkisen sektorin kumppanuus vaikut-
taa arvojen ja kulttuurin muutoksen kautta siten välillisesti kaikkiin muihinkin 
aloihin.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus eli verkostoituminen on tärkeää sa-
moin kuin yritysten keskinäinen verkostoituminen. Kun verkostoitumistarpeita 
katsotaan kasvuklustereiden näkökulmaa ja liiketoiminnan kasvua painottaen, 
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havaitaan, että esimerkiksi harvaan asutun maaseudun kehittämisessä suurin 
yksittäinen verkottumisen pullonkaula on julkisen sektorin toimijoiden keski-
näinen verkottuminen (erityisen paljon tähän luokkaan kuuluvia kuntia on Itä- 
ja Pohjois-Suomessa). Ns. ydinmaaseudun kuntien osalta tilanne on saman 
suuntainen (perinteiset maatalous- ja elintarviketuotantovaltaiset kunnat, joita 
on erityisen paljon esimerkiksi Länsi-Suomessa). Edellä olevan taulukon perus-
teella nähdään, missä on eniten tarvetta kehittää toimijoiden välistä verkostoi-
tumista ns. kasvuklustereiden- ja alojen kehittymisen näkökulmaa painottaen.

Konkreettinen kehittämistoimi public-public -verkottumisen edistämiseksi on 
muun muassa TE-keskuksen eri osastojen tietojärjestelmien yhteensovitta-
minen. Monet verkostoitumisen pullonkaulat aukenevat yhteiseen tahtotilaan 
pyrittäessä muun muassa alueellisten ennakointiprosessien avulla. Osa ver-
kottumisen pullonkauloista edellyttää myös ”läpimurtoinnovaatioita” julkisen 
alueellisen hallintorakenteen kehittämisessä. 

Energiateknologian ja tuotantomuotojen kehittäminen elää murrosvaihetta 
fossiilisten polttoaineiden hintojen ja kansainvälisten ja kansallisten uusien 
säännösten vuoksi, jotka tähtäävä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. 
KTM:n tulee käynnistää energiaplatform-kokeiluhanke, joka tarjoaa ideoiden 
vaihtamis- ja esittelyfoorumin kaikille halukkaille internet-ympäristöön yh-
teistyössä oppimisympäristöjen kehittämiseen erikoistuneen toimijan kanssa.  
Keskustelua ylläpidetään tarvittaessa keskustelun teemoitusta kehittämällä, 
kyselyin ja määräajoin tehtävillä yhteenvedoilla. Energiaplatform-hanke on 
kytkettävä osaksi kansallista kestävän energian edistämisohjelmaa.

Taulukko 5. Verkostoitumisen pullonkaulat eri tasoilla. Verkostoitumista tarvitaan eri tasoilla. Keskeistä 
on julkisen ja yksityisen sektorin välinen verkostoituminen, mutta myös verkostosuhteiden kehittäminen jul-
kisen sektorin toimijoiden välillä yritysten välisten verkostojen lisäksi. Alla olevasta taulukosta selviää millä 
tasoilla verkottumisen edistämistä tarvitaan eniten erään tutkimuksen mukaan (Karsma, Kai & Myllylä, Yrjö 
(2005). Maaseudun tulevaisuus ja klusterit – arviointia Delfoi-menetelmällä. KTM Rahoitetut tutkimukset 
10/2005). 

Kuntatyyppi /  
verkottumisen taso

Keskukset 
%

Vuorovaikutus-
alueet %

Ydinmaaseutu 
%

Harvaan asuttu 
maaseutu %

public-public 33 33 43 52

private-private 29 24 19 19
15 public-private 10 14 24 14
16 private-public 29 29 14 14

15 Public-private korostaa julkisen sektorin toimijoiden ensisijaisuutta / roolia verkottumisen edistämiseksi.
16 Private-public  korostaa yksityisen sektorin toimijoiden ensisijaisuutta / roolia verkottumisen edistämiseksi.



75

Toimitusjohtaja Juha Sipilä, Fortel Invest Oy 

Mikä on tämän päivän NMT-päätös?

”Yksi merkittävimmistä yhteiskunnan toimijoiden päätöksistä, mil-
lä on saatu aikaan yritystoimintaa ja hyvinvointia on NMT-verkon 
rakentaminen 1980-luvun alussa. Hyvin pitkälle sen ansiosta on 
syntynyt nykyinen tietoliikenneteollisuutemme. Mikä voisi olla tä-
män päivän NMT-päätös (maailman ensimmäisen automaattisen 
matkapuhelinverkon rakentaminen)? Pienenä ja innovatiivisena 
kansakuntana voisimme tehdä kokeiluja ja ennakoivia päätöksiä, 
mihin paradigman muutokset väistämättä johtavat ennemmin tai 
myöhemmin. Esimerkkinä mainittakoon energia, ympäristö sekä 
väestön ikääntymiseen liittyvät muutokset. Ennakoivilla päätöksil-
lä kansainvälisesti kilpailukykyinen yritystoiminta pääsisi kehitty-
mään ja saisi vastaavan etumatkan kuin NMT-kehityksessä aika-
naan mukana olleet yritykset. 

Esimerkkinä näistä päätöksistä on bioenergian osuuden kasvatta-
minen. Ei kuitenkaan niin kuin muut tekevät, lisäämällä etanolia 
bensiiniin, vaan hakemaan kokonaan öljystä riippumattomia vaih-
toehtoja ja tavoittelemalla näillä 5 %:n osuutta polttonesteiden 

Hyviä toteutuneita käytäntöjä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudesta 
ovat terveydenhuollon innovaatiivisista ratkaisuista Prowellness Oy:n ja Mawell 
Oy:n kehittämät yhteistyökonseptit, sosiaalisektorin Klemmari-kohtaamispaik-
ka, jossa palveluiden tarjoajat ja kysyjät kohtaavat – palvelu on laajenemassa 
maankattavaksi (lisätietoja esimerkiksi Jykes Oy). Ympäristöklusterissa 4 200 
konsulttia työllistävän pohjoismaisen Ramboll-konsernin Luopioisten yksikön ja 
kunnan yhteistyömallit osoittavat kunnan tärkeän roolin innovaatioalustana ja 
uusien tuotteiden kehittämisen mahdollistajana kansainväliseen tarjontaan17. 
Koulutusratkaisuissa Mikkelin kaupungin omistama liikelaitostunut Otavan 
opisto näyttää tulevaisuuden mahdollisuuksia muun muassa kehittämällään 
tunnetuimmalla verkkolukiokonseptillaan.

17  Luopioinen sai Suomen luovin kunta 2005 -palkinnon mm. edellä mainitusta kunnan myönteisestä 
suhtautumisesta kokeiluhankkeisiin. Kunnan nimi on Pälkäne vuoden 2007 alusta.
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kulutuksesta. Toinen esimerkki on haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittely. Säädetty laki on hyvä, mutta ongelmana on siihen annet-
tu 10 vuoden siirtymäaika, mikä tarkoittaa markkinan kehittymisen 
siirtymistä viimeisille vuosille ja kotimarkkinaedun menettämistä 
suomalaisilta yrityksiltä. Myös viranomaisten valvonta lain sovelta-
misessa on niin heikkoa, ettei myöskään uudisrakentamisen osalta 
ole saatu tavoiteltuja tuloksia aikaan. Terveydenhuollon alueella 
on lukuisia mahdollisuuksia löytää teknologian ja terveydenhuollon 
huippuosaamisen yhdistämisellä uusia innovatiivisia ratkaisuja vä-
estön ikääntymisen liittyviin valtiontalouden ongelmiin.” 

Kehitysjohtaja Marja Pirttivaara, Sitra

Julkisen sektorin murros ja innovatiiviset julkiset 
hankinnat

”Julkisen sektori on juuri nyt dynaamisessa murrosvaiheessa. 
OECD:n arvoiden mukaan vuonna 2015 seitsemän kymmenestä 
uudesta työpaikasta syntyy julkiselle sektorille, mikäli toimintata-
poja ei muuteta18. Taustalla vaikuttaa mm. väestön ikääntyminen 
ja resurssipula sekä heikko tuottavuuden kasvu. 

Niin Suomessa kuin muualla maailmassa julkinen sektori uudistaa 
toimintamalleja, organisaatioita ja prosesseja. Palvelun tilaaja ja 
tuottaja erotetaan toisistaan. Muodostetaan liikelaitoksia, yhtiöi-
tetään ja yksityistetään, ulkoistetaan toimintoja sekä kilpailute-
taan niin tavara- kuin palveluhankintoja. Prosessien uudistaminen 
laahaa perässä. Suomessa tehdään julkisia hankintoja vuosittain 
noin 20 miljardilla eurolla. Kilpailutuksen piirissä on noin 15 mil-
jardin julkiset hankinnat. Osa tuottajista on yksityisiä yrityksiä, 
osa julkisen sektorin organisaatioita. Kyse on siis melkoisesta vii-
dakosta, jossa yhteisiä toimintatapoja vasta opetellaan. 

Julkisen sektorin murros on globaali ilmiö, samoin kuin julkisten 
hankintojen regulointi. Kansainvälisellä ja kansallisella hankinta-
lainsäädännöllä pyritään avaamaan julkista sektoria kilpailulle. 

18  Jukka Yliherva (2006). Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat, Sitran 
raportteja 64, Helsinki.
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Periaatteina ovat julkisuus, avoimuus sekä tasapuolisuus ja syr-
jimättömyys. Samalla edistetään verovarojen tehokasta ja trans-
parenttia käyttöä. 

Julkinen hankinta vaatii osaamista niin tilaajalta kuin tuottajal-
ta. Tilaajan on pystyttävä ymmärtämään asiakkaiden tarpeet, 
osattava määritellä palvelu- ja laatutaso sekä valvottava palve-
lutuotantoa. Helppoa kilpailuttaminen ei ole, tarjousprosessissa 
saatetaan sitoa molempien osapuolen kädet tyyliin ”tilaa-toimita-
laskuta”. Tarjouspyyntöön kirjataan tiukat hankintakriteerit, jotka 
eivät mahdollista osaamisen, toimintatapojen ja palveluiden ke-
hittämistä. Sopimukset eivät kannusta yhteistoimintaan ja kump-
panuuteen.

Taitavalla hankintapolitiikalla pystytään uudistamaan julkisia toi-
mintatapoja. Innovatiiviset julkiset hankinnat perustuvat kump-
panuuteen, vuorovaikutukseen ja dialogin sekä riskien jakami-
seen tilaajan ja tuottajan välillä. Kyse ei ole vain lisäresurssien 
hankkimisesta vaan asiakaiden tarpeista ja heille tarjottavista 
ratkaisuista. Tarvitaan kunnon hankintastrategiat, huolellinen tar-
jouspyynnön valmistelu ja kriteerien määrittely. Rutiinisuoritusten 
sijasta painotetaan kehittämistä, tuottavuutta ja uusia ratkaisuja. 
Tarjousten arvioinnissa tarkastellaan palvelutoiminnan koko elin-
kaari. Kyse on kumppanuudesta sekä riskien ja hyödyn jakami-
sesta. Terveydenhuollon sektorilla muutostarve on erityisen suuri; 
tarvitaan arvoon perustuvaa kilpailua ja kilpailuttamista.” 19

19  Michael E. Porter, Elizabeth Olmsted Teisberg (2006). Redefi ning Health Care, Creating 
Value-Based Competition on Results, Harvard Business School Press, Boston.
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4 INNOVAATIOTOIMINNASTA JUUREVA EKOSYSTEEMI

13 Poliittiset johtopäätökset

1. Innovaatio- ja osaamispolitiikkaohjelman käynnistäminen (kts. luku 14)
2. Innovaatio- ja osaamispolitiikan tulevaisuusselonteko (kts. luku 14)
3. 3–4 uuden tyyppistä kansainvälistymisen alustaa
4.  Maankattava liiketoiminnanrakentajien valmennusverkosto, 3–4 alueellista 

yhteenliittymää
5. 500 yrityksen kansainvälistymisen ja kasvun ohjelma
6. 30–40 alueellista innovaatio- ja kehittämiskeskusta
7.  Oppisopimuskoulutuspaikkojen nostaminen 35 000:een ja akateeminen 

oppisopimuskoulutus
8. Uusyrittäjyyslaki
9. Alueelliset rohkeat valinnat -ohjelmat
10. Starttirahan kaksinkertaistaminen
11.  Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja yritysten alueelliset kontakti-

foorumit
12. Innomaraton – opiskelijoiden jalkautuminen yrityksiin
13.  Tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin innovaatioihin keskittyvät 

alueelliset ohjelmakokonaisuudet
14. Alueelliset yrittäjyyden portaiden vahvistamisohjelmat
15. Innovatiivinen kilpailuttaminen, suositukset ja koulutus
16.  Kestävän kehityksen energian kansallinen edistämissohjelma sekä 

internetpohjainen kehitysalusta.

Top 16 lista on muodostettu poimimalla tärkeimmät kunkin teemakohdan toi-
menpide-esityksistä. Toimenpide-ehdotukset on kuvattu tarkemmin raportin 
tekstiosassa kappaleissa 8–14. Seuraavassa taulukossa ehdotukset on jaoteltu 
uusiin avauksiin (U), kehittämistoimenpiteisiin (K)  ja lainsäädännöllisiin toi-
menpiteisiin (L). 

Taulukko 6 (seuraavalla sivulla). Johtopäätösten yhteenveto. Taulukossa on kuvattuna toimenpiteet, 
vastuutaho ja ehdotuksen tyyppi johtopäätösten painopistealueittain. Ehdotukset on jaoteltu uusiin avauk-
siin (U), kehittämistoimenpiteisiin (K)  ja lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin (L).
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Toimenpide Vastuutaho Ehdotuksen 
tyyppi

Arvot ja 
arvoperusta

1.  Innovaatio- ja osaamispolitiik-
kaohjelman käynnistäminen

Hallitus U

2.  Innovaatio- ja osaamispolitiikka-
selonteko

Hallitus U

3. Tavoitteiden ja mittareiden luonti Kauppa- ja 
teollisuusministeriö 
(KTM)

U

4.  Kansallinen tav. 40 000 € / as, 
alueelliset BKT tavoitteet

Hallitus / eduskunta K

5.  Julkisen t & k rahoituksen nosto; 
Alueelliset t & k rahoitustavoitteet

Hallitus / eduskun-
ta; alueyhteisöt, 
maakunnat, seutu-
kunnat ja yritykset

K

6. Opintotuen tulorajan poistaminen Hallitus / Eduskunta L

7.  Konkurssilainsäädäntö / henkilö-
kohtainen konkurssi

Hallitus / Eduskunta L

8.  Työaikalainsäädännön 
uudistaminen

Halllitus / Eduskunta L

Paikallisesta 
globaaliin 
markkina-
ymmärrykseen

Sivut 
39–45

1.  Merkittävä kansainvälistymisen 
lisärahoitus

Eduskunta K

2.  500 yrityksen kansainvälistymisen 
ja kasvun ohjelma

KTM K

3.  3–4 uudentyyppistä kansain-
välistymisen alustaa

KTM, opetusministe-
riö (OPM), yliopistot, 
yritykset

U

4. Kansainvälistymislaina KTM, Eduskunta U

5.  15 000 euron pikarahoitus 
kv-prosessiin

KTM, TE-keskus, 
Eduskunta

U

Osaamisen 
kerryttäminen

Sivut
46–52

1.  30–40 alueellista innovaatio- ja 
kehittämiskeskusta

OPM U

2.  Arvoketjut tutkimuksen lähtökoh-
daksi – alueelliset arvoketjujen 
tunnistamis-ohjelmat

Tutkimus- ja oppilai-
tokset, OPM, KTM

U

3.  Selvitys yliopistojen hallinto-
mallien uudistamiseksi

Eduskunta, 
Tulevaisuus-
valiokunta

K

4.  Oppisopimuskoulutuspaikkojen 
nostaminen 35 000:een

OPM, Eduskunta K
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5.  Akateemisen oppisopimus-
koulutuksen käynnistäminen

Hallitus / Eduskunta U

6.  Innomaraton – opiskelijoiden 
jalkautuminen yrityksiin

Valtioneuvoston 
kanslia, yliopistot, 
ammattikorkeakou-
lut, yliopistot, 2-
asteen oppilaitokset

U

7.  Alle 25-vuotiaiden työllistäminen 
kuntien sivistystoimen vastuulle 
työvoimahallinnon sijaa

Hallitus / Eduskunta L

8.  Uudet tietotekniikkaa 
hyödyntävät joustavat oppimis-
ympäristöt – käyttöönotto

Kunnat, oppi-
laitokset, 
tutkimuslaitokset, 
innovaatiokeskukset

K

9.  Alueelliset tulevaisuuden 
tietoverkon suorituskyky- ja 
kattavuusvaatimusselvitykset

Maakuntaliitot, 
seutukunnat

K

Yrittäjyyden 
voimistaminen

Sivut
53–58

1.  Alueelliset yrittäjyyden portaiden 
vahvistamisohjelmat

Maakuntaliitot ja 
innovaatiokeskukset

K

2. Uusyrittäjyyslaki
a.  nuoren yrityksen perustamisen 

verovähennystuki
b.  omistajavaihdokseen liittyvä 

opimistajuuden vaihtumisen 
liittyvä verovähennystuki

Hallitus / Eduskunta L

3.  Innovaatiotehdas-mallin sovel-
taminen (vrt ALMI Ruotsissa)

KTM, 
Suomen Yrittäjät, 
TE-keskukset

U

4. Tulevaisuuskortti peruskouluun OPM U

5.  Matkailun nostaminen Pohjois-
Euroopan valtioiden asialistalle

Hallitus / Eduskunta U

6.  Yrityskohtaisen heikot signaalit 
analyysituotteen ohjelma, 
voucherimalli

KTM, TE-keskukset, 
seudulliset yritys-
palvelukeskukset

U

Johtamisen 
haasteet

Sivut
58–63

1.  Maankattava liiketoiminnan-
rakentajien valmennusverkosto, 
3–4 alueellista yhteenliittymää

KTM, OPM, EK, 
Suomen Yrittäjät ry

U

2.  Alueelliset rohkeat valinnat 
ohjelmat

Sisäasiainministeriö 
(SM), maakuntien 
liitot ja innovaatio-
keskukset

K

3.  Yrittäjyys- ja innovaatio-
sopimukset (kasvusopimukset)

Alueelliset toimijat U

4.  Alueelliset ja yrityskohtaiset 
heikot signaalit ohjelmat

SM, KTM, OPM K

5.  Alueelliset yritys- ja innovaatio-
ympäristöjen ennakointiohjelmat

KTM, OPM, SM, 
Työministeriö (TM)

K



81

6.  Ennakointisoveltamisen / 
Delfoi-menetelmän kehittäminen 
harvaan asutun Suomen 
innovaatioympäristöksi

KTM, SM, OPM, TM U

Kannustava 
rahoitus

Sivut
63–68

1. Uusyrittäjyyslaki
a.  nuoren yrityksen perustamisen 

verovähennystuki
b.  sukupolvenvaihdokseen liittyvä 

opimistajuuden vaihtumisen 
liittyvä verovähennystuki

Hallitus / Eduskunta L

2.  Ensimmäisen työntekijän ja 
vastavalmistuneen korkeakoulu-
opiskelijan tuki

Hallitus / Eduskunta L

3.  Pk-yritysten ja spinn off -rahoitus-
ohjelma

KTM, Tekes K

4. Franchising-tukipaketti Hallitus / Eduskunta U

5. Tiimilaina Hallitus / Eduskunta U

6. Starttirahan tuplaaminen Hallitus / Eduskunta K

7.  Käyttöpääomarahoituksen 
kehittäminen EU-hankkeissa

Hallitus / Eduskunta U

8.  Verokannustimet pääomasijoit-
tamiseen ja hallitustyöskentelyyn 
kasvuyrityksissä

Hallitus / Eduskunta K

9.  Kaivosteollisuuden riskirahoitus-
yhtiö

KTM U

Sosiaalisen 
pääoman 
vahvistaminen

Sivut
68–70

1.  Alueelliset ammattikorkeakoulu-
jen, yliopistojen ja yritysten 
kontaktifoorumit

Yliopistot, ammatti-
korkeakoulut ja 
innovaatiokeskukset 

U

2.  Kontaktifoorumien kansainväli-
selle huipulle tähtäävä 
verkostotoiminta

Yliopistotasoinen 
yhteenliittymä

U

3.  Tulevaisuudentutkimuksen 
ja ennakoinnin alueelliset 
ohjelmakokonaisuudet

VTT, yliopistot, 
yksityiset asian-
tuntijat, alan 
perustutkimus ja 
toimijat aluetasolla

K

4.  Sosiaalisen pääoman uudet 
elementit opettajankoulutuk-
seen ja varhaiskasvatukseen

OPM ja Yliopistot K

5.  Innovatiivisuuskasvatus ja 
elämänmittaiset innovaatio-
ympäristöt tutkimusohjelma

Yliopistot U

6.  Opettajien työelämään 
tutustumisen jaksoja (TET) 
kehitettävä eri koulutusasteilla

Oppilaitokset, OPM K
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Julkisen ja 
yksityisen 
sektorin 
kumppanuus

Sivut
70–77

1.  Ennakoivat päätökset strategia 
kilpailuedun luomiseksi (vrt. NMT-
päätös) muun muassa energi-
assa, ympäristössä, turvallisuu-
dessa ja terveydenhoidossa

Ministeriöt, hallitus / 
eduskunta

U

2.  Kestävän kehityksen energian 
kansallinen edistämisohjelma ja 
internetiä hyödyntävä 
kehitysalusta

KTM U

3.  EU-ohjelmauden 2007–2013 
rakennerahastokauden uudet 
yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppanuutta tukevat rakenteet

Hallitus K

4.  Terveys- ja sosiaalisektorin 
markkinoiden kehittäminen

Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (STM), 
KTM, kunnalliset 
toimijat, Suomen 
Yrittäjät, seudulliset 
yrityspalvelu-
keskukset

K

5.  Innovatiivinen kilpailuttaminen, 
suositukset ja koulutus 

Sitra, Kuntaliitto K

6.  Ennakoinnin osaamisen kerryt-
täminen, ennakointiohjelma

KTM, OPM, TM, SM U

7.  TE-keskuspalveluiden uudet 
markkina-ehtoiset toteutustavat, 
esimerkiksi puhelinneuvonta

KTM U

8.  Tilitoimistojen ja julkisten yritys-
palvelujen yhteistyöstrategia

KTM U

9.  TE-keskuksen osastojen tietojär-
jestelmien yhteensovittaminen

KTM, TM, MMM K

Muut

Teknologiayrityshautomotoiminnan 
pitkäjänteinen rahoitusohjelma

KTM / Tekes K
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14 Innovaatio- ja osaamispolitiikkaohjelman käynnistäminen 

 • Innovaatio- ja osaamispolitiikkaohjelman käynnistäminen
 • Innovaatio- ja osaamispolitiikan tulevaisuusselonteko.

Väestön ikääntyminen asettaa erityiset vaatimukset maan eri alueiden tasa-
painoiselle kehittymiselle. Samoin taloudellisen ympäristön kehitys ja Suomen 
talouteen liittyvät rakenneongelmat asettavat kovia vaatimuksia myös tulevina 
vuosina. Hyvä talouskehitys ja työllisyyden kasvu ovat välttämättömiä edelly-
tyksiä yhteiskunnan kestävälle rakentumiselle.

Kasvupotentiaalin vahvistamista on jatkettava myös seuraavan hallituskauden 
ajan. Tämän vuoksi seuraavan hallitusohjelman toteuttamiseen on tarkoituk-
senmukaista sisällyttää poikkihallinnollinen politiikkaohjelma, joilla nopeute-
taan välttämättömien raportissa esitettyjen uudistusten eteneminen. Tämä 
innovaatio- ja osaamispolitiikan ohjelma tulisi vastaamaan haasteellisten sisäl-
töjen käytäntöön saattamisessa.

Seuraavan hallituksen tulevaisuusselonteon teemaksi esitetään innovaatio- ja 
osaamispolitiikkaa.
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LIITE 1  

Ad hoc -ryhmiin osallistuneet ja kuullut asiantuntijat 

Aalto, Heikki   Ouluseutu yrityspalvelut
Akselin, Jukka    Keski-Suomen ad hoc -ryhmä
Alajärvi-Kauppi, Riitta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Alalääkkölä, Leena  Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Alasaarela, Erkki   Oulun yliopisto
Alasaarela, Markku   ZEF Solutions Oy
Ansamaa, Jukka-Pekka  Raahen koulutuskuntayhtymä
Antinmäki, Riitta   Itä-Helsingin yrittäjät, HichTech Finland
Ant-Wuorinen, Jyrki  Oy Plastex Ab
Aurasmaa, Heikki   Keski-Suomen TE-keskus
Brax, Matti    Berggren Oy Ab
Levlin, Markus    Berggren Oy Ab
Carlson, Kaj   Formatic
Carlson, Sture    ProMan Interim
Cederqvist, Uffe    TFiF
Elsilä, Martti   Technopolis Ventures Oulutech Oy
Ervasti, Pertti   Kuusamon kaupunki
Forsman, Helena    Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Grönblom, Rabbe   Koti-Pizza Oy
Haapanen, Rauno   Luopioinen
Haataja, Marja-Leena Kajaani
Halme, Kimmo   Advansis Oy
Halonen, Veijo   Head Consulting Oy
Hautamäki, Jaana   Raahen Teknologiakeskus Oy
Heikkilä, Pauli   Finnvera Oyj
Heiskanen, Ari   Kajaani
Hiironniemi, Silja    Sisäasiainministeriö
Honkala, Lasse   Selega Systems Ky
Houtsonen, Leo   Finnvera Oyj
Huhta, Juha   Green Rock Oy
Hyvönen, Helena   Taideteollinen korkeakoulu
Häggblad, Kurt   Österbottens Företagarförening
Ilkko, Mikko   Ruotuväkilehti
Johansen, Harley   University of Idaho, USA
Joki-Tokola, Erkki   MTT Ruukki
Jämsen, Ari   Oulu
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Järventaus, Jussi   Suomen Yrittäjät ry
Järvinen, Aarno   Finnvera Oyj
Jääskeläinen, Kyösti  TEKEL
Kalliokoski, Juha   Kajaani
Karimeri Marja   Finnvera Oyj
Karppi, Ilari   Tampereen yliopisto
Karppinen, Martti   MCon Partners Oy
Karsma, Kai    Kauppa- ja teollisuusministeriö
Keinälä, Severi   Elinkeinoelämän keskusliitto
Keinänen, Olavi   Ylä-Savon Kehitys Oy
Kekkonen, Timo   Elinkeinoelämän keskusliitto
Kemppainen, Antti  Poutapäivä Oy
Kenakkala, Anita   Raahen seutukunnan työvoimatoimisto
Keskimaula, Tapio   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Ketola, Kari   SIR-Yhtiöt
Ketola, Samuli   Work-Studios Fin
Kinnunen, Heikki    Berrgren Oy Ab
Kirvelä, Heikki   matkailuyrittäjä
Klus, John    Uniersity of Wisconsin, Madison, USA
Kontiosalo, Heikki   Rovaniemi
Korhonen, Timo    CCC Software Professionals Oy
Korkala, Matti   Lapin lääninhallitus
Korkiakoski, Veijo   Tekes
Korkiakoski, Vesa    Columbus IT Finland Oy
Korpela, Tauno   Kuusamo
Kotkasaari, Eero   Joutsen Finland Oy
Kujala, Jukka    Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Kurkela, Hannu   Ii
Kuusi, Osmo   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Käsmä, Jouko   Kajaani
Laajala, Lauri   Raahen seudun aluekeskusohjelma
Laitinen, Reijo   Eduskunta
Lampela, Mia    Naturpolis Oy
Latvala, Pekka   Oulu
Lauhikari, Antti   Ylivieska
Laukka, Seppo   Oy SteelDone Group Ltd
Laune, Brune   Helsinki
Laurila, Erja   TKK Dipoli
Lehtimäki, Lasse   Bobicompany Ltd Oy
Leppänen, Marko   Intotalo
Leppänen, Olli   Intotalo
Leppänen, Ossi   Intotalo
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Leppävuori, Antti   Kajaani
Liikamaa, Terho    Lapin TE-keskus
Linna, Eila    Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Linturi, Hannu   Internetix 
Lipponen, Hannu   Finnvera Oyj
Luczkiw, Eugene    Brock University, St Catharines, Ontario, Canada
Luoma, Ossi   Suunnittelutoimisto M&MC
Luukkonen, Merja   Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Mankonen, Olli   Turku Science Park
Marjaniemi, Maija   Raahen seudun aluekeskusohjelma
Martikainen, Olli    Oulun yliopisto
Marttinen, Jouni   Varsinais-Suomen TE-keskus
Mattila, Markku   Opetusministeriö
Mauno, Risto   Lahden tiede- ja yrityspuisto
Miikki, Lars   Tomi Järvelin Design Oy
Miilukangas, Pekka  Miilukangas Ky
Muilu, Toivo   Oulun yliopisto
Mäkelä, Keijo   Viestinhallinta Oy
Mäkinen, Petri   Lahden kehittämiskeskus
Männikkö, Matti   Finnvera Oyj
Mätäsaho, Risto    PRT-Forest Oy
Nevala, Aune   Ylivieska
Niemelä, Harri   Vaasa Industrial Invest Oy
Nieminen, Aila   Keski-Suomen ad hoc -ryhmä
Niinikoski, Eija-Riitta  Oulun yliopisto
Niskanen, Eero   Tiivi Oy
Nokso-Koivisto, Anu  YRKE-hanke, Sitra
Norrena, Markku   Lapland Cold Climate Technology Center
Nuorivaara, Mikael  Columbus IT Finland Oy
Nybergh, Paula    Kauppa- ja teollisuusministeriö
Oikarinen, Aki   Next generation -projekti
Ojala, Veijo   Finnvera Oyj
Ojala, Veijo   TietoEnator Oyj
Okkonen, Jaakko   Oulun kauppakamari
Okkonen, Janne    Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Paloheimo, Annamarja Finnvera Oyj
Parkkila, Pasi   Vihannin kunta
Parmasuo, Timo   Meconet Oy
Pekkarinen, Eero   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Pekkola, Eero   Oilon International Oy
Pellinen, Pekka    Tekniikan Akateemisten liitto TEK ry
Peltoniemi, Antti   Peab Seicon Oy
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Pentikäinen, Tuomo  Advansis Oy
Perkkiö, Juha   Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Perttu, Antti   Cleantech Finland
Perttunen, Mika   Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Pietilä, Risto   Raahen seudun yrityspalvelut
Pihkala, Jussi   Opetusministeriö
Pikkarainen, Kari    Sisäasiainministeriö
Pitkäranta, Ari   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Pohjamo, Samuli   Koillis-Suomen aluekeskusohjelma
Pohjola, Hannele   Elinkeinoelämän keskusliitto
Ponnekas, Jouni   Kajaani
Porkkala, Miia   Rukakeskus Oy
Porko, Antti   KOSEK, Kokkolan seudun kehittämiskeskus
Puolitaival, Kimmo  Varsinais-Suomen TE-keskus
Päivinen, Veli-Pekka   Keski-Suomen liitto
Rantakokko, Mika   Nordic Innovation Centre
Rautajoki, Timo   Lapin kauppakamari
Remes, Kari   Meri-Lappi Instituutti / Oulun ja Lapin yliopisto
Riepula, Esko   Lapin yliopisto
Roberts, Jeffery   Impivaara Securities Ltd, Lontoo
Rundgren, Simo   Eduskunta
Ruostesuo, Mika   Technopolis Oyj
Ruotsalainen, Martti  Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
Saarela, Jukka   Ylivieska
Saarela, Martti   ProMetal 
Saari, Seppo   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Saarinen, Ari   Opetusministeriö
Sailas, Kaisa   Finnvera Oyj
Salmela, Johanna   Rovaniemen kehitys
Sandberg, Bengt    Paroc Group Oy Ab
Sarvaranta, Leena   VTT
Saukkonen, Juhani   Software Forum, Oulu Innovation Oy
Savolainen, Terho   Kajaani
Seppänen, Veikko   Elektrobit Group Tecnology Organisation
Siltanen, Leila   Raahen seudun aluekeskusohjelma
Similä, Pekka   Kehittämiskeskus
Sipilä, Heikki    Oxford Instruments Anakytical Oy
Sorvisto, Pasi   Oulutech Oy
Sovala, Markus    Kauppa- ja teollisuusministeriö
Suhonen, Kauko   Buscom Oy
Sund, Anne-Maria   Opetusministeriö
Suomalainen,Veli-Pekka VPS Yhtiöt Oy
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Suominen, Risto   Suomen Yrittäjät ry
Sven-Ivar Othman  Teksivo
Sääskilahti, Esko   RFM-polis Oy
Talvitie, Jarmo    Berggren Oy Ab
Tapaninen, Matti   Metsähallitus
Tennilä, Esko-Juhani  Eduskunta
Thors, Astrid   Eduskunta
Tieranta, Pentti    Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tiilikainen, Aaro    Meri-Lappi Instituutti / Oulun ja Lapin yliopisto
Tiirola, Jouko   Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Tikkanen, Paavo   Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Tukiainen, Petrikki  Villinikkarit Oy
Tuomi, Kaisu   Siikajoki
Tykkyläinen, Markku  Joensuun yliopisto
Uusimäki, Matti   Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Wallin, Harry   Walcon Ky
Vesteri, Topi   Finnvera Oyj
Westerlund, Markus   Vectia Oy
Westling, Yrjö    Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry
Wilska, Mika   Saksa
Virtanen, Elina    MTT Ruukki
Virtanen, Erkki   Kauppa- ja teollisuusministeriö
Virtanen, Vesa   Kajaani
Virtapohja, Janne   Keski-Suomen ad hoc –ryhmä
Wirtavuori, Jyri   Finnvera Oyj
Vuorimies, Timo   Metso Corporation
Vuorinen, Kari   Joensuun yliopisto
Väyrynen, Pekka   Tampere
Yli-Lahti, Jussi    Euroopan komissio, Olli Rehnin kabinetti
Ylä-Kotola, Mauri    Lapin yliopisto.
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LIITE 2 

Suomalaisten yrittäjien näkemys innovaatioympäristöstä 
vuonna 2006

Innovaatioympäristöselvityksen keskeisimmät tulokset ovat seuraavat. 
Tavallisen suomalaisen yrittäjän mielestä heidän tärkeimmät ja parhaiten on-
nistuneet tukijat löytyvät yksityiseltä sektorilta. Osaavasta työvoimasta on 
pulaa. Rahoituksen saatavuus on yrittäjien mielestä hyvä. Innovaatioiden 
suojauksella ja yhteistyöllä tutkimuslaitosten kanssa on yrittäjien mielestä vä-
hän merkitystä heidän liiketoiminnalleen.  Verokannustimille on suuri tarve. 
Arviointi toteutettiin ZEF Solutions Oy:n kehittämällä ZEF-menetelmällä, yh-
teistyössä Suomen Yrittäjien kanssa kesäkuussa 2006. Selvitykseen osallistui 

1. Yhteistyö toisten yritysten kanssa
2.  Yhteistyö seudullisten 

yrityspalvelujen kanssa
3. Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa
4. Yhteistyö oppilaitosten kanssa
5. Markkina/markkinointi-osaaminen
6. Myyntiosaaminen
7. Rahoituksen saatavuus
8.  Tietämys jo olevista innovaatioista 

ja näiden hyödyntäminen
9. Osaavan työvoiman saatavuus
10. Innovaatioiden suojaus
11. Vapaa kommentointi mahdolisuus

Kuvio 12. Tukitoimintojen merkitys ja yrityksen suoriutuminen.

TUKITOIMINTOJEN MERKITYS JA YRITYKSEN SUORIUTUMINEN

KYSYMYS: MIKÄ ON OMA SUORIUTUMISENI JA 
KUINKA TÄRKEITÄ SEURAAVATASIAT OVAT YRITYKSELLENI? 

yli 1600 yrittäjää. Vastausten keskiarvopisteen ympärille piirretty ellipsi kuvaa 
vastausten keskihajontaa.

Yrittäjät näkevät merkittävämmäksi asiaksi liiketoiminnalleen myyntiosaamisen 
(6). Myös osaavan työvoiman saatavuus (9), markkina/markkinointiosaaminen 
(5) ja yhteistyö toisten yritysten kanssa (1) olivat yrityksille tärkeitä.

20  Liitteen 2 teksti perustuu yrityskyselyn yhteenvetoraporttiin ja Markku Alasaarelan yrityskyselystä laatimaan 
pro gradutyöhön Tampereen yliopiston kansantaloustieteen laitokselle.
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1. Tekes
2. Finnvera
3. TE-keskus
4. Oppilaitokset
5. Tutkimuslaitokset
6. Yrityshautomo
7. Keksitösäätiö/PRH
8. Uusyrityskeskus
9. Seudulliset/kunnalliset yrityspalvelut
10. Ystävät/Lähipiiri
11. Kumppaniyritykset
12. Tilitoimisto
13. Suomen Yrittäjät
14. Vapaa kommentointi mahdolisuus

Kuvio 13. Yksityisten ja julkisten toimijoiden merkitys ja onnistuminen yritysten liiketoiminnan 
tukemisessa.

Käyttämällä z-scoring menetelmää, voidaan tarkemmin tarkastella tulosten 
suhteita toisiinsa. Suhteellisessa tarkastelussa vastaajien asenteet jäävät huo-
mioimatta ja vastauksissa ilmenee tarkasti vastausten asettuminen suhteessa 
toisiinsa. Vasempaan yläneljännekseen sijoittuvat pisteet ovat ns. kriittisiä pis-
teitä, joihin tulisi puuttua. Kymmenestä kysytystä asiasta sinne sijoittuu vain 
osaavan työvoiman saatavuus (9). 

Vapaamuotoisissa tekstipalautteissa oli työvoiman saatavuudesta runsaasti 
asiaa. Puutetta näytti olevan nimenomaan käytännön osaajista. Myös työn-
tekijöiden moraalia haukuttiin ja vastuuntuntoa kyseenalaistettiin. Työvoiman 
kalleutta ja hyviä sosiaaliturvaetuja moitittiin myös. Niiden nähtiin olevan usein 
esteenä uuden työvoiman palkkaamiselle. Muutamassa palautteessa mainit-
tiin myös, että yrittäjän rahoitusmahdollisuudet eivät tue markkinoillemenoa, 
sen sijaan T&K:een oli heidän mukaan rahaa tarjolla riittävästi. Yhteistyön tii-
vistäminen yritysten välillä nähtiin tärkeäksi myös vapaapalautteissa. Jotkut 
mainitsivat sen tärkeyden olevan erityisen suuri pienten yritysten kohdalla. 
Sanallisissa palautteessa esiintyi paljon kritiikkiä yhteiskunnallisista asioista ja 
erityisesti liiasta byrokratiasta.

  “Pienen yrityksen resurssit eivät riitä kaikkeen. Niin tärkeää kuin verkottu-
minen onkin se jää usein työn jalkoihin: aika ei riitä. Markkinointi ja myyn-
tiosaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomioita, jotta saisi yrityksen 
kasvu-uralle ja palkattua lisää väkeä. Uuden työntekijän palkkaaminen on 
kallista ja sisältää riskin. Palkkaamiseen pitää olla varaa. Panostus saattaa 
tuottaa vasta vuoden, parin kuluttua.” (Anonyymi yrittäjä)

YKSITYISTEN JA JULKISTEN TOIMIJOIDEN MERKITYS JA 
ONNISTUMINEN YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN TUKEMISESSA

KYSYMYS: MITEN SEURAAVAT YMPÄRISTÖNNE JÄSENET 
OVAT ONNISTUNEET TUKEMAAN LIIKETOIMINTAANNE?
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Selvityksen tuloksista käy ilmi, että pk-yritysten käyttämien yksityisten yritys-
palveluiden eli tilitoimistojen (12), ystävien ja lähipiirin (10) sekä kumppaniyri-
tysten (11) merkitys on ollut suuri yrityksen liiketoiminnan tukemisessa ja ne 
ovat onnistuneet siinä hyvin. Kohtalaisen suuri merkitys yritysten liiketoiminnan 
tukemisessa ja onnistuminen on ollut melko hyvää Suomen Yrittäjien (13), op-
pilaitosten (4), TE-keskusten (3) ja Finnveran (2) osalta. Keskimäärin kyselyyn 
vastanneille yrityksille on ollut pienin merkitys Keksintösäätiöllä (7), yrityshau-
tomoilla (6), uusyrityskeskuksilla (8), tutkimuslaitoksilla (5) ja Tekesillä (1). 

Yrittäjien antamassa sanallisessa palautteessa esiintyi kritiikkiä ja monenlaisia 
kehitysehdotuksia sekä kiitosta saaduista tuista. Pienyrittäjät tunsivat myös 
usein jäävänsä täysin yksin.

Kuten tuloksistakin nähtiin, myös vapaapalautteesta ilmeni, että ystäviltä saatu 
tuki oli yrittäjille ratkaisevan tärkeää. Myös TE-keskukset, Tekes ja Suomen 
yrittäjät saivat kiitosta toiminnastaan, joskin kritiikkiä ilmeni muun muassa nii-
den tarpeellisuudesta. 

Yritysten tukijoiden toivottiin olevan lähempänä yrittäjiä. Yrittäjien tarpeet tulisi 
huomioida paremmin. Yrittäjät haluaisivat, että yritykset olisivat ns. pyramidin 
huipulla ja että heiltä kysyttäisiin sekä tarvetta että sitä miten tarve tyydyte-
tään. Heidän mielestään vain aito tarpeesta muodostunut yhteistyö kannattaa. 
Yrittäjät toivoivat myös, että julkisen sektorin toimijoiden tulisi olla ajan tasalla. 
Julkisten toimijoiden tulisi näin kulkea mukana kehityksessä.

Palautteessa esiintyi myös toiveita tuesta myös pienemmille hankkeille. Kritiikkiä 
esiintyi ”hyväveli”-verkoista, joissa tuki jaettiin vain muutamalle suurimmal-
le yritykselle. Myös siitä, että tuet kohdistuvat vain tuotannollisille yrityksille, 
esiintyi vastalauseita.

  ”Kehittämiseen on saatua tukea ainoastaan täysin uudentyyppisen tuot-
teen kehittämiseen. Tuotteessa hyödynnettiin toimialalla uutta tuotanto-
menetelmää sekä materiaaliteknologiaa. Muilta osilta julkisen tuen saanti 
on ollut lähes mahdotonta olettaakseni yhtiön hyvän menestyksen johdos-
ta. Mielestäni on kyseenalaista politiikkaa tukea heikossa tilanteessa ole-
via tai aloittavia ja jättää jo menestyksen ”raivanneet” pois tuen piiristä. 
Edellisellä tarkoitan lähinnä uusien tuoteideoiden ja ratkaisujen kehittä-
mistä sekä kohdealueiden vaatimaa jatkokehitystä.” (Anonyymi yrittäjä)
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Yrittäjien mukaan verokannustimille (6) oli suhteellisesti tarkasteltuna erittäin 
suuri tarve, kun neuvonta/tukipalveluille (1) tarve oli keskitasoa pienempi. 
Kansainvälistymisen neuvonta/tukipalvelut (2) eivät osoittautuneet yrittäjille 
tärkeiksi. Joskin yrittäjät, jotka ilmoittivat harjoittavansa vientitoimintaa, nä-
kivät tarpeen näille palveluille olevan suuren, mutta ei kuitenkaan niin suuren 
kuin verokannustimille.

Yrittäjien antama vapaamuotoinen palaute sisälsi erittäin paljon kommentteja 
nykyjärjestelmän puutteista sekä ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Suuri 
osa kommenteista koski verotusta. Useimmat olivat sitä mieltä, että yritysten 
verotusta tulisi keventää. Verokannustimet nähtiin myös hyödyllisiksi, joskin 
joitain vastaväitteitäkin esiintyi. Verokannustimien nähtiin vääristävän kilpailua 
sekä niiden kestävyyttä epäiltiin. Puolestapuhujat halusivat kannustaa vero-
kannustimilla muun muassa työn tekemistä ja sukupolven vaihdoksia. Myös 
yrityksen kehittämiseen haluttiin panostaa, ja siksi esitettiin verotuksen keven-
tämistä niiden voittovarojen kohdalta, jotka jäävät yritykseen. Myös mahdolli-
sen vaurastumisen yrittäjyyden kautta toivottaisiin olevan mahdollista.

Neuvontapalveluiden toivottiin olevan henkilökohtaisempia. Neuvontapalveluita 
tarjoavan asiantuntijan toivottiin tuntevan yrityksen omaa alaa. Asiantuntijoiden 
toivottiin olevan asiantuntevia. Esimerkiksi henkilö, joka olisi itsekin ollut muka-
na yritystoiminnassa, olisi yrittäjien mielestä hyvä neuvoja. Neuvontapalveluita 
nähtiin olevan riittävästi, joskin sen nähtiin paikoittain pirstoutuneen liiaksi. 
Esiintyi myös tarvetta asiantuntijalle, jolta saisi tietoa mahdollisista tuista ja 

1. Yleiset neuvonta/tukipalvelut
2.  Kansainvälistymisen 

neuvonta/tukipalvelut
3.  Neuvonta/tukipalveluiden saanti 

”yhdeltä luukulta”
4.  Ideoiden ”helppo ja nopea” 

testausmahdollisuus
5.  Tietoa jo olevista innovaatioista ja 

näiden hyödyntäminen
6. Verokannustimet
7. Vapaa kommentointi mahdolisuus

Kuvio 14. Yritysten tarve yhteiskunnan tarjoamille toiminnoille.

YRITYSTEN TARVE YHTEISKUNNAN TARJOAMILLE TOIMINNOILLE

KYSYMYS: TARPEENNE SEURAAVILLE YHTEISKUNNAN TARJOAMILLE TOIMINNOILLE

YRITYSTEN TARVE YHTEISKUNNAN 
TARJOAMILLE TOIMINNOILLE
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toiminnoista sekä siitä miten niitä haetaan. Neuvontapalveluiden nähtiin myös 
vääristävän asiantuntijayritysten kilpailua.

Poliittisten päätösten pitkäjänteisyydestä ja johdonmukaisuudesta esitettiin 
epäilyksiä. Päätösten toivottiin olevan kestäviä ja johdonmukaisia.

Työntekijöiden palkkaamisen tukemiseen ilmeni myös tarvetta. Moni toivoi-
kin tukien, verohelpotusten ja verokannustimien liittyvän nimenomaan uusien 
työntekijöiden palkkaamiseen.

Euroopan komissio neuvoo tiedonannossaan Euroopan parlamentille sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle jäsenvaltioita roh-
kaisemaan yrityksiä innovoimaan tarjoamalla niille kilpailusääntöjä noudattavia 
verohelpotuksia innovaatiomenoihin. Sen mukaan verokannustimilla on erityi-
nen piirre verrattuna suoriin taloudellisiin innovaatiotukiin. Markkinavoimat 
määräävät niistä hyötyvät liikealat ja maantieteelliset alueet, koska yritykset 
itse päättävät verohelpotuksiin oikeuttavista menoista. Suorien taloudellisten 
tukien käyttö puolestaan soveltuu paremmin tähdättäessä määrättyihin aloihin 
ja tavoitteisiin. Molempien käyttö on yleistä, ja yhdistelmien käyttö riippuu 
kansallisista tavoitteista, olosuhteista ja teollisesta rakenteesta. (EC/112 2003, 
16–17.)

  ”Innovaatiot syntyvät yrityksissä, yrityksien ryppäissä ja asiakaspinnassa. 
Kaupalliset innovaatiot syntyvät niissä tarpeesta. Tarpeellinen tutkimuksen 
ja tuotekehitys tehdään pääsääntöisesti yrityksien sisällä ja yritysyhteis-
työssä. Tärkeimpiä ovat yritykset ja niiden avuksi sekä verkostoitumiseen 
perustetut maakunnalliset kehittämisyhtiöt. Tutkimuslaitokset ovat tar-
peen, jos yritykset tarvitsevat jotain erityisratkaisua. Tutkimuslaitokset ja 
yliopistot yrittävät luoda kuvan että tiede, tuotekehitys ja tutkimus olisi 
heidän yksinoikeutensa, vaikka kaupallisesti hyödynnettävät tulokset syn-
tyvät yrityksissä. VTT on erikoisratkaisuihin hyvä kumppani.” (Anonyymi 
yrittäjä)
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LIITE 3 

Avainkäsitteet 

Paradigma ja paradigman muutos21. Nykysuomen sanakirjan mukaan 
paradigma on tieteessä jotain tutkimuksen aluetta hallitseva perusnäkemys, 
malli, esikuva tai viitekehys, jota sen puitteisiin sopeutuva tutkimus ei aseta 
kyseenalaiseksi. Erityisesti Thomas S. Kuhnin virittämä keskustelu tieteellisistä 
paradigmoista, niiden suhteesta toisiinsa ja vaihtumisesta tieteellisten kumo-
usten tai murrosten myötä on 1960-luvulta lähtien ollut tunnetuimpia tieteen-
fi losofi sia debatteja. Yleiskielessä paradigmalla tarkoitetaan jonkin joukon tai 
yhteisön tapaa toimia. Pelkkä kehittäminen ja parantaminen ei välttämättä 
johda paradigman muutokseen, missä on kysymys perustavaa laatua olevasta 
toimintatavan muutoksesta. Muutos voi olla evoluution tai nopean revoluution 
seuraamus. Kieliopissa taas paradigmalla tarkoitetaan yleensä taivutusparadig-
maa eli sanan kaikkien taivutusmuotojen sarjaa. Arkisemmassa käytössä 
paradigman muutos tarkoittaa siis perustavaa laatua olevaa toimin-
tatavan muutosta. Systeemi- ja elinkaariajattelun näkökulmasta paradigman 
kehittymisen tai muutoksen voi nähdä myös evolutionaarisena prosessina. 

Innovaatio. ”Vanhan paradigman mukaisessa arkikielenkäytössä innovaatio 
ymmärretään ideaksi tai teknologiaksi. Uuden paradigman mukaisessa tilan-
teessa ”Innovaatio on luotu ja hyödynnetty kilpailuetu tai parempi 
käytäntö22”. Innovaatio voi olla23: uusi teknologia, uusi tuote. Uusi tuotevali-
koima, uusi tuotteen ominaisuus, uusi prosessi, uusi prosessiosaaminen, uusi 
palvelu, uusi asiakaskunta, uusi kulutustottumus, uusi käyttötapa, parannus, 
uusi kehittämisosaaminen, uusi markkinointi-, myynti- tai jakeluosaaminen, 
uusi johtamistaito, uuden oppiminen, uusi tieto tai kokemus, uusi oppimisym-
päristö, uusi laatuominaisuus tai hyöty, uusi strategia, uusi liiketoimintamalli, 
uusi organisointitapa, uusi yhteistyömuoto. 

Innovaatiodemokratia. Jokaisen kansalaisen mahdollisuus olla hyödyksi 
ja hyötyä muodostavat perustan innovaatiodemokratiolle ja -yhteiskunnalle. 
Innovaatiodemokratiassa ajatellaan, että kaikki toimijat ovat vastuussa uusi-
en parempien kilpailuetua luovien käytäntöjen ideoinnista ja käyttöönotosta. 

21 Lähteet: Campus. http://www.uta.fi /campus/972/kurkir6.htm; Iso Suomen Kielioppi. http://www.
kotus.fi /cgi-bin/julk1/termit.cgi?h_id=pCHDFGBBA; Wikipedia. http://fi .wikipedia.org/wiki/Paradigma
22 Alueellisen yritys- ja innovaatiotoiminnan selvitysmiestehtävän aikana syntynyt kiteytys.
23 Alueelliset innovaatioympäristöt – loppuraportti (2005). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja.
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Innovaatiodemokratiassa luodaan mahdollisuuksia uusien ajatusten esittämi-
seen madaltaen henkisiä ja sosiaalisia riskejä muun muassa mahdollistamalla 
uusien ideoiden esittämisen esimerkiksi  tulevaisuudentutkimuksen menetel-
miä soveltaen. Innovaatiodemokratiaa sovelletaan niin yritysten, organisaatioi-
den kuin koko yhteiskunnan tasolla. 

Innovaatioyhteiskunta. Kun innovaatiodemokratia toimii yhteiskunnan kai-
killa tasoilla, voidaan yhteiskuntaa nimittää innovaatioyhteiskunnaksi.

Innovaatioekosysteemi. Innovaatioyhteiskunnassa syntyy erilaisia inno-
vaatiojärjestelmiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ja jatkuvassa dynaamisessa 
muutos- ja kehitystilassa. Näiden järjestelmien kehittyvää kokonaisuutta voi-
daan kutsua innovaatioekosysteemiksi. Innovaatioekosysteemin ytimen muo-
dostavat ihmiset ja heidän luova pääomansa, voimanlähteenä on innovaatio-
kulttuuri. Tarkemmin kuvattuna ekosysteemi muodostuu yrittäjistä ja heidän 
perustamistaan yrityksistä, innovatiivisen yritystoiminnan edellytyksiä luovista 
rakenteellisista tekijöistä kuten tutkimuksesta ja rahoituksesta sekä vuorovai-
kutusta edistävistä dynaamisista tekijöistä kuten liikkuvuudesta, sosiaalisista 
verkostoista ja yrittäjyyskulttuurista. Näiden tekijöiden osuessa kohdalleen 
ekosysteemi tuottaa spontaanisti innovaatioita ja niitä kaupallistavia yrityksiä. 
Ekosysteemissä toimitaan sekä kilpaillen, että yhteistyössä, ja se pursuaa uut-
ta elämää suosiollisissa olosuhteissa.  Innovaatioita ei voida ennakoida mutta 
ekosysteemiä voidaan tietoisesti rakentaa. Liika sääntely ja asioihin puuttumi-
nen tukahduttaa ekosysteemin. 

Innovaatioympäristö. Yksilön, yrityksen tai julkisen organisaation pyrkiessä 
luomaan innovaatioita toiminta tapahtuu ympäristössä, jota voidaan kutsua 
innovaatioympäristöksi. Innovaatioympäristö koostuu osatekijöitä, jotka ovat 
markkinatieto, osaaminen, yrittäjyys, johtaminen, rahoitus, sosiaalinen pää-
oma sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Mikäli innovaatioiden 
edistämistä pidetään päämääränä, kaikkia edellä mainittu tulee vahvistaa ja 
suunnata niin, että yksilön, yrityksen tai julkisen organisaation toimijan inno-
vaatiotoiminta saa tukea. Innovaatioympäristöä kehitetään asettamalla mark-
kinoilta tuleva kysyntätieto toiminnan lähtökohdaksi. Käytännössä tämä tar-
koittaa tavalla tai toisella yksilöiden tarpeiden tunnistamista.

Läpimurto-innovaatio. Läpimurto- tai radikaali-innovaatiot johtavat merkit-
täviin toimintatapojen muutoksiin ja koskevat yhteiskuntaa laajasti. Pelkästään 
teknologiselle puolelle sovellettuna tämä voisi tarkoittaa uusia avainteknologioi-
ta (laaja sovellettavuus) ja niiden laajaa hyötykäyttöön ottamista. Esimerkkinä 
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ovat esimerkiksi internetin ja matkapuhelimen keksiminen ja käyttöönotto. 
Tulevaisuudessa esimerkiksi energian tuotantoon ja käyttötapoihin liittyen voi 
tapahtua radikaali-innovaatioita. Usein historiallisesti merkittävät radikaali-in-
novaatiot ovat olleet uusia johtamis- ja organisointitapoja. 

Tilanneoppiminen. Yrityksen tai työyhteisön reaaliaikaisessa toiminnassa koh-
dattujen oppimistilanteiden täysimääräinen hyödyntäminen. Tilanneoppimista 
hyödynnetään muun muassa oppisopimuskoulutuksessa, ml. ”akateeminen 
oppisopimuskoulutus”. 

Luova jännite24. ”Parhaimmillaan luova jännite haastaa olemassaolevat ajat-
telu- ja toimintamallit. Se on voima, jonka varassa kilpailukyvyn elementit elä-
vät ja uudistuvat. Ja jos jännite saa aikaiseksi jotain uutta, se on luoteeltaan 
luovaa.”

Tulevaisuudentutkimus25. Vanhassa paradigmassa tulevaisuudesta pu-
huttaessa tarkoitettiin ennustamista (englanniksi prediction). Viime aikoi-
na ja nykyisinkin tulevaisuudentutkimuksen painopiste on ollut mahdollisten 
tulevaisuuksien tunnistamisessa (option reasonablity). Voidaan väittää, että 
tulevaisuudentutkimuksen korkein tavoite uuden paradigman mukaisessa ti-
lanteessa on yhteisöllinen oppiminen ja tulevaisuuden tekeminen26 (common 
reasonability). Tulevaisuutta ei enää nykyisin ennakoida sivusta seuraavan 
näkökulmasta vaan siihen pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Tulevaisuudentu
tkimuksessa onkin siten yhtäältä keskeistä tulevaisuuden tekijöiden ja näkijöi-
den tunnistaminen, niiden jotka keskeisesti vaikuttavat muotoiltavaan tulevai-
suuteen. Tulevaisuudentutkimus auttaa meitä näkemään, mitkä ovat meidän 
tulevaisuuden mahdollisuudet ja se erittelee eri intressiryhmien painotuksia. 
Tulevaisuudentutkimus myös auttaa meitä näkemään, mitä me yhteisönä halu-
amme. Tulevaisuudentutkimuksen päämääränä voidaan pitää yhteisöllistä op-
pimista ja tulevaisuuden tekemistä. Tulevaisuudentutkimus voidaan ytimeltään 
määritellä tulevaisuuden tekemiseksi.

Ennakointi27. Ennakoinnissa on oltava samanaikaisesti kyse seuraavista: 1) 
uuden tiedon tuottamisesta, 2) vision luonnista, 3) osallistumismahdollisuuk-
sien luomisesta, 4) verkostoitumisesta ja 5) ajankohtaisen päätöksenteon tu-

24  Ståhle, Pirjo & Sotarauta, Markku  (2003). Alueellisen innovaatiotoiminnan tila, merkitys ja kehityshaasteet 
Suomessa. Tulevaisuusvaliokunta, teknologian arviointeja 15. Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2003.

25  Tulevaisuudentutkimus (2002). Toimittaneet Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari. Suomen 
kirjallisuuden Seura. Helsinki.

26  Kuusi, Osmo (1999). Expertise in the Future use of generic Technologies – Epistemic and Methodological 
Considerations Conserning Delphi Studies. Government Institute for Economic Research. 268 s. J-Paino Oy, 
Helsinki.

27  Alueellisen ennakoinnin käytännön opas – Suomi (2002). EU:n komission tutkimuksen pääosasto. Luxemburg.
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kemisesta. Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus voivat joskus olla samaa asiaa 
tarkoittavia. Ennakointi pyrkii soveltamaan tulevaisuudentutkimuksen lähtö-
kohtia käytäntöön kun taas tulevaisuudentutkimuksen piirissä kehitetään myös 
uusia teoreettisia perusteluita ja konsepteja.

Alueellinen ennakointi28. Alueellisessa ennakoinnissa korostetaan alueyh-
teisön tulevaisuuden mahdollisuuksien tarkastelua. Keskeistä siinä on toimin-
taympäristön muutostrendien tunnistaminen, niiden vaikutusten arvioiminen 
olemassaolevaan yritys- ja muuhun toimintaan, uusien mahdollisuuksian ha-
vaitseminen, tutkimus- ja koulutus-, tuotekehitys ja muiden resurssien suun-
taaminen palvelemaan tavoiteltavaa tulevaisuutta. Käytännössä alueilla on 
harjoitettu jossain määrin koulutustarpeiden ennakointia ja teknologian en-
nakointia. Näistä on puuttunut kuitenkin kytkös alueen yhteiseen tahtotilaan 
ja visioon. Varsinkin yliopistollinen ja muu korkean tason tutkimustoiminta on 
ollut alueellisten ennakointitavoitteiden ja toiminnan ulkopuolella.

Delfoi-menetelmä26. Alunperin USA:ssa kehitetty asiantuntijahaastattelu-
menetelmä, jonka käyttö voidaan ryhmitellä konventionaaliseen asiantuntijapa-
neelin yksimielisyyttä tavoittelevaan ja moderniin intressiryhmiä painottavaan 
Policy Delfoi -perinteeseen. Tunnetuin tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoin-
nin menetelmä, konsepti tai teoreettinen viitekehys, jota on Suomessa kehi-
tetty ja käytetty viime aikoina erityisesti teknologian ennakointiin, osaamis- ja 
koulutustarpeiden ennakointiin sekä jossain määrin alueelliseen ennakoin-
tiin. Uutena piirteenä on havaittavissa yritys- ja konsernikohtaiset heikkojen 
signaalien Delfoi-prosessit innovaatiotoiminnan tukemiseksi. Edellä mainittu 
teemoissa on havaittavissa myös vähäistä, mutta kasvavaa kansainvälistä ja 
vientitoimintaa. Delfoi-menetelmän ominaispiirteitä on anonyymisyys, iteratii-
visuus ja palautteen antaminen. Anonyymisyys esimerkiksi yrityskohtaisessa 
ja konsernikohtaisessa soveltamisessa mahdollistaa ajatusten rohkean esittä-
misen, muuttamisen ja kehittämisen lopputuloksen ollessa esimerkiksi uudet 
liiketoiminnan aihiot yritysjohdon käyttöön. 

Delfoi-soveltaminen innovaatioympäristönä. Moderni luovan jännitteen 
hyväksikäyttöön perustuva Policy-Delfoin perinteestä nouseva Delfoi-sovel-
taminen (vastakohtana konventionaaliselle Delfoi-soveltamiselle) muodostaa 
innovaatioympäristön, jossa innovaatiotoiminnan osapuolet keskustelevat 
keskenään, luovat uusia ideoita ja jalostavat niitä, oppivat oppivan verkoston 
tavoin sekä  ottavat jo prosessin aikana käytäntöön syntyneitä uusia ideoita. 
Delfoi-menetelmän modernit sovellukset Suomessa, ovat keskittyneet luovan 
jännitteen hyväksikäyttöön konventionaalisen Delfoi-soveltamisen yksimieli-

28  Alueellisen ennakoinnin käytännön opas – Suomi (2002). EU:n komission tutkimuksen pääosasto. Luxemburg.
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syyden tavoittelun sijaan. Kuitenkin esimerkiksi juuri valmistunutta Suomen 
Akatemian ja Tekesin laajaa FinnSight201529 sovellusta tieteen, teknologian ja 
yhteiskuntanäkymien luotaamisesta on kritisoitu asiantuntija-arvioissa30 juuri 
luovan jännitteen liian vähäisestä korostamisesta loppuraportissa ja tulosten 
kuvaamisesta paneelin yksimielisenä kantana. Delfoi-menetelmän sovellus-
tavat tarjoavat tietotekniikkaan yhdistettynä erityisen uuden mahdollisuuden 
etäisyyksistä johtuvien haasteiden voittamiseen innovaatioympäristön osate-
kijöiden yhteensaattamiseksi. Esimerkiksi erään teknologiakeskuskuksen joh-
tajan mukaan ”Delfoi-menetelmän käyttö luo uuden sosiaalisen rakenteen” tai 
erään venäläisen panelistin mukaan: ”Alueellinen Delfoi-tutkimus ei ole vain 
tärkeä, vaan se on erittäin tärkeää, koska se antaa päätöksenteolle suuntaa”. 
Käytännössä Delfoi-menetelmän soveltaminen on vaativaa ja osaamista koros-
tavaa, mutta kokonaisuudessaan tuottoisaa ja edellyttää oman ammattikuntan-
sa, jonka päätehtävä on manageroida prosessia ja luoda synteesiä syntyneestä 
tiedosta sekä toimittaa palautetta osallistuville organisaatioille sisäisen ja muille 
ulkoisen viestinnän keinoin. Osaamisen kerryttämiseksi Suomessa on aloitettu 
vuonna 2005 Delfoi-menetelmän kouluttaminen 17 eri yliopiston opiskelijoille 
osana tulevaisuudentutkimuksen perusopintoja. Lisäksi on aloitettu avoin verk-
kopohjainen Delfoi-koulutus. Toiminan pitkäjänteisyyttä tukee osaltaan vuonna 
2004 perustettu tulevaisuudentutkimuksen professuuri.

Vahva tulevaisuuden trendi (”megatrendi”). Vahvaksi tulevaisuuden 
trendiksi sanotaan trendiä, jolla on tilastollisesti tai muulla tavalla havaittavissa 
oleva historia ja, jonka jatkumisesta tai taittumisesta sekä vaikuttavuudesta 
asiantuntijat / arvioijat ovat yhtä mieltä. Vahvat tulevaisuuden trendit ovat 
laaja-alaisesti vaikuttavia ja luovat ”megatason kysynnän”, johon tuotekehitys-
tä yms. innovaatiotoiminnan kannalta keskeisiä voimavaroja tulisi suunnata. 
Esimerkiksi väestörakenteen vanheminen, öljyn ja sähkön hinnan nousu, in-
ternetin yleistyminen voivat olla tällaisia. Nämä trendit voivat vaihdella jonkun 
verran alueellisesti johtuen alueiden ominaispiirteistä ja siksi analyysi tulisi teh-
dä myös alueittain luotettavan ja hyödynnettävissä olevan kuvan saamiseksi. 

Heikko signaali. Heikko signaali on uusi ilmiö, jolla ei ole aikasarjana tai 
muulla tavalla selvästi havaittavissa olevaa historiaa. Heikko signaali voi kui-
tenkin äkillisesti voimistua vahvaksi trendiksi ja voimistumista voidaan tietoi-
sestikin tukea. Esimerkkinä voisi olla uusien bioenergiatuotantohankkeiden 
äkillinen yleistyminen. Heikkona signaalina ilmiö on ollut havaittavissa jonkun 
aikaa. Tyypillisisesti heikkoihin signaaleihin nopeasti tarttumalla luodaan lii-
ketoimintaan kilpailuetua. Yritykset ovatkin alkaneet hyödyntämään heikko-

29  FinnSight2015 – Tieteen, teknologian ja yhteiskunnan näkymät (2006). Suomen Akatemia. Tekes.
30  Osmo Kuusi, Helsingin Sanomat 15.8.2005,  Tiede- ja teknologia. / Osmo Kuusi (2006). Tulevaisuuden 

tutkimuksessa tapahtuu. Futura 2/2006. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
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jen signaalien analyysiä, jota tehdään tulevaisuudentutkimuksin menetelmin 
muun muassa ”turhia suodattimia organisaation informaationvälitysprosesseis-
ta poistamalla”. Tulevaisuustyön ja  kehittämistyön yhtenä keskeisenä paino-
pistealueena on heikkojen signaalien tunnistaminen. Signaalianalyysin tavoite 
on usein löytää ja vahvistaa positiivisesti vaikuttavia heikkoja signaaleja (vrt. 
esimerkiksi hyvien käytäntöjen esille nostaminen).

Villikortti. Villi kortti -sanaa käytetään joskus synonyyminä heikolle signaalille. 
Useinmiten sillä tarkoitetaan mahdollista, mutta epätodennäköistä uhkakuvaa, 
joka muuttaa todennäköisenä pidetyn kehityskulun. Esimerkiksi ympäristöka-
tastrofi t voivat alueellisesti ja jopa maailmanlaajuisesti olla villi kortti samoin 
kuin  maailmanlaajuisesti esimerkiksi öljyn hinnan liian voimakas ja nopea nou-
su esimerkiksi Lähi-idän konfl iktin vuoksi, mikä voisi vaikuttaa joidenkin asian-
tuntijoiden mielestä lamaannuttavasti maailman talouteen.

Klusteri. Klusterikäsitettä käytetään usein joustavasti tarkoittamaan yleen-
sä tiivistä toiminnallista yhteenliittymää. Tieteellisemmässä ja ”porterimai-
semmassa” tulkinnassa sillä on viime aikoina tarkoitettu erityisesti tuotteen 
tai tuoteryhmän ympärille muodostunutta toimijoiden joukkoa – keskeisenä 
on havaittu tutkimus- ja oppilaitosten rooli tuottaa osaamista klusterin yritys-
ten arvoketjuihin. Yleispiirre klusteroitumisessa on aina tiivis vuorovaikutus ja 
läheisyys. Globalisoituminen on ruokkinut klusteroitumista aluetasolla selitys-
mallien mukaan erityisesti arvoketjujen kustannustehokkuuden aikaansaami-
seksi, toisin sanoen työnjakoon perustuvissa arvoketjuissa olevan logistiikan 
hoitamiseksi läheisyys on tuonut etua. Alueellinen tehokas klusteri on ollut 
globaalisti kilpailukykyinen (esimerkiksi Oulun seudun tietoliikenneklusteri.) 
Edellä mainittu luottamukseen ja hyötyyn perustuvaa (viime kädessä kustan-
nustehokkuutteen) klusteroitumista kutsutaan vertikaaliseksi klusteroitumisek-
si, mutta sen katsotaan olevan haavoittuva klusterin tuotealueen saavuttaessa 
elinkaarensa pään, historialliset polut ovat määränneet klusterin kehittymisen. 
Uudessa kehittymässä olevassa klusteriajattelussa korostetaan toimintojen lä-
hekkäisyyteen hakeutumisessa oppimista ja innovaatiotoimintaa tärkeimpänä 
ja kestävimpänä motiivina. On nähtävissä, että oppimista tapahtuu eniten sa-
man alan toimijoiden välisessä läheisyydessä vaikeasti mitattavissa olevana 
”kilpailijoilta oppimisena”. Tällaista klusteroitumista kutsutaan horisontaali-
seksi klusteroitumiseksi31. Horisontaalisesti klusteroituneen alueen katsotaan 
kykenevän varioimaan aina kilpailukykyisen tuotteen maailman markkinoille. 
Sekä luottamukseen ja yhteistyöhän perustuvaa vertikaalista että kilpailijoil-
ta oppimista ja innovaatiotoimintaa korostavaa horisontaalista klusteroitumis-
ta yhdistää tutkimus- ja koulutussektori, minkä kehittäminen tulevaisuuden 

31  Esimerkiksi Malmberg, Anders & Maskell, Peter (2002). The elusive concept of localization economies: 
towards a knowledge-based theory of spatial clustering. Environment and Planning A 34, 429–449.
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näkökulmasta voi olla keskeisin selittäjä alueen tulevaisuuden menestykselle. 
Tämä korostaa tarvetta rohkeisiin osaamisen painopistevalintojen tekemiseen 
alueella tulevaisuuslähtöisesti. Erityisenä kysymyksenä on, että voiko klusteroi-
tumista tapahtua tietoverkoissa, mikä muuttaisi perinteistä käsitystä klusteriin 
kuuluvasta fyysisestä läheisyydestä. Viitteitä tähän suuntaan on muun muassa 
tietotekniikkaan tukeutuvien palveluiden verkottumisen osalta.

Klusteroituminen. Klusteroituminen voidaan määritellä myös verkottumi-
seksi. Tällöin on syytä erottaa verkottumisen eri tasot. Verkottumisen tasoja 
ovat private-private -verkottuminen (yritysten välinen verkottuminen, usein 
veturiyritys lähtökohtana), public-private – verkottuminen (esimerkiksi  julki-
nen terveys- tai sosiaalisektori palvelun tilaajana, yritys-tuottajana), private-
public -verkottuminen (korostaa yritysten aloitteellisuutta, esimerkiksi yritys 
ostaa tai osarahoittaa koulutuspalvelua tai on aloitteen tekijänä koulutuspalve-
lun suuntaamiselle julkiselta sektorilta) ja public-public -verkottuminen. Viime 
mainitussa tarkoitetaan julkisen sektorin toimijoiden keskinäistä verkottumista 
(esimerkiksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen). Klusteriajattelun mukaan 
verkostoitumisen prosessin käynnistäjänä on tuote- tai tuoteryhmä, palvelu- 
tai palveluryhmä, jota tuotetaan markkinoille.

Arvoketju. Arvoketju on suppeasti määriteltynä tuotteen jalostusprosessi 
loppukäyttäjälle. Arvoketjut ovat yhä enemmän kansainvälisiä ja globaaleja. 
Julkinen oppilaitos voi olla osa arvoketjua, jos se suuntaa toimintansa palve-
lemaan yrityksiä, jotka toimivat markkinoilla. Myös julkinen palvelutuotanto-
prosssi voidaan määritelmällisesti hyväksyä arvoketjuksi. Tutkimuksen ja koulu-
tuksen kiinnittyminen arvoketjuihin antaa arvoketjuille keskeisen kilpailuedun. 
Esimerkkinä arvoketjusta on Nokia, jossa ytimenä on tietoliikenneteknologian 
tuotteet, erityisesti kännykkä. Monenlaiset sopimusvalmistajat ovat verkottu-
neet toiminnan kanssa. Myös julkiset oppilaitokset Suomessa ovat osa arvoket-
jua tuottaessaan tutkimusta ja etenkin koulutettua työvoimaa Nokian tarpeisiin. 
Tämän päivän arvoketjuissa yhä tärkeämpää olisi löytää pienet palvelualan ”alle 
10-henkeä työllistävät” yritykset, joissa tuleva työpaikkakehitys keskeisesti ta-
pahtuu. Arvoketjun käsitteen sijaan käytetään myös arvoverkkokäsitettä, jonka 
voidaan katsoa korostavan toimijoiden vuorovaikutussuhdetta.

Arvoverkko.32 Tietoyhteiskuntakehitys on tuonut menestystekijöiden ytimeen 
systeemisyyden eli moninaisten loogisten ketjujen ja verkostojen hallinnan. 
Jokainen yhteisö joutuu menestyäkseen hallitsemaan, tiedostamattaan tai tie-
toisesti, oman toimintansa ja toimintaympäristönsä arvoketjuja sekä näissä 
toimivien henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkkoja. Termi arvoverk-

32 Alueelliset innovaatioympäristöt – loppuraportti (2005). Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja.
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ko kuvaa erilaisia taustoja, osaamista ja rooleja omaavien monien toimijoi-
den muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Verkostoituminen perustuu 
kumppanuuteen, jossa tavoitteita, prosesseja ja ansaintalogiikkaa sovitetaan 
yhteen. Arvoverkoissa osaaminen, toiminta ja kysyntään vastaaminen verkos-
toituvat uudella kaikille mukanaoleville toimijoille lisäarvoa tuottavalla tavalla. 
Arvoverkot muuttuvat jatkuvasti. Arvoverkkojen avulla panostusten, tuotosten 
ja hyötyjen keskinäisten riippuvuuksien ja vaikutusten moninaisuutta on nopei-
den muutosten aikana mahdollista ymmärtää edes kohtuullisessa määrin. 

Sosiaalinen pääoma. Sosiaalinen pääoma on helppoutta luottamukselliseen 
ja avoimeen vuorovaikutukseen. Henkilö, jolla on paljon sosiaalista pääomaa, 
omaa käytännössä henkilöistä koostuvan verkoston, jossa tiedonkulku on jat-
kuvaa. Tämän johdosta tällainen henkilö tuottaa muun muassa innovaatioihin 
johtavia oivalluksia enemmän kuin henkilö, jolla luottamuksellisia ja avoimia 
tiedonkulun verkostoja ei ole.

Yliopiston kolmas tehtävä. Yliopiston kolmannella tehtävällä tarkoitetaan 
erityisesti työelämän osaamista ja toimintaa monimuotoisesti kehittävää alue-
kehittämisvaikuttavuutta eli niin sanottua aluekehitystehtävää. Keskeistä tällöin 
on tutkimuksen ja koulutuksen suuntaaminen alueen nykyisten yritysten läh-
tökohdista ennakoiden kehityksen kulkua ja suuntaamalla voimavaroja myös 
tulevien yritysten  tarpeisiin. 

Innovaatio- ja kehittämiskeskus. Innovaatio- ja kehittämiskeskus on 
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yritysverkostojen ja 
yritysten kehittämistyön tukija ja osaamisen kerryttäjä. Innovaatio- ja kehit-
tämiskeskusten painopiste on yrityslähtöisessä osaamisen kerryttämisessä. 
Innovaatiokeskus toimii dynaamisena elinkeinoelämän kehittäjänä. Innovaatio- 
ja kehittämiskeskus on jatkuvasti toimintaansa muuttava verkostomainen yh-
teenliittymä, jonka toimintaan voivat rekrytoitua esimerkiksi ammattikorkea-
koulujen kehittämiskeskukset, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ja 
teknologiakeskukset.  Innovaatio- ja kehittämiskeskukseen sopii myös tiivis 
yhteistyö 2-asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Kun innovaatiokeskus 
verkottuu yrityslähtöisesti, syntyy kumppanuuksia kansainvälisille markkinoille. 
Innovaatio- ja kehittämiskeskukset ovat välineenä yliopisto- ja ammattikorkea-
kouluverkoston alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Arviointiosaaminen. Jonkun asian arvon määrittämistä tietyn ennalta mää-
rätyn kriteerin avulla33.

33  Matti Korkala (2006). Responsiivisuus Interreg III A pohjoinen -ohjelman hankkeissa. Arviointia käsitellyt 
Pro gradu työ Lapin yliopistoon.



102



ISBN 952-5631-08-7
ISSN 0782-6028

SNELLMANINKATU 1, HELSINKI
PL 23, 00023 VALTIONEUVOSTO

p. (09) 16001, (09) 57811

f. (09) 1602 2165

kirjaamo@vnk.fi 

www.vnk.fi /julkaisut


