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Innovaatioympäristö ja muutoksen välttämättömyys  
– ei pelkkää teknologiaa ja globalisaatiokeskustelua

Innovaatiojärjestelmästä ja globaalista taloudesta on meillä Suomessa keskusteltu vii-
meisen vuoden ajan lähes hyperaktiivisesti. Kyseisiä teemoja koskevia raportteja on jul-
kaistu lukuisa määrä eikä aiheesta innostunut voi välttyä informaatioähkyltä. Jotain on 
kuitenkin noiden tuhansien sivujen joukosta hyvä nostaa paikalliseen tulevaisuutta ja 
kehittymistä koskevaan keskusteluun.

Globalisaatiosta, kaaoksesta, ennakoinnista ja muutoksen välttämättömyydestä on 
tullut aikamme muotihokemia. Pikku Prinssin kirjoittaja tiivisti näkökulman kauan en-
nen kaaosteorioita, jo kuusi vuosikymmentä sitten. Osuvasti hän myös paljasti ”edelleen 
samaa rataa” -ajattelun vaarallisuuden paljon ennen Ulrich Beckiä.

Innovaatioista on meillä Suomessa totuttu puhumaan hallinnon pöydissä keskusteli-
jat sektorijaon mukaisesti ryhmitellen. Innovatiivista ympäristöä ei voi kuitenkaan ym-
märtää teknologian logiikan tai hierarkkisen suunnittelun pohjalta. Innovaation syntyä 
voidaan ymmärtää vain kun tarkastellaan sekä toimijoita – organisaatiot, yritykset, alu-
eet – että niiden välistä vuorovaikutusta ja keskinäisiä riippuvuuksia. Innovaatiot ovat 
enemmän sosiaalisia kuin teknisiä kysymyksiä.

Teknologia on käsiteltävä substanssi tai lopputuote, mutta innovaatio syntyy toimi-
joiden välisten vuorovaikutusprosessien tuloksena. Näin on liian yksinkertaista olettaa, 
että teknologiatutkimus tai luonnontieteellinen tutkimus suoraan tuottaisi innovaatioi-
ta. (Ståhle, 2002.)

Ylijohtaja Anne Brunilan johtama Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä (2004) 
määrittelee innovaation seuraavasti: ”Innovaatio voidaan määritellä tuotteeseen, palve-
luun tai muuhun toimintaan liittyväksi uudistukseksi, jolla on arvoa kilpailutilanteessa. 
Innovaatio ei ole pelkkä idea vaan siihen liittyy olennaisesti toteutus ja arvon luominen. 
Innovaatiot ovat tyypillisesti uudenlaisia tuotteita, palveluita, toimintatapoja, johtamis- 
ja organisointitapoja tai strategisia lähestymistapoja, jotka parantavat yrityksen kilpai-
lukykyä ja tuottavuutta.”

Sellaisenaan innovatiivista dynamiikkaa ei voi kopioida tai siirtää toisaalle. Se on ai-
nutlaatuinen tapahtuma, jonka kunkin alueen tai yrityksen toimijat synnyttävät tilan-
nekohtaisesti. Itse uudistuva innovatiivinen systeemi elää jatkuvasti kaaoksen ja kiteyty-
misen välisessä rytmissä. Se kestää hajaannusta ja hämmennystä silloin, kun asiat eivät 
ole vielä kypsiä päätettäväksi. Se kykenee vastaavasti nopeaan päätöksentekoon ja jär-
jestelmälliseen etenemiseen silloin, kun aika on siihen kypsä. Erityisen tärkeää on olla 
päätöksenteossa tilannetietoisia.

Kehittämistä koskevassa keskustelussa on muotiteemoja ja tietyttyä työkaluja voi näh-
dä lähes taikakaluina.  Sosiaaliset innovaatiot ovat korostuneet suomalaisessa keskuste-
lussa parin viime vuoden aikana. Tässä tekstissä emme kuitenkaan lähde erottelemaan 
sosiaalisia ja teknologisia innovaatioita. Olennaisempaa on järjestelmää koskevan kes-
kustelun jäsentyminen. 

Päätöksenteossa huomioidaan realiteetit ja mahdollisuudet, mikä tarkoittaa sitä, että 
kummastakin käydään yhteisötasolla jatkuvaa keskustelua. Tilannetietoisuus tarkoit-
taa myös sitä, että on osattava olla toimimatta, tekemättä mitään, jos aika ei ole kypsä. 
(Ståhle, 2002.)
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Tulevaisuuskeskustelussa sitä vastoin ei ole lupa pitää taukoa, eikä toimenpiteiden 
sattumageneraattorille saa delegoida valtaa. Richard Normannin (2002) huomautus 
velvoittaa meitä tarkastelemaan itseämme: ”Jos yhteisö ei mieti eikä käsitteellistä te-
kemisiään, vaan pyrkii ainoastaan toimintaan, tuloksena on ”hysteerisen ylitoimelias” 
systeemi, jossa taistellaan reviireistä ja politikoidaan eikä saada tietämystä kootuksi ja 
jäsennetyksi. Uhkana on, että ihmiset turhautuvat ja muuttuvat kyynisiksi, ja johto me-
nettää toiminnan oikeutuksensa.”

Yhteisöllä täytyy olla käytössään antureita ja järjestelmiä, jotka viestivät nopeasti poik-
keamista ympäristössä tai sisäisissä prosesseissa, jotta korjaustoimenpiteisiin voidaan 
ryhtyä heti. Pitkällä aikavälillä ei kuitenkaan hyväkään sopeutuminen riitä. Yhteisön on 
jatkuvasti kyettävä kyseenalaistamaan itseään ja kohentamaan valmiuksiaan, joilla se 
varmistaa myös mahdollisuudet väistämättömiin rakenteellisiin muutoksiin silloin, kun 
pikkuparannukset eivät enää riitä (Normann, 2002).

Olemme uudistumisen edessä halusimmepa sitä tai emme. Perusteluja on lukuisia, 
mutta tässä niistä muutama. Tämän hetken tietojen mukaan Jyväskylän seudun EU:n ra-
kennerahastojen tuet ovat vuodesta 2007 alkaen puolittumassa. Tällä on suuri vaikutus 
kehittämistoiminnan rahoitukseen. Toisaalta kunnat ovat taloudellisessa kurimuksessa. 
Keski-Suomen kunnat olivat vuoden 2004 tilinpäätösvertailuissa maan heikoimmassa 
asemassa. Mahdollisuudet kehittämispanosten ylläpitämiseksi tai jopa lisäämiseksi ovat 
tiukassa vaikka kuntien ja kuntalaisten talouden kannalta elinvoimainen yritystoiminta 
on erittäin tärkeää. Kolmanneksi, voimistuva globalisaatio saattaa paikallisen yhteisön 
niin ankaraan tulikokeeseen, että siitä ei vanhoin eväin selvitä. 

Innovaatiojärjestelmää uudistamassa kurkottaa myös rohkaiseviin mahdollisuuksiin. 
Mahdollisuuksien ikkuna on avoin ja kannustava, kunhan rohkenemme käydä väistä-
mättömään muutoksen prosessiin toimintatapojamme uudistaen. Jyväskylällä on esit-
tää paikallispolitiikassa pitkä luettelo sosiaalisia innovaatioita Jyväskylän seudun ke-
hittämisyhtiöstä, Jyväskylä Forumista Jyväskylän seudun verkostokaupunkiin, mutta 
muuttuva tilanne haastaa uusiin avauksiin.

Menneet saavutukset eivät loputtomasti lämmitä. Timo J. Hämäläisen ja Risto Heis-
kalan (2004) varoituksesta sekä kannustuksesta on otettava opiksi. Voittajan kirous, lois-
tavasta menneisyydestä johtuva kyvyttömyys uudistua toimintaympäristön mukana on 
vältettävä. Edelläkävijän etu on sitä vastoin aina tavoittelemisen arvoinen. Hämäläinen 
ja Heiskala toteavat: ”Organisatoriset innovaatiot kehittyvät aluksi paikallisesti ilman 
yleisiä standardeja ja ovat siksi vaikeasti siirrettävissä ja kopioitavissa organisaatiosta ja 
paikasta toiseen; edelläkävijällä on taipumus juosta karkuun”. 

Tulevaa on Jyväskylässä tutkailtu ennenkin, mistä olkoon muistutuksena Alvar Aallon 
toteamus vuodelta 1924. ”Tällä kaikella on vain yksi vika ja sekin heikkoihin ihmisiin 
nähden – tällä ajatuksella ei ole edeltäjiä. Mutta kaupunkimme, joka on niin monessa 
ollut maassamme ensimmäisenä, voinee sen kestää. … Se on huumaava ajatus. Se, että 
sen ensimmäinen ilmenemismuoto voidaan toteuttaa täällä, on vieläkin huumaavampi. 
Se tuo loputtomien mielikuvien sarjan silmiemme eteen. Se on viileästi hermoja hyväi-
levä uni – joka toteutuu.”

Globalisaatiokirjallisuutta, selvityksiä ja raportteja on viime vuosina julkaistu vino 
pino. Niistä on kuitenkin valitettavan usein puuttunut paikallinen näkökulma. Haluam-
me tällä tuotoksella puhutella niitä tahoja jotka osallistuvat seudullisten elinkeino- ja 
teknologiastrategioiden kehittämiseen Suomessa ja erityisesti Jyväskylän seudulla. Ta-
voitteena on, että pystymme tuomaan keskustelun globaalien haasteiden näkökulmat, 
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mahdollisuudet ja uhat, ja samalla tarjoamaan uusia näköaloja menestymisen edelly-
tyksille. Tämä ei ole keskustelun päätepiste vaan sen avaus.

On mielenkiintoista seurata jatkossa maailmanluokan myllerrysten vaikutuksia suo-
malaiseen arvoilmastoon. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Kati Torvi ja Pentti Kiljunen) 
maaliskuun 2005 alussa julkaisema pitkittäistutkimus herättää ristiriitaisia kysymyksiä. 
Paradoksaaliset tulokset viestivät kaiketi globalisaatiota osuvammin glokalisaatiosta. 

Juha Tolonen (2005) toteaa, että maaliskuussa 2005 julkaistusta kansainvälisestä RISC-
asennetutkimuksesta voidaan havaita, että Suomessa on jo viitisen vuotta ollut käynnissä 
kehitys joka osoittaa ”vaurastuneen Suomen olevan kylläinen”. Nykymeno halutaan säi-
lyttää sellaisena kuin se nyt on. Suomi on ensimmäisen kerran tutkimusmenetelmän liki 
30-vuotisen historian aikana jopa enemmän pysyvyyttä ja vakautta arvostava maa kuin 
Saksa. Ennen tätä Suomessakin mentiin vuosia päinvastaiseen suuntaan. Haettiin uusia 
asioita, uskottiin uusiin tekniikoihin ja suuntauduttiin monin tavoin ulospäin.

Samanaikaisesti kun älyllisesti yritämme ottaa selkoa maailman muutoksesta ja so-
peutuakin siihen, samanaikaisesti takerrumme onnen ja turvallisuuden kaipuussam-
me entistä tiukemmin läheisiimme ja lähiympäristöömme. Torven ja Kiljusen (2005) 
mukaan tietyt väestöryhmien käsityseroja esittävät kuvat muistuttavat hämmentävän 
paljon tilannetta ennen 1990-luvun lamaa. Kaiketi on liian oraakkelimaista edes yrittää 
väittää mistä vastaukset viestivät!

Jyväskylässä maaliskuussa 2005 

Jouni Juutilainen, Pasi Sorvisto ja Jussi Nukari



|   Innovaatiojärjestelmää uudistamassa6

SISÄLTÖ

Tiivistelmä ........................................................................................................................8

1 Kehittämiskonsepti vaihtuu yhteiskunnallisessa murroksessa  .............................10

1.1. Globaali kilpailu haastaa uuteen tarkasteluun  ................................................11

1.2. Matkalla globalisoituneeksi liiketoiminnan  
ja innovaatio-osaamisen keskukseksi ......................................................................14

1.3. Välittäjäorganisaatiot portinvartijoina ..............................................................15

1.4. Nykyiset menestyksen mantrat ..........................................................................18

1.4.1. Innovaatioinfrastruktuuri ..........................................................................18

1.4.2. Julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus .......................................................20

1.4.3. Immateriaalioikeudet .................................................................................22

1.4.4. Yritysten riskirahoitus .................................................................................24

1.4.5. Kansainväliset investoijat – sijoituksia Suomeen .....................................28

1.4.6. Kansainvälistyminen ..................................................................................30

1.4.7. Strategiat ......................................................................................................32

1.5. Haasteena yritysten kehitys ja kasvu .................................................................33

2. Tarvitaan uutta tarkastelua, asennetta ja työkaluja ................................................37

3. Visiona Jyväskylän seudun liiketoiminnan ja innovaatio-osaamisen keskus .......41

3.1. Uutta suuntaa ja reittivalintoja ..........................................................................41

3.2. Keski-Suomen teknologiset ja teolliset mahdollisuudet ..................................42

3.3. Perinteiset toimialat ............................................................................................45

3.4 Uudet kasvualat  ...................................................................................................46

4. Uuden menestymispohjan kehittäminen ...............................................................48

4.1. Uutta tarkastelua ja uusia työkaluja ..................................................................49

4.1.1. Osaamisen kehittäminen ...........................................................................49

4.1.2. Ohjelmakoordinointi ja -hallinnointi ........................................................49

4.1.3. Yrityskehitys ja -valmennus sekä välittäjäorganisaatioiden toiminta ....51

4.1.4. Rahoituspaketit ...........................................................................................53

4.1.5. Verkostumis- ja markkinointipalvelut .......................................................53

4.1.6. Ennakointi- ja tietopalvelut .......................................................................54

4.2. Tarvitaan uutta osaamisperustaa .......................................................................55

4.2.1. Ennakointityö ja -osaaminen .....................................................................55

4.2.2. Mallintaminen ja simulointi ......................................................................56

4.2.3. Prosessiohjaus ja -työkalut .........................................................................56

4.2.4. Tuotteistaminen ..........................................................................................57

4.2.5. Strateginen johtaminen ..............................................................................57



Innovaatiojärjestelmää uudistamassa   | 7

5. Case – Jyväskylän seudun uudet työkalut ................................................................60

5.1. Yritysvalmennus: Launch Pad ja Supercoaching ..............................................60

5.2. Global Software and Technology  -ohjelma ......................................................61

5.3. Yksityinen ja julkinen rahoitus ...........................................................................63

5.4. Tuotteistamisen työkalu – WDL-ohjelma ..........................................................64

6. Miten tästä eteenpäin ...............................................................................................67

Lähteet ............................................................................................................................69



|   Innovaatiojärjestelmää uudistamassa8

Tiivistelmä

Jyväskylän seutu käänsi kymmenen vuotta sitten vaikean tilanteen vahvaksi työpaikka- 
ja väestönkasvuksi. Työllisten määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1995 alkaen ja lop-
puvuoden 2004 aikana myös teollisuuden työpaikat kääntyivät nousuun parin vuoden 
tauon jälkeen.

Uudet haasteet, globalisaatio ja tietämysyhteiskunnan uudet toimintatavat luovat kui-
tenkin tarpeen uudistua jälleen kerran. Menneisyyden menestykseen ei voi luottaa vaan 
tulevaisuutta täytyy rakentaa määrätietoisesti. Se vaatii muun muassa keskustelua inno-
vaatiojärjestelmän toimivuudesta ja yritysten kasvun tukemisesta.

Perinteisesti teknologian siirto ja kaupallistamisen tukeminen on luettu välittäjäorga-
nisaatioiden tehtäviksi. Siksi keskustelu innovaatiojärjestelmästä koskettelee olennai-
sesti organisaatioiden työnjakoa, tehokkuutta ja yhteistyötä.

Keskustelu innovaatiojärjestelmän tutkimus- ja kehityspanoksista on juuri nyt valta-
kunnallisesti ja kansainvälisesti aktiivista. Konkreettisia organisatorisia muutoksia ke-
hittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten osalta on jo tapahtunut muun muassa pää-
kaupunkiseudulla (Innopoli), Tampereella ja Oulussa. 

Muutokset ovat välttämättömiä myös Jyväskylän seudulla ja se vaatii päättäjiltä paitsi 
tietoa, myös rohkeutta ja näkemyksellisyyttä. Tähän raporttiin on koottu  aiheeseen liit-
tyvää keskustelua eri lähteistä niin viime vuodelta kuin vuosikymmenien takaakin. Viit-
taukset vanhempiin teksteihin osoittavat, että muutoksen lainalaisuudet ovat kestäviä, 
vain tilanteet vaihtuvat.

Keskusteluissa nousee harvoin esille, että Suomessa sijoitetaan tutkimus- ja kehitys-
toimintaan kilpailijoihin nähden suurempi osuus bruttokansantuotteesta. Vertailussa 
julkinen rahoitus ei kuitenkaan ole välttämättä suurimmassa osassa maissa, joissa tut-
kimus- ja kehitystoimintaan sijoitetaan kokonaisuutena paljon ja joissa se tuottaa ta-
loudellista tulosta. Päinvastoin, kilpailukykylistojen kärjessä näyttäisivät olevan yritys-
rahoitustilastojen kärkimaat.

Suomessa rahoitusketjun ongelma on kasvuyritysten tukeminen. Yritykset autetaan 
alkuun, mutta kasvua ei tueta riittävästi. Tyypillisin ulkomainen sijoittaja Suomessa on 
yritysostaja ja usein yritykset myydään niin varhaisessa vaiheessa, että taloudellinen 
hyöty valuu ulkomaille. Nykyisessä kilpailuympäristössä varsinkin teknologiayritysten 
on tähdättävä suoraan kansainvälisille markkinoille eikä perinteinen kasvuvauhti enää 
riitä. Tarvitaan niin sanottuja gaselliyrityksiä, jotka kasvavat alussa satoja ja jatkossakin 
kymmeniä prosentteja vuodessa.

Olemme Jyväskylän seudulla tilanteessa, jossa meidän on kyettävä määrittelemään 
elinkeinoelämän näkökulmasta uusi osaamisperusta, joka tarjoaa menestyksen avaimia 
ja toimii globaalissa kilpailuympäristössä. Substanssiosaamisen on oltava huipputasolla 
ja osaajilla kansainvälisiä verkostoja, mutta sen rinnalle tarvitaan uudenlaista liiketoi-
mintaosaamista.

Jyväskylän seudulla on vuosikymmen toteutettu toimialapohjaista kehittämismallia, 
jossa osa toimialoista on ollut Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n ja osa Jy-
väskylän Teknologiakeskus Oy:n vastuulla. Globalisaatiokirjallisuus kuitenkin suoras-
taan yllyttää toimialojen rajat rikkovaan pohdintaan. Uusi perusta elinkeinoelämän ja 
innovaatiojärjestelmän kilpailukyvyn kehittämiseen ei ole tarkka toimialoihin tai osaa-
misaloihin sidottu osaamisportfolio eivätkä työkalut voi olla perinteisiä.
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Rakenteet kaipaavat siis uudistamista ja muun muassa Jyväskylän kaupunginvaltuus-
to on jo vuoden 2005 talousarviossa sitoutunut arvioimaan välittäjäorganisaatioiden yh-
teistyö- ja työnjakokysymykset uudelleen.

Oman aseman turvaaminen sitoo helposti organisaatioiden energiaa pois laajemmas-
ta kehitystyöstä. EU-rakennerahaston muutos 2007 ja kuntien talousongelmat kiristävät 
rahoitusta myös Keski-Suomessa ja siihen tulee varautua tehostamalla toimintaa sekä 
valitsemalla yhteisesti ne kohteet, joihin panostetaan. Rahoitusta on pystyttävä tarkas-
telemaan laajemmasta kuin rakenteiden säilyttämisen näkökulmasta.

Keski-Suomen teollinen selkäranka ovat vahvat perinteiset toimialat, mutta näillä toi-
mialoilla ei ole odotettavissa suurta kasvua. Päänavauksia on haettava uusilta aloilta, 
joilla on tunnistettavissa voimakasta liiketoiminnan kasvupotentiaalia. Näiden alojen 
tulee lisäksi olla alueen osaamisen ja valintojen fokuksessa, ja niiden tueksi tarvitaan 
laadukkaita tutkimus- ja kehittämispalveluja.

Jyväskylän seudun on panostettava entistä enemmän ennakointityöhön ja tähän on 
saatava mukaan ja sitoutumaan kaikki keskeiset toimijat. On tärkeää huomata, että tar-
kastelunäkökulman on muututtava. Sijoittuminen kärkikastiin lähiympäristössä tai edes 
Suomessa, ei enää riitä. Globalisaatio on tuonut kansainvälisesti merkittävät asiat myös 
suomalaisten arkipäivään ja vertailukohtamme ovat nyt entistä laajempia. Silti täytyy 
myös osata löytää kansainvälisistä verkostoista oikeat ja sopivan kokoiset vertailukoh-
dat, esimerkiksi Piilaakson sijaan Massachussets tai Israel.
Meillä on useita hyviä esimerkkejä uusista tai jo koetelluista toimintamalleista, jotka vie-
vät meitä ja alueen yrityksiä kohti kansainvälisiä tavoitteita. Muun muassa Global Soft-
ware and Technology -ohjelma ja WDL-tuotekehitysympäristö tukevat yritysten kasvua 
ja kehitystä kansainvälisessä ympäristössä.

Tämä raportti on keskustelun avaus keväällä valmistuvaa Jyväskylän seudun innovaa-
tiostrategiaa varten. Olemme luoneet kuvan nykytilanteesta ja tulevaisuuden haasteista. 
Etsimme myös keinoja saavuttaa uudet tavoitteet, hyödyntää niukkenevat julkiset re-
surssit parhaalla mahdollisella tavalla, ja hankkia vaihtoehtoisia rahoituskanavia yritys-
ten kasvun tukemiseen.
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1 Kehittämiskonsepti vaihtuu  
 yhteiskunnallisessa murroksessa 

 
Innovaatiojärjestelmän tarkastelusta on tullut viimeisen vuoden aikana suosittu harras-
tus. Siihen on vihkiytynyt lukuisa määrä muun muassa valtiovallan (ministeriöt ja muut 
organisaatiot), teollisuuden ja palkansaajien järjestöjen sekä innovaatiojärjestelmän 
toimijoita ja edustajia. Vuoden 2004 aikana julkaistiin parikymmentä erilaista raporttia, 
jotka käsittelevät Suomen kilpailukykyä ja innovaatiojärjestelmän haasteita. Raporteista 
tai eri edunvalvojien kannanotoista ole siis pula. Lähes kaikissa raporteissa todetaan, 
että innovaatiojärjestelmälle olisi tehtävä jotain ja yksi suosituimmista vastauksista on 
lisää rahaa. Mutta onko asia näin – entäpä jos kyse onkin järjestelmään liittyvästä pro-
sessiongelmasta? 

Kuraa roiskuu, kun rakenteita ja toimintatapoja uudistetaan. Me Suomessa korostam-
me kansallista yhtenäisyyttä, mutta monoliittinen arvomaailma tukahduttaa luovan 
erilaisuuden, poikkeavat mielipiteet ja uudet ajatukset (Ruokanen, 2004). Näin tullee 
osaltaan käymään innovaatiojärjestelmän suuntaamis- ja uudistamispyrkimyksissäkin. 
Eikä tämäkään ole mikään uusi aihe. Niccoló Machiavellin liki 500 vuotta vanha viisaus 
muistuttaa: ”On näet muistettava, ettei mikään yritys ole vaikeampi alkaa, vaarallisempi 
suorittaa ja epävarmempi tuloksiltaan kuin uuden järjestelmän voimaan saattaminen. 
Uudistaja näet saa vastaansa kaikki ne, joille vanha olotila oli edullinen; ja nekin, joita 
uusi voisi hyödyttää, ovat sen laimeita puolustajia.” On aivan ilmeistä että ne, joiden 
intressinä on pitää asiat kuten ne ovat olleetkin, yrittävät tukahduttaa osaltaan muutos-
keskustelun. Vastaavasti kompromissihakuiset välttävät mahdollisia konflikteja. Valitet-
tavasti kumpikaan näistä ei vie meitä eteenpäin. 

Jyväskylän seudun innovaatiopolitiikan keskeinen slogan on ollut jo 1990-luvun puo-
livälistä ”Sisäisen suoriutumiskyvyn rinnalle menestystekijäksi nousee yhdyskunnan ky-
vykkyys osua nopeasti oikeaan”. Kumppanuuspolitiikkaa luotaava linjaus on jatkossakin 
kestävä.  

Maailmanluokan tutkijat (muun muassa Carlota Perez) väittävät meidän elävän kes-
kellä kehittämiskonseptin vaihtoa teollisesta kohti tietämysyhteiskuntaa. Näkökulman 
vaihdoksessa Jyväskylällä ja seudulla on mittaamattomat mahdollisuudet, mikäli seu-
dulta löytyy rohkeutta kyseenalaistaa menneet menettelytavat ja rakentaa uutta.  

Tietämysyhteiskuntakonsepti korostaa teknologisen tyylin muutosta matkalla teolli-
sesta massatuotannosta joustavaan tuotantoon. Tuolloin tarvitaan yksilöllisiin odotuk-
siin vastaamista, muutosnopeutta ja joustavuutta, ratkaisujen osuvuutta ja räätälöintiä 
yhdessä asiakkaiden kanssa (Perez, 2002). Muutoksen haaste koskee niin julkista kuin 
yksityistäkin toimintaa. 

Uudistuvaa ja uudistavaa innovaatioympäristöä rakennettaessa on vältettävä toimi-
joiden rajoja vartioivia yksityiskohtaisia suunnitelmia. Innovatiivisessa toimintaympä-
ristössä korostetaan kykyä luoda toimijoiden yhteisiä strategioita ja toteuttaa niitä sin-
nikkäästi ja johdonmukaisesti. Oleellista on lanseerata isoja kokonaisuuksia niin, että 
ne näyttävät uskottavilta ja houkuttelevilta myös muiden toimijoiden silmissä. Aloitteita 
on kyettävä viemään eteenpäin sekä muodollisissa että epämuodollisissa päätöksente-
koprosesseissa. Tarvitaan instituutioita, jotka mahdollistavat kannustavan ja innovatii-
visen ilmapiirin. (Ståhle ja Sotarauta, 2002.)

Samanaikaisesti tarvitaan tietämyksen ja innovaatioiden johtamista ja toimintojen 
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tehokasta hallintaa monitoimijaisessa ympäristössä ilman hierarkkisen johtamisen an-
tamaa turvallisuuden tunnetta. Nykyiset hallinta- ja hallintoinstituutioiden rakenteet 
eivät sovi avoimeen, säätelystä vapautettuun ja globaalisti toimivaan tietämysyhteis-
kuntaan. Muutos näkyy siirtymänä verkostomaiseen yhteiskuntaan, jonka vetureina 
ovat uudenlaiset yhteisöt, verkostot sekä yksittäiset tietotyöläiset ja -yrittäjät (Kautto-
Koivula, 2004). 

Keskustelu innovaatiojärjestelmästä ei ole yksin kehittäjien ja rahoittajien tehtävä. 
On perusteltua pohtia laajemminkin mitä innovaatioverkostolla tai innovaatiojärjestel-
mällä tarkoitetaan ja mitä sillä tavoitellaan. Pystytäänkö nykyisen muotoisella toimin-
nalla tuottamaan elinkeinoelämän kannalta keskeisiä tuloksia? Kehitämmekö alueem-
me ydinosaamista? Pysymmekö tarjoamaan yrityksille kilpailukykyisen kasvualustan? 
Luommeko uusia ja ylläpidämmekö olemassa olevia työpaikkoja? Onko nykymuotoinen 
systeemimme tuottanut panoksiin nähden odotettuja tuloksia? Olisivatko positiiviset 
tulokset syntyneet muissakin olosuhteissa? Ovatko tulokset syntyneet nykyisestä järjes-
telmästä huolimatta? 

1.1. Globaali kilpailu haastaa uuteen tarkasteluun 

Suomen talouspolitiikka on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut muuhun Eurooppaan 
verrattuna onnistunutta. Vaikka osa talouden rakenneuudistuksista on jäänyt puolitie-
hen, on monilla aloilla edetty talouden toimivuutta ja kilpailukykyä parantavaan suun-
taan. Kykymme yhdistää hyvinvointivaltio ja tietoyhteiskunta on nauttinut kansainvä-
listä mainetta. Myös julkisen sektorin taloudellista kestävyyttä on kohennettu merkittä-
västi. Kun maailma muuttuu ympärillä nopeasti, tarvitaan kuitenkin riittävän mittavia 
ja ripeitä päätöksiä, jotta emme putoa kehityksen kelkasta. Talouspolitiikan haasteena 
on tarpeellisen uudistusprosessin käynnistäminen pikaisesti. Ilman uudistuksia nä-
köpiirissä on pitkä hitaan kasvun kausi, elintason heikkeneminen ja julkisen sektorin 
rahoituskriisi. (Himanen, 2004; Ståhle ja Sotarauta, 2003; Suomi maailmantaloudessa -
ohjausryhmä, 2004.)

Ryynänen (2004) toteaa: ”Suomalaista innovaatioympäristöä on kehitetty voimak-
kaasti ja myönteisesti. Maailma on kuitenkin muuttunut vielä nopeammin ja käytössä 
olevat työkalut ovat tylsistyneet.” Mutta miten tulevaisuudessa? Vääränlainen turvalli-
suudentunne voi hiipiä sen suhteen, ettei uskota globaalien haasteiden ja uhkien voivan 
realisoituvan Suomessa ja meillä Jyväskylän seudulla. Tämä on hyvinkin mahdollista ja 
käytännössä jopa todennäköistä. 

Innovaatioiden syntymisen perusedellytykset – kuten laadukas peruskoulutus, tutki-
musinfrastruktuuri ja yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö – voivat olla jopa oletet-
tua paremmassa kunnossa. Tästä olemme saaneet näyttöä mm. PISA -tutkimuksista ja 
kilpailukykyraporteista. Mutta onko meillä keinoja jalostaa osaaminen kilpailueduksi, 
kasvavaksi ja menestyväksi, globaaliksi liiketoiminnaksi ja tehokkaaksi uuden oppimis-
prosessiksi – sitä on tarpeen pohtia. 

 
Globaalitaloudessa eri maiden ja alueiden kilpailukyvyn ja elintason tärkein – ja 
viime kädessä ainoa – määrittäjä on tuottavuus. Se ratkaisee millaisen elintason 
maa voi saavuttaa ja millaista hyvinvointijärjestelmää voidaan ylläpitää. Tuot-
tavuuskasvun lisääminen on talouspolitiikan tärkeimpiä tehtäviä. Globaaleilla 
markkinoilla eivät kilpaile toimialat tai kansantaloudet, vaan yritykset. Globaa-
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lia kilpailua on viime vuosikymmeninä leimannut voimakas erikoistuminen. 
Erityisesti pienten maiden yritysten strategiana on ollut erikoistua kapeille tuo-
tealueille ja samalla laajentaa markkinansa maailmanlaajuisiksi. Erikoistumi-
seen ja osaamiseen perustuva strategia johtaa väistämättä toimimaan globaalis-
ti. (Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)

Globaaleilla markkinoilla yritykset pyrkivät saamaan mahdollisimman suuria markkina-
osuuksia. Se on usein myös kannattavan liiketoiminnan edellytys. Korkeaan markkina-
osuuteen liittyy usein myös hyvä kannattavuus. Viimeaikaisessa globaalissa kilpailussa 
ovat menestyneet hyvin erilaiset ja eri toimialoilla toimivat yritykset. Pääsanomia on 
näin ollen kaksi. 

1. Menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää voimakasta erikoistumista.
2. Erikoistumisstrategia on mahdollista niin uusilla kuin perinteisilläkin aloilla.  
 (Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)

Globalisaation määritteleminen on haasteellista sen moniulotteisuuden vuoksi. Ylijoh-
taja Anne Brunilan johtaman Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmän (2004) mu-
kaan se voidaan kuvata seuraavasti: ”Globalisaatio tarkoittaa taloudellisesta näkökul-
masta maailmantalouden yhdentymisen nykyistä vaihetta, joka koskettaa aidosti koko 
maailmaa. Sen keskeinen ilmentymä ovat nopeasti kasvaneet maiden väliset kauppa-, 
pääoma- ja teknologiavirrat. Globalisaatiolla on vahvat kulttuuriset ja poliittiset ulottu-
vuudet, jotka myös vaikuttavat käyttäytymiseen.”

Globalisoituminen (maapalloistuminen) on itse asiassa vanha ilmiö, sillä sen juuret 
juontavat aina löytöretkiin ja raamatullisiin lähetystehtäviin. Koskaan aiemmin globa-
lisaatio ei ole kuitenkaan ollut niin laaja, syvä ja nopea kuin nyt. Globalisaatio kiristää 
kilpailua ja osaaminen ratkaisee. Jokaisen kansakunnan on kilpailtava sillä, mitä parhai-
ten osaa. Kilpailu koskee kaikkia toimialoja ja myös yhteiskunnat kokonaisuudessaan 
kilpailevat keskenään. Voidaan puhua järjestelmäkilpailusta. Uusissa globaalioloissa ei 
riitä edes se, että menestymme Euroopassa; referenssinä on koko maailma. (Ruokanen, 
2004.)

Avoimet globaalit markkinat haastavat meidät kaikki (yritykset, yliopistot, rahoittajat, 
kunnat ja valtiot) tarkastelemaan kilpailukyvyn edellytyksiä aiempaa laajemmassa toi-
mintaympäristössä. Talouden syklit kiihtyvät ja tulevaisuuden ennustaminen on entistä 
monimutkaisempaa. Dynaamiset prosessit ovat samaan aikaan uutta luovia ja vanhaa 
tuhoavia (Hämäläinen ja Heiskala, 2004). Yhä kiihtyvä tutkimus ja tuotekehitys tuottaa 
uusia ja yhä parempia innovaatioita. Pääomat siirtyvät kilpailukykyisiin kohdemaihin. 
Tuotanto siirtyy mantereelta toiselle – uusiin kohteisiin – päämarkkinoille ja sinne missä 
tuotteet on kustannustehokasta tehdä. Syntyy jättimäisten korporaatioiden välisiä liit-
toumia, joilla haetaan strategista kilpailuetua. Tästä viimeisin esimerkki on helmikuussa 
2005 Nokian ja Microsoftin ilmoitus käynnistyneestä yhteistyöstä.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden mittakaava ja aikaelementti ovat eräitä globaalin ta-
louden ja kilpailun teemoja, joihin ei suomalaisissa keskusteluissa ole kovinkaan syväl-
lisesti pureuduttu.  

Suomalaisten globaaleille areenoille tähtäävien kasvuyritysten on tavoiteltava ripeää 
kasvua. Ensisijaisesti on haluttava kasvaa, se on välttämätöntä! Ja kasvunopeudessa ei 
ole kysymys perinteisestä muutaman kymmenen prosentin kasvuvauhdista vaan glo-



Innovaatiojärjestelmää uudistamassa   | 13

baalin kilpailun edellyttämästä erittäin ripeästä kasvusta. Kasvusta joka on satoja tai 
tuhansia prosentteja vuodessa. Tällaisia yrityksiä on markkinoilla, tosin Suomessa vali-
tettavan vähän. Haasteemme on kuitenkin kilpailla globaaleilla areenoilla ja menestyä  
kilpailussa. Kilpailuympäristö saattaa muuttua nopeasti ja radikaalisti. 

Nokia on ollut ja on todennäköisesti vielä pitkään suomalaisen korkean teknologian 
teollisuuden helmi. Kukapa olisi uskonut, että vuoden 2001 alussa Nokian julkistaessa 
erinomaisen tuloksen ja kasvuluvut vuodelta 2000, saamme todeta Nokian liikevaihdon 
laskevan seuraavat neljä vuotta peräkkäin (kuva 1). Samaan aikaan suomalainen inno-
vaatioinfrastruktuuri tai innovaatiorahoitus (suosituimmat kilpailukykymantramme) 
eivät ole romahtaneet – päinvastoin.  Innovaatiorahoitus on kasvanut vuosittain, viimei-
set vuodet tosin hieman hitaammin. Jotain outoa tapahtui; innovaatiojärjestelmämme 
työkalut ovat tylsyneet, maailman markkinoiden dynamiikka ei ole herkkä suomalaisille 
kehitystyökaluille

Kuva 1. Nokian liikevaihdon kehitys vuosina 1994–2004 (Nokian talousraportit ja 
tilinpäätöskertomukset).

Meidän on hyväksyttävä globaalin talouden pelisäännöt – halusimmepa sitä tai emme. 
Tämän hyväksyminen ei näytä olevan helppoa millekään taholle innovaatiojärjestel-
mässä. Kiinnostus näyttää kohdentuvan kansalliseen tai erityisesti paikalliseen organi-
saatioiden väliseen kisailuun. Erilaisilla hankekoordinaatiovalinnoilla tai rahoitusratkai-
suilla voi olla paikallinen lyhytaikainen merkityksensä. Globaalin liiketoiminnan näkö-
kulmasta ja pitkällä aikajänteellä on täysin samantekevää, mikä organisaatio koordinoi 
paikallista hanketta. 

On kuitenkin selvää, että kehittämistyön ohjaamiseen tähtäävien prosessien tulee 
olla yhteisesti hyväksyttyjä ja jaettuja. Vähäiset resurssit on kohdennettava tehokkaasti 
ja toimijoiden roolien pitää rakentua niiden oman perustehtävän ja vahvuusalueiden 
mukaan. Organisaatioiden välinen paikallinen kilpailu johtaa niukkojen resurssien pirs-
taloitumiseen ja fokuksen katoamiseen.
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1.2.  Matkalla globalisoituneeksi liiketoiminnan  
 ja innovaatio-osaamisen keskukseksi

Karkealla tasolla, teollisuuden näkökulmasta tarkasteltuna, suomalaisen järjestelmän 
haasteena on kasvaa 0,5 prosentin markkinan innovaatiojärjestelmästä globaaliksi toi-
mijaksi. Tai kuten kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen tote-
aa 10.1.2005 julkaistussa nettikolumnissaan: ”Kysymys on maailman parhaan kotikutoi-
sen innovaatiojärjestelmän muuttamisesta maailman parhaaksi globalisaatiovetoiseksi 
innovaatiojärjestelmäksi.”

Jyväskylän seudulla on haasteena löytää paikka tässä uudessa järjestelmässä. Haas-
te voi paikallisista toimijoista tuntua mahdottomalta kun yritysten toimintaympäristön 
tarkastelun viitekehys muuttuu alueellisesta tai kansallisesta globaaliksi. Markkinainfor-
maatio on kerättävä globaaleilta markkinoilta ja alueen yritykset ja osaajat tulee ase-
moida globaalille kartalle. Globaali talous haastaa meidät kaikki, asummepa tai harjoi-
tammepa liiketoimintaa missä suomenkolkassa tahansa. Avoimet markkinat ovat sekä 
mahdollisuus että uhka kaikille. Meidän on opittava pelaamaan voimassaolevilla peli-
säännöillä. Tästä syystä meidän on tarkasteltava kehittämistoimintaamme globaalien 
haasteiden näkökulmasta.

Toimenpiteiden osuvuus ja vaikuttavuus ovat tärkeimmät strategisen kehittämistyön 
tavoitteet. Niukkojen tai niukkenevien resurssien paineessa oleellista on myös löytää 
sektoreiden kehittämishaasteista ne, joissa avautuu mahdollisuus useamman toimijan 
hyötyyn.

Syyskuussa 2004 KTM:n julkaisemassa Leila-Mari Ryynäsen raportissa Kehittämisestä 
kasvuun todetaan seuraava: ”Liiketoiminnan nopeutta vaativat yhä lyhyemmät tuot-
teiden, teknologioiden ja bisneskonseptien elinkaaret. Kriittinen koko on saavutettava 
entistä lyhyemmässä ajassa, jotta investoinneille jäisi riittävä takaisinmaksuaika… No-
pean kasvun ongelma-alueet ovat kehittämisvaiheessa (kehittämisen markkina), kasvu-
vaiheessa (kasvun markkina) ja ennen kaikkea näiden välillä olevassa kuilussa.”

Raportissamme otetaan kantaa innovaatiojärjestelmän kehittämiseen lähinnä globaa-
lien haasteiden ja kansainvälisillä bisnesareenoilla menestymisen näkökulmasta. Taval-
lisempi tarkastelunäkökulma olisi innovaatiotoiminnan alkupäästä lähtevä tarkastelu, 
mutta halusimme tässä tapauksessa korostaa enemmän innovaatio-käsitteen kaupal-
lista kuin keksinnöllistä puolta. Siksi tarkastelemme innovaatiopolkua tulevaisuudesta 
ja lintuperspektiivistä käsin ja asetamme ajallisesti taaksepäin luotaavan kysymyksen: 
mitä on täytynyt tapahtua kehityspolullamme että olemme päätyneet tähän? Tarkaste-
lunäkökulma voidaan kuvata esimerkiksi kuvan 2 mukaisesti.

Kuva 2. Uusi innovaation maturiteetin tarkastelunäkökulma (Sorvisto, 2004).
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On myös hyvä kysyä millaista Suomea tai millaista Jyväskylän seutua haluamme olla 
kehittämässä? Tämä ohjaa meitä asettamaan oman tavoitetasomme ja sen mukaisesti 
pohtimaan strategioita, työkaluja ja toimenpiteitä. Ruokasen (2004) johtama työryhmä 
asetti tavoitteekseen, että Suomea tulisi rakentaa globaaliksi huippuosaajaksi (kuva 3). 
Me olemme valmiita jakamaan tämän saman tavoitteen.

Taitava ajopuu
•  Sopeutuu kansainväliseen ja EU:n voima- ja 

reaalipolitiikkaan
•  Aloitteeton osallistuja kv-yhteisössä
•   Luottaa puunjalostusteollisuuden ja Nokian 

kantoapuun, hyödyntää uutta teknologiaa
•  Kykenee hallitsemaan hyvinvointivaltion ra-

hoituskriisin

Globaali huippuosaaja
• Globaalien markkinoiden ja teknologian te-

hokas hyödyntäjä
• Kansainvälisesti kilpailukykyinen koulutusta-

so
• Tehokas ja toimiva hyvinvointiyhteiskunta
• Kestävä kehitys: talouden, hyvinvoinnin ja 

ympäristön tasapaino

Euroopan syrjäseutu
•  Rappeutuva hyvinvointivaltio
•  Vanheneva, alkoholisoituva väestö
•  Teollinen tuotanto siirtynyt muualle
•  Ympäristöarvonen yksipuolinen kunnioitta-

minen
•  Ainoana elinkeinona turismi, ”viimeinen erä-

maa”

Kelpo kilpailija
• Eurooppalainen kilpailu kiristynyt, Viro ajanut 

edelle
• Suomi pärjää hyvin, mutta uupuu ennen mi-

talisijoja
• Asennetta on – osaaminen ei riitä
• Aloitteellinen toimija kv. politiikassa

Kuva 3. Tulevaisuuden skenaarioita Suomelle (Ruokanen, 2004).

1.3.  Välittäjäorganisaatiot portinvartijoina
Perinteisesti teknologian siirto ja kaupallistamisen tukeminen on luettu välittäjäorgani-
saatioiden tehtäviksi. Välittäjäorganisaatioita ovat mm. kehittämisyhtiöt, teknologian-
siirto-organisaatiot, teknologiakeskukset ja yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalvelut. 
Niiden toiminnan onnistumista pitäisi arvioida sillä, miten ne ovat saaneet aikaiseksi 
arvoa rahoittajille (mm. veronmaksajille) ja asiakkaille.  Erityisen tärkeää on kysyä oppi-
misen ja kasvun näkökulmasta, kuinka kyseisten organisaatioiden on opittava ja kehityt-
tävä, jotta tavoitteemme toteutuisivat. (Kaplan ja Norton, 2004.)

Välittäjäorganisaatioiden viidakko on kasvanut voimakkaasti viimeisen 10–15 vuoden 
aikana. Markus Koskenlinna (2004) toteaa  raportissaan Välittäjäorganisaatiot Suomessa 
– rakenteelliset haasteet, että kansallinen innovaatiopolitiikka ei kuitenkaan riittävästi 
tarkastele politiikkamielessä välittäjäorganisaatioita yhtenä kokonaisuutena, eikä seu-
raa niiden toimintaa. Välittäjäorganisaatioita voidaan syystä pitää keskeisinä portinvar-
tijoina innovaatiojärjestelmän resurssien allokoinnissa. Tästä syystä tässäkin raportissa 
pureudutaan välittäjäorganisaatioiden roolin ja toiminnan tarkasteluun.

Julkisen yritysrahoituksen kentässä ja erilaisissa julkisten toimijoiden organisoimissa 
yritysten kehitys- ja tukitehtävissä toimii Suomessa kymmeniä tuhansia ihmisiä, eräiden 
laskelmien mukaan 40 000 ihmistä. Noin viiden miljoonan asukkaan Suomessa on mm. 
teknologiakeskuksia 22, yrityshautomoja reilu sata. Monista lähteistä tarjolla olevaa, toi-
sinaan kirjavaakin apua on vaikea hyödyntää tehokkaasti. Yritysten näkökulmasta pal-
veluiden kokonaisuus on sekava, pitkäjänteinen yrityksen kehittämisen tuki puuttuu ja 
alkavien kasvuhakuisten yritysten on erittäin vaikea tunnistaa tarvitsemiaan palveluita. 
Tämä herättää väistämättä kysymyksen siitä, kuinka tehokas palvelukokonaisuus to-
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dellisuudessa on ja miltä osin palvelut ovat päällekkäisiä tai jopa tarpeettomia. Julkiset 
toimijat on nähtävä liiketoiminnan kehityksen mahdollistajina, ei toteuttajina. Hank-
keiden sijasta on kehitettävä yrityksiä. Kasvuhakuisten ja innovatiivisten yritysaihioiden 
ja yritysten priorisoinnin tulee näkyä yritystoimintaan suunnattujen voimavarojen uu-
delleen kohdentamisena. Uudistus saattaa merkitä organisaatiomuutoksia. (Partanen, 
2005; Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)

Valovirran ja Niinikosken (2004) arviointi välittäjäorganisaatioista korostaa, että tiedon 
siirtyminen perustuu useissa tapauksissa vapaan siirtymisen sijasta sen välittymiseen 
epämuodollisten ja henkilökohtaisten kontaktien kautta. Tämä välittymisen logiikka 
noudattaa vastavuoroisuuden ja jopa kaupankäynnin logiikkaa, vaikka rahallista korva-
usta tiedosta ei maksettaisikaan. Yritysten työntekijät, sekä kilpailevien että kumppa-
niyritysten kesken, vaihtavat tietoja ja neuvovat toisiaan odottaen, että annetut neuvot 
ja palvelukset ”maksetaan” vastavuoroisesti takaisin tulevaisuudessa. Mitä pidempään 
yhteydenpitoa jatketaan, sitä todennäköisemmin osapuolten kesken syntyy luottamus-
ta sekä tiedonvaihtoon liittyviä rutiineja ja tottumuksia. Ne osaltaan vähentävät tiedon 
hankkimiseen liittyviä kustannuksia. Tiedonhankinta ja oppiminen epämuodollisten ja 
henkilökohtaisten verkostojen kautta nähdään kustannustehokkaana tapana lisätä or-
ganisaation tietämystä.

Tiedon siirtämisen sekä oppimisen merkitys näyttää olevan huomattavasti selvemmin 
riippuvaista toimintaverkostoista, toimijoiden kognitiivisesta läheisyydestä sekä yhtei-
sestä kielestä (koodista) kuin puhtaasta maantieteellisestä etäisyydestä. Näin ollen yhte-
yksien, kontaktien ja verkostojen luominen, joka mahdollistaa tietoaineksen uudenlai-
sen yhdistelemisen ja soveltamisen, muodostuu kaikkein kriittisimmäksi innovatiivisen 
toiminnan ominaisuudeksi. (Valovirta ja Niinikoski, 2004.) Kun esimerkiksi Jyväskylän 
seudulla maantieteellinen etäisyys ei ole ongelma, voitettavaksi haasteeksi jää kognitii-
vinen etäisyys.

Välittäjäorganisaatioilla on keskeinen rooli alueellisen tason strategisen kehittämi-
sen suuntaamisessa ja koordinoinnissa. Nykykäsityksen mukaan erityisesti innovaati-
overkostojen vahvistaminen on noussut välittäjäorganisaatioiden tärkeäksi tehtäväksi. 
Näillä perustein välittäjäorganisaatiot eivät ole tilivelvollisia yksinomaan omalle tausta-
yhteisölleen. Tässä peruslähtökohdassa on aika ajoin ilmennyt sekaannusta Jyväskylän 
seudullakin. 

Innovaatiojärjestelmässä toimivien organisaatioiden keskeisimmäksi tehtäväksi on 
mitä ilmeisimmin muodostumassa pyrkimys oman olemassaolon oikeutuksen osoitta-
miseen. Tämä ei ole niiden perustehtävä tai toiminnan päämäärä. On inhimillinen piirre, 
että organisaatioissa keskitytään liiaksi omien toimintaedellytysten ja roolin turvaami-
seen perustehtävän kustannuksella – onhan kyse ihmisten työpaikoista. Olemassaolon 
oikeutus todentuu, kun toiminnalle saadaan rahaa. Ehkäpä tästä syystä innokkaimmat 
innovaatiojärjestelmän puolestapuhujat ovat itse järjestelmän osapuolet ja sen rahoi-
tuksesta riippuvaiset toimijat. Tämä on helppo havaita muun muassa viime vuoden ai-
kana julkaistusta raporteista ja selvityksistä.

Koulutus ja tutkimuslaitokset hiovat uusia tutkimustoiminnan, alueellisen kehittä-
misen ja yrityskehityksen strategioitaan tavoitteinaan turvata tulevaisuuden (kasva-
va) rahoituspohja. Julkisrahoittajat ja kehitysorganisaatiot pyrkivät osoittamaan oman 
roolinsa uuden liiketoiminnan ja kasvun edellytyksenä, ja perustelemaan miksi niiden 
pitäisi saada lisää rahoitusta julkisista varoista. Yritykset, jotka harjoittavat julkisrahoi-
tuksen varassa aktiivisesti tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, pyrkivät puolestaan va-
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kuuttamaan että julkisella tuella on suotuisa vaikutus niiden liiketoimintaan. Poliitikot 
ja virkamiehet haluavat osoittaa onnistumisensa edellytysten rakentajina. Virhearvioita 
tai epäonnistumisia ei saa sattua omalle kohdalle, joten heidän on pakkokin nojautua eri 
intressiryhmien kannanottoihin ja vakuutteluihin systeemin toimivuudesta. 

Jokaisella keskeisellä innovaatiojärjestelmän toimijalla on intressi saada lisää rahaa toi-
mintoihinsa ja sitä kautta turvata oma tulevaisuutensa. Mutta miten hyvin me tunnemme 
innovaatiojärjestelmän toimivuuden? Saammeko panoksiin nähden riittävästi tuloksia? 

Koskenlinna (2004) toteaa: ”Välittäjäorganisaatiot ovat syntyneet pitkälti alueellisen 
tai paikallisen toimeliaisuuden perusteella, ja kansallinen taso ei useasti ole edes tietoi-
nen niiden käyntiin lähdöstä tai strategioista. Toisaalta alueella toimiva vahva innovaa-
tiopoliittinen toimija ei helposti löydä kansalliselta tasolta yhtä, kokonaisvaltaista kes-
kustelukumppania. Myös elinkeinopolitiikan sisältö on nykyään innovaatiopoliittisesti 
painottunut. Näistä syistä johtuen kansallisen ja paikallisen tason keskinäisessä kom-
munikaatiossa välittäjäorganisaatioihin ja innovaatiopolitiikkaan yleensäkin liittyvissä 
asioissa on katkoksia ja epäjatkuvuuksia.”

Lisäksi Koskenlinna toteaa, että innovaatioprosessin todellisista toimintamekanis-
meista tiedetään liian vähän. Välittäjäorganisaatioiden osuudesta innovaatioprosessien 
toimintamekanismeissa on liian puutteellinen kuva, ja samoin tieto niiden todellisesta 
vaikuttavuudesta innovaatiopolitiikan kannalta on puutteellista. Vaikka kuva on edelleen 
hämärä, olemme kuitenkin jo nyt pakon edessä innovaatiojärjestelmän uudistamispyr-
kimyksissä. Systeemi ei toimi riittävän tehokkaasti. Uuden systeemin kehittämiseen val-
jastettavien muutoksen näkijöiden ja tekijöiden on oltava kyvykkäitä, näkemyksellisiä, 
rohkeita ja erittäin sinnikkäitä. 

 
Ulrich Beckin (1999) mukaan ”edelleen samaa rataa” -ajattelu on osoittamassa 
rajoittuneisuutensa ja siitä on muodostumassa kehittämisen rautahäkki, josta 
vapaudutaan joko tietoisen tai tahattoman itsensä kyseenalaistamisen kautta. 
”Kun puhumme riskeistä, kiistelemme jostakin, joka ei nyt ole tosiasia, mutta 
joka saattaisi ilmaantua, ellei ruoria nyt heti käännetä toiseen suuntaan… Eri-
koistuneessa yhteiskunnassa yksittäiset toimijat pyörivät itsensä ympäri niin, 
että se mikä ennen oli ”funktionaalisesti rationaalista” on jo pitkän aikaa sitten 
muuttunut ”organisoituneeksi irrationaalisuudeksi”.

Himanen (2004) on kuvannut tilannetta seuraavasti:
Kolmas skenaario eli Suomen nykymenon jatkaminen tarkoittaa tietoyhteiskun-
tamme ja hyvinvointivaltiomme jatkamista nykyisenlaisena yhdistelmänä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa ”hyristen hautaan” -skenaariota, jossa kaikki toistavat, 
että ”hyvin menee” ja että ”hyvinvointivaltio on säilytettävä”. Kaikki nykyjärjes-
telmän piirteet ovat pyhiä ja niiden uudistamisesta puhuminen on tabu. Käytän-
nössä tällainen hyvinvointivaltion ”puolustus” on varmin tapa johtaa siihen, että 
hyvinvointivaltiota vain jatkuvasti leikataan yhä enemmän ja talouden dynaa-
misuus katoaa. Jokainen ajaa vain omia saavutettuja etujaan ja kyräilee toisten 
saamisia. Tätä voi nimittää myös kateuden yhteiskunnaksi. 

Suomen mallin versio 2.0 eli ”välittävä,kannustava ja luova Suomi”: Hyvinvoin-
tivaltion ja tietoyhteiskunnan yhdistämiseen perustuva malli on mahdollinen 
jatkossa, jos uskallamme rohkeasti uudistaa sitä. Nykytilanteessa hyvinvointival-
tion todellista puolustamista on siksi sen rohkean uudistamisen puolesta puhu-
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minen. Hyvinvointivaltion kuolema voidaan estää siirtymällä reaktiivisesta eli 
jälkeenpäin reagoivasta politiikasta rohkeasti proaktiiviseen eli eteenpäin suun-
taa näyttävään politiikkaan. Tällaista Suomen mallin version 2.0 rakentamista 
voidaan johtaa seuraavaksi kuvattavien arvojen päämääriksi nostamisella:

1.  Välittäminen
2.  Luottamus
3.  Yhteisöllisyys
4.  Kannustus
5.  Vapaus

6.  Luovuus
7.  Rohkeus
8.  Visionaarisuus
9.  Tasapainoisuus
10. Mielekkyys

1.4. Nykyiset menestyksen mantrat

Nykyiset menestyksen mantrat – esimerkiksi julkinen t&k-rahoitus, julkinen alkuvaiheen 
riskirahoitus ja patentit – ovat suomalaisessa innovaatiokeskustelussa keskeisiä. Ne ovat 
tärkeitä, siitä voimme kaikki olla yhtä mieltä, mutta ovatko ne todellisuudessa ratkai-
sevan tärkeitä, sitä on hyvä pohtia. Entäpä jos ne ovat kasvua ja kehitystä fasilitoivia, 
mutta todelliset menestystyökalut ja -mallit ovatkin ihan jotain muuta kuin mitä meillä 
on käytössä? Seuraavaksi keskitymme tarkastelemaan niitä elementtejä joista käydään 
kaikkein kiihkeintä keskustelua.

1.4.1. Innovaatioinfrastruktuuri

Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä (2004) toteaa, että Suomen kilpailukyvyn 
vahvistamisen kannalta on olennaista vahvistaa innovaatiojärjestelmämme heikko-
ja kohtia. Tämä tapahtuu ensisijaisesti innovaatiotoiminnan julkista tukea uudelleen 
kohdentamalla, toiminnan tehostamisella ja koordinaatiolla sekä toissijaisesti tarkoin 
suunnatuilla lisäpanostuksilla. Julkisen rahoituksen merkitys kannustimena on suurin 
käynnistysvaiheen ja alkavien yritysten rahoituksessa ja heikkenee uuden tuotteen, tuo-
tantomenetelmän tai palvelun edetessä innovaatioprosessissa kohti markkinoita. Sa-
manaikaisesti yksityisten pääomasijoitusmarkkinoiden merkitys kasvaa.

Innovaatiojärjestelmän toimijoiden roolit ovat myös uudenlaisen tarkastelun kohtee-
na. Toimivassa innovaatioympäristössä on tilansa 

• innovaattoreille, jotka vastaavat uuden luomisesta tai yhdistävät olemassa olevia 
tietoja uudella tavalla, 

• orkestroijille, jotka huolehtivat verkoston yhteistoiminnasta ja johtamisesta, 
• sparraajille, jotka kyseenalaistavat valittuja liiketoimintamalleja ja kehittävät 

niitä edelleen, 
• myyjille, jotka varmistavat asiakassuhteiden ylläpidon ja auttavat orkestroijia  

 viestinnässä sekä 
• tekijöille, jotka varmistavat, että perustyöt tulevat tehdyiksi sovitun mukaisesti  

 ja ajallaan. 
 (Manninen ja Meristö, 2004.)

Paasivirta ja Valtonen (2004) toteavat, että Suomi kuuluu maailmanlaajuisesti tutkimus- 
ja tuotekehityspanostuksen kärkimaihin. Maassamme 

• haetaan eniten teknologiapatentteja suhteessa väkilukuun,
• tutkijoiden osuus työtekijöistä on suurin,
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• julkaistaan toiseksi eniten tieteellisiä julkaisuja per capita ja
• käytetään kolmanneksi suurin osuus bruttokansantuotteesta tutkimus- ja tuote-

kehitysrahoitukseen.

Osaaminen on koulutuksen, tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden summa. 
Osaaminen menee hukkaan, ellei se kanavoidu yrityksiin. Siksi yliopistojen, mutta myös 
muiden laitosten ja yritysten yhteistyö on välttämätöntä. Tiivis vuorovaikutus yliopisto-
jen, yritysten, tutkimuskeskuksien ja muun ympäröivän yhteisön välillä lisää tieteellisen 
tutkimuksen mielekkyyttä ja hyödynnettävyyttä. Ihmisiä ei voi käskeä olemaan innova-
tiivisia, mutta uusille oivalluksille voidaan luoda kasvualustoja, kuten tutkimushauto-
moja, tiedepuistoja ja teknologiakeskuksia. Osaamisen syntymekanismi edellyttää kes-
kittymistä niin, että erilaiset toimijat ovat lähellä toisiaan. Onkin luotava erilaisia strate-
gioita, sillä esimerkiksi pelkkä aluepoliittinen ajattelu – niin paljon hyvää kuin se onkin 
tuonut – ei auta globaalissa kilpailussa. (Ruokanen, 2004.)

1980-luvun jälkipuolelta lähtien ict-klusteri on kehkeytynyt Nokian ympärille. 
Vuonna 2002 Nokian tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat liki 90 prosenttia 
koko ict-klusterin ja puolet koko maamme tutkimus ja kehityspanoksesta. Yhtiö 
siivittää välillisesti myös alueiden syvenevää erityistymistä ja kansainvälistymis-
tä. Nokian kautta kansainvälistyvä yritystoiminta läpäisee koko mobiilikluste-
rin, mutta institutionaalinen liiketoimintaympäristö hylkii kansainvälistymistä. 
Se on uhka. (Steinbock, 2004.)

Suomalaisen innovaatiojärjestelmän kulmakivinä pidetään innovaatioinfrastruktuuria 
ja sen sisäistä dynamiikkaa. Millä toiminnoilla voisi olla oleellista merkitystä kasvavan ja 
kannattavan liiketoiminnan tukemisessa? Professori Erkko Autio (2003) on vuoden 2002 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) tulosten arvioissaan todennut, että kasvuyrit-
täjyyttä voidaan edistää aktiivisilla tukitoimilla. Aineisto koostui 37:ssa maassa, yli 9600 
yrityksestä kerätyistä tilastoista. Tulosten mukaan yhtenäistä yrittäjyyskulttuuria ei ole 
olemassa; esimerkiksi kasvuyrittäjyyskulttuuri ja pienyrittäjyyskulttuuri voivat erota toi-
sistaan huomattavastikin. Kaikki yleisen yritteliäisyyden edistämiseen tähtäävät tukitoi-
met eivät siten ole yhtä tehokkaita kasvuyrittäjyyden edistämisen kannalta. 

Aution (2003) mukaan yrittäjyyden tukitoimia tulee varioida sen mukaan millaista 
yrittäjyyttä halutaan edistää. Kasvuyrittäjyysindeksin havaittiin korreloivan positiivisesti 
kansantalouden kansainvälistä kilpailukykyä kuvaavien indeksien kanssa. Merkillepan-
tavaa on, että muut yrittäjyysaktiivisuutta kuvaavat GEM-indeksit (kokonaisyrittäjyyden 
taso, mahdollisuus yrittäjyys, pakkoyrittäjyys) korreloivat joko negatiivisesti tai neutraa-
listi kansantalouden kilpailukyvyn kanssa. Tämä viittaisi siihen, että kaikki yrittäjyyden 
lajit eivät reagoi yhtä tehokkaasti talouskasvuun.

Kasvuyrittäjyysindeksi korreloi positiivisesti kansantalouden tietoyhteiskuntake-
hitystä kuvaavien indeksien kanssa, toisin kuin kokonaisyrittäjyyttä, mahdolli-
suusyrittäjyyttä ja pakkoyrittäjyyttä kuvaavat indeksit. 

Toisaalta kasvuyrittäjyysindeksi ei korreloi ’suorien’ t&k -panostusmittarien  
kanssa (esimerkiksi T&K per capita). Tämä viittaisi siihen, että t&k -toiminnan 
volyymi sinänsä ei olisi ratkaisevaa, pikemminkin se, miten ja mihin investoin-
nit tehdään.
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Yrittäjyyspolitiikan suunnittelun kannalta rohkaisevaa on, että kasvuyrittä-
jyysaktiivisuus näyttäisi reagoivan positiivisesti aktiivisiin tukitoimiin, eri-
tyisesti markkinoille pääsyn edistämistä, henkisen omaisuuden suojaamista, 
mikroenkelitoiminnan vahvistamista ja kansallisten yrittäjyyskompetenssien 
vahvistamista tukevien toimien osalta. 

Tutkimuksen regressioanalyysit osoittavat, että mikroenkelitoiminta, henkisen 
omaisuuden suojaus ja markkinoille pääsyn edistäminen selittävät merkittävän 
osuuden kasvuyrittäjyyden tasosta. 
(Autio, 2003.)

Leila-Mari Ryynänen (2004) toteaa raportissaan, että yritysten kasvun ja kansainvälis-
tymisen julkisten palveluiden toimintamallit on pääasiassa kehitetty perinteisen, line-
aarisen vientitoiminnan tarpeisiin. Ne eivät vastaa globaaliin markkinaympäristöön 
nopeasti pyrkivien kasvuyritysten kriittisimpiin tarpeisiin. Kasvuyritysten menestymi-
selle ja muun muassa rahoituskelpoisuudelle ”Proof of Business Concept” -vaiheen ke-
hittäminen ja onnistuminen on aivan keskeistä. Sirpaloituneiden hankkeiden ja niiden 
erillisyyden vähentämiseksi ”luukkujen” määrää pitää vähentää ja löytää koordinoidusti 
strategisempia kokonaisuuksia. Yksi keskeinen ongelma on riskinoton ja aggressiivisuu-
den puute. Kehittämisessä ei myöskään ole strategista linjaa tai fokusta. Toimijoiden tu-
lisi tehdä valinta – tunnistaa kehityskykyisimmät hankkeet tai yritykset ja päättää niiden 
valinnasta jo riittävän aikaisessa vaiheessa. Hyvistä on tehtävä parhaita. 

Ryynäsen raportissa ehdotetun uuden yritysohjelman tavoitteena olisi luoda koko-
naisvaltainen rahoitus- ja kehittämismalli, jossa julkisten toimijoiden yksittäiset palve-
lut ja tuotteet päätetään kokonaisohjelman puitteissa, ei yksittäisinä hankepäätöksinä. 
Hänen mukaansa tämä edellyttää, että toimijoiden tulisi ymmärtää innovaatiokäsite 
uudella tavalla.

1.4.2. Julkinen tutkimus- ja kehitysrahoitus

Lievonen ja Lemola (2004) toteavat, että julkisella rahoituksella tavoitellut yhteiskunnal-
liset hyödyt jäävät saavuttamatta mikäli se vain korvaa yksityistä rahoitusta. Tällöin jul-
kisista lähteistä saatavaa rahaa käytetään rahoittamaan hankkeita, jotka olisi toteutettu 
joka tapauksessa. Ekonometriset tulokset tukevat käsitystä, jonka mukaan julkinen tut-
kimus- ja kehitystoiminnan rahoitus täydentää ja kannustaa yksityisen sektorin omaa 
tutkimus- ja kehitysrahoitusta, ei korvaa sitä.

Guellecin ja van Pottelsberghen (2000) tutkimuksessa arvioitiin myös, miten jul-
kisen tutkimusrahoituksen vaikutus muuttuu, kun rahoitusta kasvatetaan. Kävi 
ilmi, että tietyn raja-arvon jälkeen julkisen tutkimusrahoituksen suotuisa vai-
kutus yksityiseen tutkimusrahoitukseen alkoi vähetä. Huippu saavutettiin, kun 
julkisen sektorin rahoittama osuus yksityisen sektorin t&k-menoista nousi 12,7 
%:iin. Kun osuus kasvoi siitä vielä kaksinkertaiseksi, julkisen sektorin vaikutus 
kääntyi negatiiviseksi.

Edellisen perusteella Suomessa t&k-rahoitusta kannattaisi vielä kasvattaa, 
sillä Tilastokeskuksen mukaan julkinen sektori rahoitti vuonna 2001 yritysten 
t&k-menoista 5,8 %. Kolmessa maakunnassa – Etelä-Karjalassa, Satakunnassa ja 
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Etelä-Pohjanmaalla – tosin pelkästään Tekesin tuotekehitysavustukset nousivat 
vuosina 1997–2001 yli 12,7 %:n rajan.
(Lievonen ja Lemola, 2004.)

Keskustelu innovaatiojärjestelmän tutkimus- ja kehityspanostuksista on aktiivista. Har-
voin keskusteluissa nousee esille että Suomessa sijoitetaan tutkimus- ja kehitystoimin-
taan kilpailijoihin nähden suurempi osuus bruttokansantuotteesta. Erikoista on se, että 
niissä maissa joissa tutkimus- ja kehitystoiminnan bkt-prosenttiosuus on korkea, jul-
kinen rahoitusosuus ei olekaan välttämättä suurin. Itse asiassa tilanne näyttäisi olevan 
monelta osin päinvastainen. Vastaavasti yritysrahoituslistojen kärkimaat näyttävät ole-
van kilpailukykylistoilla kärjessä. (Kuva 4)
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Kuva 4. T&K-rahoituksesta kilpailukyvystä eräissä maissa (Tekes, 2004).

Julkisen rahoituksen välttämättömyydestä tutkimus- ja kehitystoimintaan vallitsee Suo-
messa harvinaisen suuri yksituumaisuus. Tarkasteltaessa kuvan 4 käyriä herää kuitenkin 
kysymysmerkkejä. Miten esimerkiksi Ruotsi, Suomi, Tanska, USA ja Japani, jotka ovat 
t&k-panostusten bkt-osuuksissa sekä yritysten rahoitusosuudessa korkealla ja julkisen 
rahoitusosuuden kohdalla alhaalla, pärjäävät kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa? 
Eikö kilpailukykylistojen kärjessä pitäisi olla niiden maiden, jotka panostavat eniten jul-
kista rahaa t&k-toimintaan? Näin pitäisi olla ainakin nykyisen innovaatiorahoituksen 
merkittävyyttä korostavien väitteiden mukaa
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Tilastot ovat osin ristiriidassa niiden väitteiden suhteen että julkiset tutkimus- ja kehi-
tyspanostukset ovat edellytys kansalliselle tai yritysten kilpailukyvylle. Ja mikä mielen-
kiintoista, aikaisemmin esitetyt GEM-tulkinnat tukevat tässä esitettyjä havaintoja. Julki-
sen tutkimus- ja kehitysrahoituksen määrä ei näyttäisikään olevan ratkaisevan tärkeää. 
Ilmeisesti positiivisella tavalla ahne, ”isännällinen” rahoitus tuottaa parempia tuloksia. 
Raha saattaa tällä tavoin kanavoitua osuvammin hankkeille jotka johtavat hyviin tulok-
siin.

Voisiko suhtautumisessammemme innovaatiojärjestelmän ja julkisen tutkimus- ja 
kehitysrahoituksen mahtiin olla tietynlaista uskonnonomaista hurmosta? Voisiko olla 
olemassa aiemmin kuvatusta kollektiivisesta innovaatiorahoitusintressistä johtuva ris-
ki, joka johtaa kollektiiviseen sokeuteen systeemin todelliselle vaikuttavuudelle? Nämä 
kysymykset koskettavat erityisesti välittäjäorganisaatioita, innovaatiojärjestelmän por-
tinvartijoita.

Jos Nokian investointeja ei lueta mukaan, maamme julkisen sektorin toimijat 
hallitsevat kansallisia, uusien teknologioiden ja tuotteiden kaupallistumisen 
kannalta kriittisiä asemia, niin tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa kuin alku-
vaiheen riskirahoituksessa. Malli sopi 1970-luvun teollisuuspolitiikkaan, ei nyky-
päivän kansainvälistyvään kilpailuun. Pienten maiden ei tule sokeasti jäljitellä 
suurempia, mutta on illuusio otaksua, että innovaation markkinavetoiset menes-
tysajurit eivät pätisi myös Suomessa – etenkin globalisoituvan kilpailun aikana. 
(Steinbock, 2004.)

1.4.3. Immateriaalioikeudet

Patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla (IPR) voidaan suojata omaa kilpailuetua liike-
toiminnassa. Patentit kuuluvat yrityksen tärkeimpään varallisuuteen, sillä niillä suojataan 
innovaatioita, teknologiaa ja tietotaitoa. Teknologiayritykset ovat aktiivisia immateriaali-
oikeuksien hankkijoita ja hyödyntäjiä, ja viime vuosina näkökulma IPR:iin on muuttunut. 
Fokusoituneen ja passiivisen suojaamisen rinnalle on noussut immateriaalioikeuksien 
asema aktiivisen kilpailuedun tuojana ja osana yrityksen kokonaisvarallisuutta. Suoma-
laiset teknologiayritykset ovatkin olleet aktiivisia immateriaalioikeuksien hankkijoita.

Suomi on globaaleissa vertailuissa kärkisijoille immateriaalioikeuksien suojaamisessa. 
Vastaavasti suomalaiset eivät ole vastaavassa suhteessa tehokkaita niiden kaupallistami-
sessa, ainakaan kasvuyrityslistojen perusteella. Innovaatiojärjestelmämme tuottaa siis 
suojattavia keksintöjä, mutta ei tuota samassa suhteessa kansainvälistä, voimakkaasti 
kasvavaa liiketoimintaa. Raportissa palataan kasvutilastoihin myöhemmin (luku 1.5.), 
mutta tässä on syytä todeta, että globaaleilla tai Euroopan kasvuyrityslistoilla suomalais-
yrityksiä näkyy valitettavan vähän. Patenttitilastoissa suomalaiset ovat sitä vastoin hyvin 
edustettuina (kuva 5).
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Kuva 5. Suomi menestyy patenttihakemusten listoilla (Tekes, 2004).

Immateriaalioikeuksia syntyy runsaasti myös tutkimusmaailmassa. Yliopistoissa ja tutki-
muslaitoksissa tutkijat ovat yleensä niitä jotka suojaavat keksintöjään. Vaikka tutkimus-
organisaatioilla on innovaatiopalveluja ja –asiamiehiä, yksittäisen tutkijan on tunnettava 
immateriaalioikeuksien perusteet. Ongelma on se, että tutkijoille on akateemisen uran 
kannalta oleellisempaa keksintöjen julkaiseminen kuin niiden suojaaminen. Suojaamis-
operaatio vie aikaa, keskimääräinen käsittelyaika on 2–2,5 vuotta. Toisaalta, kun patentti 
myönnetään, se tulee taannehtivasti voimaan hakemispäivästä alkaen. (Patentti- ja re-
kisterihallitus, 2005). Suojaaminen vaatii osaamista, jota tutkijoilla ei aina välttämättä 
ole. Asiaan voidaan puuttua tarjoamalla tutkijoille koulutusta ja tarkastelemalla yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa säännöllisin väliajoin tutkimushankkeissa tehtyjä keksintöjä. 

Yhtälailla olennainen haaste on immateriaalioikeuksien kaupallinen hyödyntäminen. 
Jonkun on kustannettava patenttiin sijoitettavat tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet 
eurot. Investoinnin olisi maksettava itsensä joskus takaisin. Todellisuudessa vain harva 
patentti tuottaa niin paljon että sillä rikastuu. Tämä johtaa siihen, että samalla kun akti-
voidaan IPR:ien hankkimista, tulisi IPR-salkkua hoitaa kuten sijoituskohdetta. Vaaditaan 
sekä osaamista, taloudellisia resursseja että aktiivista myyntityötä. Patentin arvo reali-
soituu vasta kaupanteossa.
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1.4.4. Yritysten riskirahoitus

Suomessakin suosittu harrastus on tehdä viittaukset ja vertailut Yhdysvalloissa tapahtu-
vaan kehitykseen Kalifornian Piilaaksoon. Kalifornia on kuitenkin osavaltiona aivan eri 
kokoluokkaa kuin Suomi, joten Suomen vertaaminen Kaliforniaan ei ole kohtuullista. 
Suomen vertailukohdaksi sopii esimerkiksi Massachusetts. Toinen Suomea maantieteel-
lisesti hieman lähempänä oleva vertailukohta voisi olla Israel. Näiden tarkastelukohtei-
den välillä on yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. 

Suomalainen pääomasijoituskentän pitkäaikainen vaikuttaja Mikko-Jussi Suonenlahti 
työskentelee globaalissa pääomasijoitusyhtiössä Bostonissa. Hän esitteli pääomasijoi-
tustoimintaa ja sen merkitystä maaliskuussa 2004 Global Software -valmennusohjel-
maan osallistuneille ohjelmistoyrittäjille. Hän totesi Massachusettsissa toimivan kehit-
tämisjärjestelmän muodostavan ”ehyen arvoketjun bisneskehitykselle”. Massachusetts 
Technology Collaborative (2004) on kuvannut paikallisen innovaatiojärjestelmän kuvan 
6 kaltaiseksi.
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Kuva 6. Innovaatiojärjestelmän viitekehys Massachusettsissa (Massachusetts Tech-
nology Collaborative, 2004).

Kaksi varsin tyypillistä indikaattoria vertailtaessa innovaatiojärjestelmiä ovat yritysten 
pääomarahoitus sekä tutkimus- ja korkeakoulujärjestelmä. Massachusettsissa Bosto-
nin alueen yliopistojärjestelmä on kooltaan verrattavissa Suomen korkeakoulujärjestel-
mään. Bostonissa sijaitsee maailman huippuyliopistoja, joten teknologiaosaaminen on 
maailman huipputasoa. On perusteltua olettaa, että Suomessa on huippuluokan koulu-
tus- ja tutkimusjärjestelmä, joten tässä ei liene suuria eroja. Entäpä rahoitusasiat?

Vuonna 2004 noin kuuden miljoonan asukkaan Massachusettsin osavaltiossa tehtiin 
pääomasijoituksia 2,5 miljardilla dollarilla, mikä on hieman yli 10 % Yhdysvalloissa teh-
dyistä pääomasijoituksista (Massachusetts Technology Collaborative, 2004). Vastaavasti 
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noin kuuden miljoonan asukkaan Israelissa tehtiin sijoituksia 1,46 miljardin dollarin ar-
vosta 426 yritykseen. Saatavilla olevan aineiston mukaan vuonna 2003 Suomen Pääoma-
sijoitusyhdistys ry:n jäsenet sijoittivat Suomessa 435 yritykseen yhtensä 328 miljoonaa 
euroa (kuva 7).
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Kuva 7. Tehdyt sijoitukset Suomessa 1991–2003 (Suomen Pääomasijoitusyhdistys, 
2004).

Suomessa siis sijoitettiin pääomaehtoista rahoitusta noin 13 prosenttia verrattuna Mas-
sachusettsiin ja 22 prosenttia verrattuna Israeliin. Massachusettsin osavaltion työvoi-
masta lähes neljännes työskentelee yrityksissä, joiden kasvua on ollut tukemassa pää-
omasijoittaja. Suomalainen pääomasijoitusvolyymi on kilpailijoihin verrattuna liian 
alhainen eikä vajetta pystytä kuromaan kiinni julkisin varoin.

Suomi tarvitsee elinvoimaisia yrityksiä ja suomalaisia omistajia ollakseen kilpailu-
kykyinen hyvinvointiyhteiskunta. Hyviä suomalaisyrityksiä siirtyy koko ajan ulkomaa-
laisten haltuun. Ulkomaiset sijoitukset sinänsä ovat tervetulleita ja tarpeellisia. Suo-
malaiset rahoitusmarkkinat on avattu kansainväliselle kilpailulle, mistä hyötyvät sekä 
suomalaiset yritykset että sijoittajat. Ongelma ei siis ole kansainvälisen omistuksen 
suuri määrä, vaan suomalaisen omistuksen pieni määrä. Suomalaisten yritysten ajau-
tuminen ulkomaalaisomistukseen liian edullisesti ja tuotekehityspanostusten kannal-
ta liian varhain ei ole Suomen etu. Vaara on todellinen, sillä Helsingin pörssi on jo nyt 
suhteellisen epälikvidi markkinapaikka. Sieltä on ostettu pois useita yrityksiä muuta-
man vuoden aikana ilman että tilalle on tullut uusia. (Puttonen, 2004; Ruokanen, 2004.) 

Mitä tänne Suomeen enää jää? Millaisia yrityksiä on jäljellä tytäryhtiötalou-
dessa? Tuntuu pahalta, kun globalisaatio tarkoittaa muutakin kuin sitä, että 
voimme matkustaa Euroopassa vapaasti ja saamme alkoholin halvemmalla 
verokilpailun ansiosta. Mutta onko sillä toisaalta väliä, kenen omistuksessa yri-
tyksemme ovat? Porin Karhua ja Turun Sinappia saa edelleen kaupasta, samoin 
Arabian astioita ja Tunturi-pyöriä. Kansallisen kansainvälisen ylpeytemme No-
kian omistus on kymmenessä vuodessa valunut 90-prosenttisesti ulkomaalaisil-
le, Stora Enson ja Amerinkin omistuksesta yli puolet on ulkomaalaisten käsissä. 
On pidetty hyvänä sitä, että jotkut suomalaislähtöiset yritykset kelpaavat myös 
ulkomaalaisille. Koko Helsingin Pörssin markkina-arvosta kolme neljäsosaa on 
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ulkomaalaisten hallussa. Eurooppalaisessa vertailussa Suomi on todellakin ääri-
tapaus, sillä muissa maissa ulkomaalaiset omistavat selvästi paljon pienemmän 
osuuden julkisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista.
(Puttonen, 2004.)

Kasvuyritysten riskirahoituksen väheneminen ja erityisesti pääomasijoitusyhtiöiden 
vetäytyminen siemen- ja käynnistysvaiheen sijoitustoiminnasta on yleiseurooppalainen 
ilmiö. Pohjois-Amerikassa riskipääomamarkkinat toimivat selvästi tehokkaammin kuin 
Euroopassa. Nimenomaan siemenvaiheen sijoitustoiminta on Pohjois-Amerikassa tuot-
tavinta. Suomessa ja Euroopassa yritysten aikaisen vaiheen riskisijoittamiseen ei juuri 
panosteta, koska toimintaa pidetään liian riskialttiina ja kannattamattomana. (Paasivir-
ta ja Valtonen, 2004.) Mutta jossain asioissa suomalaiset ovat pääomarahoituksen suh-
teen paremmalla tiellä (kuva 8).
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Kuva 8. Pääomasijoitukset siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin vuonna 2002 
(Tekes, 2004).

Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna yritystoiminnan alkuvaiheen yrityksiin sijoite-
taan pääomaa Suomessa kilpailijamaihin nähden hyvin. Tästä voitaneen tehdä johto-
päätös että Suomessa ongelma on kasvun rahoittaminen. Julkinen pääomasijoitustoi-
minta on tukenut juuri alkuvaiheen rahoituksessa. Kasvu vaatii jokaisella rahoituskier-
roksella suurempia sijoituksia, joten meidän pitäisi organisoida kasvun rahoitus uudella 
tavalla. Julkisin pääomasijoituksin tätä kuilua tuskin voidaan hoitaa, on keksittävä jotain 
uutta yhteistyössä yksityisten rahoittajien kanssa. 

Suomessa arvioidaan vuosittain syntyvän 1500–2000 osaamis- ja innovaatioperustais-
ta liikeideaa. Potentiaalisia siemenrahoituskelpoisia yrityksiä näistä tunnistetaan vuo-
sittain vain hieman toistasataa, joista runsaat 20 tulee vuosittain riskirahoituksen piiriin. 
Näistä ehkä 2–3 osoittautuu vuosittain tähtiyrityksiksi, joiden kautta riskisijoitusyhtiöt 
tekevät taloudellisen tuloksen. Joka toinen voimakkaaseen kasvuun tähtäävistä yrityk-
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sistä on ilmoittanut rahoituksen keskeisimmäksi kasvua ja kehittämistä hidastavaksi 
ongelmaksi. Yritysten kasvurahoitus on rakenteellinen ongelma, joka on pysynyt muut-
tumattomana suhdanteista riippumatta. Nykyinen laskusuhdanne näyttää vain pahen-
taneen tilannetta. Kasvuyritysten siemen- ja käynnistysvaiheen rahoituksessa on vakava 
markkinapuute (Paasivirta ja Valtonen, 2004.)

Ulkomaalaisten Suomeen tekemiin rahastosijoituksiin liittyy erään merkittävän ve-
rotuksellinen ongelman poistaminen. Ulkomaisten pääomasijoitusten verokohtelun 
muuttamisesta on tehty ehdotuksia siten, että ulkomaisten sijoittajien suomalaisiin 
pääomasijoitusrahastoihin liittyvä kaksinkertaisen verotuksen uhka poistuu. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että ulkomaisen pääomasijoittajan sijoittaessa suomalaiseen ra-
hastoon, voittojen verotus tapahtuu sijoittajan kotimaassa eikä Suomessa. (Kasvuyrittä-
jyyden neuvonantoryhmä, 2004; Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)

Yksityisen ja julkisen rahoituksen yhteistyömalleja kannattaisi kehittää entisestään. 
Kyse on uudenlaisista rahoituspaketeista. Tuomalla hyviin hankkeisiin houkutteleva 
määrä julkista rahaa voidaan houkutella yksityisiä sijoittajia resurssoimaan hankkeita 
suuremmilla panoksilla. Tällöin julkista rahaa kannattaa sijoittaa jopa avokätisemmin. 
Tällä hetkellä hankkeiden alirahoittaminen on todennäköisempi ongelma kuin ylirahoit-
taminen, joten hyviin hankkeisiin kannattaisi panostaa enemmän. Yksityinen ”isännälli-
nen” rahoitus julkisen ohessa ohjaa resurssien käyttöä mitä ilmeisimmin tehokkaammin 
kuin ilman sitä. Näin ainakin voidaan olettaa aiemmin esitetyn perusteella. 

Entäpä miltä kuulostaisivat seuraavat ratkaisuvaihtoehdot:
• yksityisen ja julkisen rahoituksen mittavammat yhteiset rahoituspaketit joilla 

madalletaan riskisijoittajien rahoituskynnystä ja kasvatetaan sijoitusten volyy-
mia,

• yhteisten rahastojen perustaminen ja syndikointi sijoituksissa ulkomaalaisten 
rahoittajien kanssa

• sijoitustoiminnan verotuksen muutokset rohkaisemaan bisnesenkeleitä sijoitta-
maan yrityksiin tai

• rahoituksen hakeminen sekä kasvuvaiheen liiketoiminnan keskittäminen pää-
markkinoille.

Yksi keskeinen haaste on saada sijoituskohteisiin samalla liiketoiminta- ja liikkeen-
johdon osaamista. Eräs keino on tukea bisnesenkeleiden mukaan tuloa. GEM tulokset 
viittaavat niiden positiiviseen vaikutukseen yritysten kasvun kannalta. Toinen voisi olla 
uusien intressi- ja ansaintamallien kehittäminen kokeneille yritysjohtajille, jotka olisi 
mahdollista sitoututtaa hankkeisiin. Kokeneiden osaajien sitoutuminen on usein ratkai-
sevan tärkeää mittavamman rahoituksen keräämiseksi pääomasijoittajilta, joten julki-
sella rahalla voitaisiin näin fasilitoida yksityisen rahoituksen keräämistä yrityksille.

1.4.5. Kansainväliset investoijat – sijoituksia Suomeen

Rahoituksesta keskusteltaessa usein sivutaan myös ulkomaisten yritysten ja pääoma-
sijoittajien roolia suomalaisen tai paikallisen yritystoiminnan rahoittajina. Suomessa 
toimii kansallisia ja alueellisia organisaatioita, joiden tavoitteena on saada ulkomainen 
yritys tai rahoittaja sijoittamaan toimintaansa tai pääomaa omalle alueelle. Ali-Yrkkö 
ym. (2004) ovat tuoreeltaan julkaisseet raportin aiheesta, joten tukeudumme tarkaste-
lussamme tähän aineistoon.
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Ali-Yrkkö ym. (2004) ovat tarkastelleet ulkomaisten yritysten tekemiä investointeja 
Suomeen ja suomalaisten investointeja ulkomaille. Suomeen tulleiden ulkomaisten yri-
tysten motiiveja tiedusteltiin vuosina 1995–2004. Motiiveja tiedusteltiin sekä Suomeen 
perustetuilta yrityksiltä (uusinvestointi eli greenfield-investointi) että yrityskaupan kaut-
ta ulkomaiseen omistukseen siirtyneiltä yrityksiltä. Tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Kyselyaineiston ulkomaisten yritysten jakauma toimialoittain sijoitus-
muodon suhteen (Ali-Yrkkö ym., 2004).

Tulosten mukaan teollisuuden investoinneista 87,1 % tapahtui yritysostoina ja 12,9 % 
uusinvestointeina. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkomaiset yritykset etabloituvat Suomeen 
pääosin ostamalla suomalaisen yrityksen. Yrityskaupan kohteina olleissa yrityksissä 
keskeiset motiivit ovat ostajayrityksen markkinoiden kasvattaminen, ostetun yrityksen 
markkinointi- ja liiketoimintaosaaminen sekä pohjoismaiset markkinat. Uusinvestoin-
tien tärkeimmät motiivit ovat uusien asiakkaiden saaminen, yhteistyön ja verkostoitu-
misen kehittäminen sekä pohjoismaiset markkinat. 

Yritysten investointipäätökset perustuvat lähes aina useisiin tekijöihin. Sijaintipäätök-
siin vaikuttavat ensisijaisesti markkinoiden läheisyys, osaavan työvoiman kustannus/
tuottavuus -suhde sekä toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet. Kansainvälisesti toi-
mivat yritykset sijoittavat toimintojaan niille alueille, jotka kokonaisuutena tarjoavat hy-
vät puitteet yritystoiminnalle. Tutkimukset sekä Suomessa että muualla osoittavat, että 
tärkein yksittäinen ulkomaisten investointien motiivi tuotantotoiminnassa ovat olleet 
markkinatekijät. Viime vuosina on kuitenkin ilmennyt merkkejä että kustannustekijöi-
den merkitys on korostumassa.

Ulkomaisen t&k-toiminnan motiivit riippuvat siitä, pyrkiikö yritys tekemään ulkomai-
sessa t&k-yksikössään tuotteen tai tuotantoprosessin sopeuttamista paikallisille mark-
kinoille vai onko tarkoitus pikemminkin luoda kokonaan uusia tuotteita, prosesseja tai 
teknologioita. Mikäli sopeuttaminen on pääasia, niin ulkomaisen t&k-yksikön sijainti-
paikkapäätökseen vaikuttaa ennen kaikkea markkinoiden koko. Jos vastaavasti kyse on 
uuden tiedon etsimisestä tai teknologian kehittämisestä, sijaintipäätökseen vaikuttaa 
ennen kaikkea kohdealueen tieteellinen ja teknologinen osaaminen, korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten läheisyys sekä julkisen sektorin myöntämät tuet. Pääkonttoritoimin-
tojen sijaintipäätöksissä korostuvat ensisijaisesti yrityksen historia, yhteiskunnallinen 
vakaus sekä liikenne/tietoliikenneyhteydet (taulukko 2).
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Taulukko 2. Sijaintipaikkaan vaikuttavat keskeiset tekijät arvoketjun eri osissa (Ali-
Yrkkö ym., 2004).

Ulkomaiset investoinnit Suomeen ja suomalaisyritysten investoinnit ulkomaille 
ovat pitkälti seuranneet suorien sijoitusten kehitystä maailmantaloudessa. Ke-
vään 2004 kuluessa julkaistujen kansainvälisten kyselytutkimusten mukaan yri-
tysten ulkomaaninvestoinnit kääntyvät muutaman vuoden hitaan kasvun jäl-
keen nousuun, jonka odotetaan jatkuvan useita vuosia.

Myös t&k-toiminnan kansainvälistyminen jatkuu. Kyse on sekä standarditut-
kimuksen ja -tuotekehityksen laajentamisesta matalan kustannustason maissa 
(Aasia) että pyrkimyksestä hakeutua parhaan käytettävissä olevan tiedon lähei-
syyteen. Tulevaisuudessa myös t&k-toiminnan sisällä tapahtuu entistä enemmän 
erikoistumista. Ei ehkä olekaan enää yhtä relevanttia pohtia, tehdäänkö t&k-toi-
mintaa enenevässä määrin ulkomailla. Kyse tulee olemaan ennemminkin siitä, 
millaista t&k-toimintaa tehdään missäkin ja mikä rooli Suomen t&k-toiminnal-
la tulee olemaan. Kaiken kaikkiaan kansainvälisten investointivirtojen kasvu 
merkitsee työnjaon syventymistä ja erikoistumiskehityksen voimistumista. 

Yrityskyselyn tulokset vahvistavat aiemmista tutkimuksista ja kilpailukykyver-
tailuista saatua kuvaa, jonka mukaan Suomen selkeimmät vahvuudet koskevat 
yhteiskunnan yleistä toimivuutta ja vakautta, ihmisten rehellisyyttä ja luotet-
tavuutta sekä yritysten teknologista osaamista. Suurimmat heikkoudet liittyvät 
puolestaan henkilöverotukseen ja työvoimakustannuksiin.
(Ali-Yrkkö ym., 2004.)

Globalisaatiolla on omavaikutuksensa investointeihin. Toisaalta ”Kiina-ilmiö” -keskus-
telussa on liioittelua. Yhä yli 75 prosenttia koko maailman ulkomaisista investoinneista 
suuntautuu kehittyneisiin maihin eli Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Koko 
maailman ulkomaiset investoinnit esimerkiksi Intiaan olivat vuonna 2002 yhteensä 3,4 
miljardia dollaria, kun investoinnit Suomeen olivat 9,1 miljardia dollaria. Olennaista onkin 
tunnistaa investointipäätöksiin vaikuttavat tekijät ja muodostaa oma strategia investointi-
en saamiseksi tämän pohjalta. Helppoa tämä ei ole, mutta kokeilemisen arvoista kylläkin.
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Globaali huippuosaaja -strategian mukaisesti Suomen tulee profiloitua t&k (tut-
kimus ja kehitys) -veturina, houkutella investointeja ja t&k-vetoisia yrityksiä. 
Ulkomaisia tuotannollisia investointeja on taas saatava Suomeen vuosikymme-
nien tauon jälkeen. T&k -investointien verovapaus voisi eräiden haastateltujen 
mukaan profiloida Suomea maana, joka houkuttelee kansainvälisiä yrityksiä. 
Suomen tulee erottautua maaksi, jossa yrityksellä on helppo toimia. On luotava 
nykyistä paremmat puitteet aivotuonnin mahdollistamiseksi sekä yritysten dy-
namiikan edistämiseksi.
(Ruokanen, 2004.)

1.4.6. Kansainvälistyminen

Suomalaisen liiketoiminta- ja innovaatioympäristön kehityksen on oltava globaalissa 
mittakaavassa kestävää. Tämä edellyttää Suomelta nykyistä suurempaa avoimuutta ja 
kansainvälistyminen täytyy nähdä kaksisuuntaisena tienä. Samalla kun pidämme huol-
ta suomalaisen työvoiman koulutustason kehittymisestä ja hyvistä työllistymisedelly-
tyksistä, meidän on avauduttava ulkomaisille osaajille ja työntekijöille osaamispohjan 
vahvistamiseksi. Tämä edellyttää ulkomaalaisia koskevan asenneilmaston parantamista 
ja entistä myönteisempää Suomi-kuvaa maailmalla. (Suomi maailmantaloudessa -oh-
jausryhmä, 2004.)

Voimme hyötyä globaalista osaamisesta panostamalla esimerkiksi opiskelijoiden ja 
tutkijoiden kansainvälisiin toimintoihin. Yliopistojen on entistä tietoisemmin avaudut-
tava globaaliin rekrytointiin. Parhaimmillaan merkittävä osa professoreistamme voisivat 
olla alansa kansainväliseen kärkeen kuuluvia ulkomaisia tutkijoita. (Himanen, 2004.)

Kansainvälisesti kilpailukykyiset yliopistot luovat perustan huippuosaamisen saavut-
tamiselle. Yliopistojen kansainvälinen kilpailukyky on sidoksissa korkeatasoiseen perus-
tutkimukseen, tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan. Kilpailustrategian ydinvaatimus 
on kyky rekrytoida parhaat osaajat niin tutkijoiksi, opettajiksi kuin opiskelijoiksikin. Täl-
lä hetkellä Suomessa tutkijoista vain 1,6 prosenttia on ulkomaalaisia, kun EU:n keskiar-
vo on yli 4 prosenttia. Tutkijoiden suhteen tilanne on siis yleisen väestön verrattuna huo-
no. Juuri tieteen kuuluisi määritelmällisesti olla luonteeltaan kansainvälistä. Tieteemme 
globalisoituminen tapahtuu tutkijoidemme kansainvälisen toiminnan kautta. Syntyvien 
kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta Suomeen voidaan saada myös tulemaan li-
sää kovatasoisia ulkomaalaisia tutkijoita. (Himanen, 2004; Ruokanen, 2004; Suomi maa-
ilmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)

Suomen korkeakoululaitoksen ongelmat liittyvät laatuun ja kansainvälistymiseen. 
Suomesta puuttuvat maailmanluokan yliopistot. Kansainvälistä huippua edustava osaa-
minen yliopistoissa ja korkeakouluissa uhkaa hiipua, jos opetuksen ja perustutkimuksen 
resursseja ei kyetä nostaman kansallisesti tärkeillä ydinosaamisalueilla. Kansainvälisen 
huipun saavuttaminen opetuksessa ja tutkimuksessa edellyttää nykyisellään – ja tule-
vaisuudessa entistä voimakkaammin – riittävän suurien ja kriittisen massan omaavien 
keskittymien synnyttämistä. Globaalissa ympäristössä menestyvät parhaat, joko suuret 
tai riittävän erikoistuneet koulutus- ja tutkimusyksiköt, jotka ovat verkottuneet muihin 
kansainvälisiin huippuosaamisen keskittymiin konkreettisen yhteistyön kautta. Suoma-
laisten yliopistojen strategioissa on kuitenkin vähän esimerkkejä selkeistä erikoistumi-
sista, fokusoinneista tai kansainvälisestä verkottumisesta. (Himanen, 2004;  Ruokanen, 
2004; Suomi maailmantaloudessa -ohjausryhmä, 2004.)
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Kyse on maailmanlaajuisesti aivan kärkiluokan kykyjen tarpeesta. Meidän on 
luonnollisesti vahvistettava omaa koulutusjärjestelmäämme tältä kannalta, 
mutta globaalissa maailmassa tarvitaan myös strategiaa, jolla Suomi voi houku-
tella jo olemassa olevia huippuja työskentelemään suomalaisten ryhmien kanssa 
(tämä on yksi keskeinen tapa myös vahvistaa omaa järjestelmäämme). 

Luovien huippuosaajien houkuttelemiseksi onkin syytä laatia erillinen strate-
gia, jota voisi nimittää ”tarjous, josta ei voi kieltäytyä” -strategiaksi. Vaikka tällai-
nen tarjous olisi hyvinkin avokätinen, Suomen kansainvälisen huippuosaajan 
maahamme muutosta saama hyöty on huomattavasti sen taloudellista kustan-
nusta suurempi.

Kansainvälisten huippujen saaminen perustuu suomalaisten kansainvälisiin 
yhteistyöverkostoihin, ei pelkkään rahaan. Tällä tavalla saadaan myös paras tu-
los, jossa kaikilla on intressit yhteistyön syventämiseen. Kansainvälisiä huippuja 
kannattaa kutsua myös Suomen johtaviin elimiin.
(Himanen, 2004.)

Kauppa- ja teollisuusministeriö julkaisi joulukuussa 2004 vientifoorumin tekemän ra-
portin Viennin ja kansainvälistymisen edistämisen (vke) kansallinen strategia. Sen mu-
kaan Suomen menestys perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän yritysten kansainvälis-
tymiseen. Menestyminen edellyttää lähitulevaisuudessa viennin bkt-osuuden ja vien-
tiyritysten määrän huomattavaa kasvua. Suomi on pienenä kansantaloutena yhä riippu-
vaisempi yritysten kansainvälistymisestä ja viennistä. Nykyinen liiketoimintaympäristö 
edellyttää yrityksiltä tätä entistä varhaisemmassa vaiheessa ja kansainvälistymisosaa-
misen ja kansainvälisen kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä. Osaaminen, innovaatiot, 
teknologiat, resurssien tehokas käyttö ja nopea kansainvälistyminen ovat yrityksille tär-
keimpiä menestystekijöitä globaalissa kilpailussa.

VKE-strategiaraportin mukaan useasta yksittäisestä toimijasta koostuva järjestelmä 
voi olla tehokas vain, jos järjestelmässä ei ole päällekkäisyyksiä eikä aukkoja. ”Palvelujen 
on muodostettava kattava kokonaisuus, jossa toimijoiden välisten rajapintojen ylittämi-
nen ei aiheuta yrityksille ongelmia, vaan järjestelmä pikemminkin proaktiivisesti ohjaa 
yrityksiä eri toimijoiden ja palvelujen välillä.” Yritysten kannalta katsottuna tämä ehdo-
tus lähestyy Ryynäsenkin peräänkuuluttamaa ns. yhden luukun periaatetta.

Raportin strategisina painopisteinä esitetään, että vienti ja kansainvälistyminen tulee 
ottaa huomioon koko innovaatioketjussa alusta alkaen. Suomessa tulee panostaa erityi-
sesti kasvuyrityksiin, kansainvälistymispotentiaalia omaaviin kotimarkkinayrityksiin ja 
uusiin teknologiayrityksiin. Markkina-alueiden osalta painopisteenä ovat kasvavat mark-
kinat. Pk-yritysten osalta keskitytään myös niiden kannalta tärkeille lähimarkkinoille. 

1.4.7. Strategiat

Tuskin mikään muu liikkeenjohtamisen ja sotataidon käsite kuin strategia on viime vuo-
sikymmenten aikana noussut myös innovaatiojärjestelmän ja kehittämistyön keskiöön. 
Strategian käsite adoptoitiin vakavassa mielessä liikkeenjohtoajatteluun vasta 1960-lu-
vulla. Strategioinnista on kuitenkin tullut tällä hetkellä eräänlainen ”pakollinen juttu” 
johtajille, liikkeenjohdon tutkijoille, konsulteille, opettajille, omistajille, analyytikoille, 
pörssi-ihmisille, taloustoimittajille sekä myös arjen nojatuolistrategeille. (Näsi ja Auno-
la, 2002.) 
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Strategia ei ole vain akateeminen asia vaan paljon enemmän. Sen on tarkoitus olla 
konkreettinen työkalu ja ohjenuora organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnassa. Näsi ja 
Aunola (2002) toteavat, että kun suomalainen rakentaa strategisen johtamisen ”komp-
leksinsa” yritykseensä tai organisaatioonsa, voi käydä niin, että se viedään huippuunsa 
– oppikirjaa sanatarkasti noudattaen. Ja tämä tulos voittaisi byrokratian maailmanmes-
taruuskisoissa. 

Kehittäjät ja kehittämisorganisaatiot näyttäisivät olevan aktiivisimpia strategiaintoi-
lijoita. Tämän voi havaita tarkastelemalla käynnissä olevia alueellisia ja kansallisia stra-
tegiaprosesseja. Ja strategiaprosessien viidakko on moninainen. Valmistelussa on mm. 
teknologia-, innovaatio-, kansainvälistymis-, kilpailukyky-, rahoitus-, markkinointi-, 
alueellistamis-, liiketoiminta-, verkottumis- ja yhteistyöstrategioita. Toiminnan aktiivi-
suuden, moninaisuuden ja pirstaleisuuden johdosta on välttämätöntä selkiyttää mitä 
näillä prosesseilla konkreettista haetaan ja miten eri strategiat on linkitetty toisiinsa. 
Toisaalta herää kysymyksiä kuten mitä strategialla yleensä tarkoitetaan ja mitä niiden 
toteuttamisen tuloksena syntyy.

Strategian määrittely ja toteuttaminen eivät myöskään ole millään muotoa helppoja, 
vaikka strategioiden tuotannon määrästä saattaisi saada sellaisen kuvan. Strategialla voi-
daan tarkoittaa yrityksen tai organisaation toiminnan juonta, sen tapahtumien punaista 
lankaa. Strategian voi nähdä myös suunnitelmana, asemana tai reviirinä, toimintamal-
lina, perspektiivinä tai juonena. Se voidaan hahmottaa mm. toimialaperustaisesti (esim. 
Michael Porter), resurssiperustaisesti (esim. Gary Hamel) tai organisaatiososiologian ja 
johtamisen kautta (esim. Henry Mintzberg). (Malmivaara, 2004; Mintzberg, 1998; Näsi ja 
Aunola, 2002.)

Strateginen johtaminen voidaan Näsin ja Aunolan mukaan (2002) jakaa kahteen vai-
heeseen: strategian laadintaprosessiksi (strateginen suunnittelu) ja strategian toimeen-
panoprosessiksi (kuva 9).
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Kuva 9. Strategisen johtamisen kulkukaavio (Näsi ja Aunola, 2002).

Kaplan ja Norton (2004) esittävät, että strategia tulisi kuvata karttana. Ja monella muulla 
on erilaisia näkemyksiä. Tässä edellä esitetyn perusteella onkin helppo todeta, että eri-
laiset näkökulmat voivat johtaa strategiatyössä hyvin erilaisiin tuloksiin.

Suomalaiselle yritystoiminnalle voidaan antaa strategian laadintaprosessin osal-
ta hyvän arvosanan. Vastaavasti toimeenpanoprosessin osalta on helppo löytää useita 
eri kohtia joissa asiaintilan tulisi olla parempi. (Näsi ja Aunola, 2002.) Hallintoihmisillä 
on ylikorostunut luottamus loistavaan toteutukseen; he uskovat, että se on kaikki, mitä 
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epäjatkuvassa maailmassa menestymiseen tarvitaan. He ovat enemmänkin kirjanpitäjiä 
kuin näkijöitä. Saman toimialan ihmiset ovat usein sokeita samalla tavoin; kaikki kiinnit-
tävät huomiota samoihin asioihin ja jättävät samat asiat huomiotta. (Hamel, 2001.) 

Yrityksen (organisaation) on kyettävä luomaan itselleen sellainen kilpailustrategia, 
jolla se voi selviytyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Itse strategian ja kilpailu-
edun määritelmiä on myös erilaisia riippuen kulloinkin aihetta käsittelevän henkilön 
koulukunnasta. Kiteytetysti yrityksen kilpailustrategialla tarkoitetaan sen tapaa pärjätä 
markkinoilla ja ansaita hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle. (Malmivaara, 2004.) Strategi-
an toteutumisen kannalta oleellista on tavoitteiden toteutumisen mittaaminen. Ilman 
mittaamista ei voida objektiivisesti todeta onko tavoitteisiin päästy. Tämä on suhteelli-
sen helppo mitata yrityksissä, mutta miten mitataan innovaatiojärjestelmän tuloksia, se 
onkin hieman visaisempi haaste. 

Sekä strategioiden että yrityksen johdon merkitys korostuvat globaalissa liiketoimin-
nassa. Yrityksen johdolla tulee olla riittävä määrä liiketoimintaosaamista ja -kokemusta 
jotta se kykenee reagoimaan tarkoituksenmukaisesti ja riittävän nopeasti liiketoiminnan 
haasteisiin. Johdolla tulee siis olla kykyä ja osaamista liiketoiminnan strategiatyöhön ja 
johtamiseen. Innovaatiojärjestelmässä toimivien organisaatioiden johtajilla tulee olla 
myös em. kykyjä ja edellytyksiä. On vaikea kuvitella, että muulla tavoin on saavutettavis-
sa luonteva ja tuloksellinen vuorovaikutus yritysten ja tukiorganisaatioiden välillä.

Alueellisen innovaatiojärjestelmän ongelma ei ole mahdollisuuksin niukkuus eikä nii-
den luontikaan. Haasteena on niiden valinta. Kriittinen kysymys kuuluukin; millä aloil-
la alueella on todellisia mahdollisuuksia kehittyä parhaaksi ja sitten pidättäytyä niissä. 
Paikallisten toimijoiden tulisi löytää yhdessä jaettu käsitys mahdollisuuksien joukosta. 
(Collins, 2002.) Vaikka sisäiset prosessit ovatkin kunnossa, kehittämispolitiikassa ollaan 
tuolloin vasta alussa. Todellinen kypsyyskoe on taito rakentaa yhteisiä toimintoja itsel-
listen toimijoiden välille. (Hammer, 2001.)

1.5. Haasteena yritysten kehitys ja kasvu

Keväällä 2004 Singaporessa julkaistu maailmanlaajuinen yrittäjyysselvitys GEM 2004 
(Global Entrepreneurship Monitor) kertoo, että erittäin nopeasti kasvavat yritykset ovat 
etenkin pienten kotimarkkinoiden ja korkean kustannustason kehittyneissä maissa 
– kuten Suomessa – avainasemassa uusien työpaikkojen ja terveen talouden rakentaji-
na. Tämän vuoksi esimerkiksi Singaporessa pyritään erilaisten toimien avulla luomaan 
otollinen ympäristö näiden yritysten syntymiselle ja kehittymiselle. Ilman riittävän isoa 
määrää globaaliin markkinajohtajuuteen pyrkiviä – ja tähän asemaan myös pääseviä 
– nk. gaselliyrityksiä meidän suomalainen teknotaloutemme uhkaa näivettyä. (Saukko-
nen ym., 2004.) 

Erään yleisesti käytetyn määritelmän mukaan gaselliyrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, 
joiden liikevaihto toiminnan alussa on noussut yli sadan, ehkä tuhansienkin prosenttien 
vuosivauhtia ja jotka isoiksi kasvettuaankin ovat jatkaneet yli 20 prosentin kasvutahdil-
la neljänä peräkkäisenä vuonna. Tällaiset yritykset ovat arvokkaita, koska ne kasvuaan 
ylläpitääkseen vaativat ympärilleen toimivan verkoston yhteistyökumppaneita. Näin 
nämä globaalit gaselliyritykset säteilevät myönteisiä vaikutuksia myös lähiympäristöön-
sä. (Saukkonen ym., 2004.)

 GEM-datan kaikista yrityksistä 3–5 %:a eli kasvuyrityksistä arvioilta 80 % on lokaaleja 
kasvuyrityksiä (kasvaa esim. 20 henkilön paikallisiksi yrityksiksi). Sen sijaan ehkäpä 20 
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% kasvuyrityksistä, siis 0,6–1,0 % kaikista yrityksistä, nousee globaaleiksi gaselleiksi. Ne 
kasvavat paikalliskategoriasta nopeasti kansainvälisenluokan läpi suureksi – ja sitten os-
tavat palveluitaan myös muilta, enemmänkin lokaaleilta kasvuyrityksiltä. Arviolta tämä 
korkeintaan 1 %:n yritysjoukko työllistää ehkäpä 80 % GEM -kasvuyritysten työvoimasta; 
eli 40–60 %  koko kyseisen vuoden yrityspopulaation työllistämästä ihmismäärästä! 

Kansainvälisissä selvityksissä Suomen liiketoimintaympäristön kilpailukyky on 
arvioitu korkeaksi. Yrittäjyyden edistämistä Suomessa tukee mm. myönteinen 
yrittäjyysilmapiiri, korkea koulutustaso, edistynyt tasa-arvo, kehittynyt tutki-
mus- ja innovaatioympäristö, toimiva infrastruktuuri sekä julkiset yritysten ra-
hoitus- ja neuvontajärjestelmät. Kilpailukykyarvioiden tulokset ovat kuitenkin 
olleet Suomen kannalta ristiriitaisia. Vaikka liiketoimintaympäristön kilpailuky-
ky saa mairittelevia arvosanoja, suorituskykyä mittaava elintaso on jo vuosia ol-
lut kehittyneiden maiden keskitasoa. Myös yrittäjyysaktiivisuus ja kasvuyritysten 
määrä on kansainvälisesti vertaillen suhteellisen alhaisella tasolla.

Meillä on pulaa varsinkin kasvuhaluisista ja kasvukykyisistä keskisuuris-
ta yrityksistä. Tutkimusten mukaan yritykset alkavat rakenteellisesti työllistää 
merkittävästi vasta kasvaessaan pk-yritysten pienimmästä luokasta isommiksi. 
Esimerkiksi teollisuudessa Suomen voimakkaasti verkostoitunut toimintamalli 
edellyttää, että meillä on riittävästi yrityksiä, joilla on kasvupotentiaalia keski-
suureen yritysten kokoluokkaan ja siten kykyä vastata suuremmista toimitusko-
konaisuuksista. Yritysten kasvuhalukkuutta Suomessa on kyettävä kohottamaan 
merkittävästi korkeammalle nykyisestä varsin vaatimattomasta 6–7%:n tasosta.
(Kasvuyrittäjyyden neuvonantoryhmä, 2004.)

Suomen talouselämää on vaivannut ja vaivaa edelleen mittava gaselliyritysten vajaus. 
Deloitte Touche Tohmatsun vuoden 2004 eurooppalaisten teknologiayritysten Fast 500 
-kasvuyrityslistalle (Technology Fast 500 EMEA Ranking) pääsi viisi suomalaista yritys-
tä: sijalle 68. Proha, 131. Scanfil, 227. Saunalahti, 231. Basware ja 489. Elcoteq. Naapu-
rimme ruotsalaiset saivat samaiselle listalle 25 yritystä ja niiden sijoitus on olennaisesti 
lähempänä kärkeä kuin suomalaisten. Norjalaisia yrityksiä on listalla 50. Tällä listalla ei 
ole huomioitu aasialaisia eikä erityisesti pohjoisamerikkalaisia yrityksiä, joilla on aivan 
olennainen kotimarkkinaetu kasvun kannalta. Esim. ohjelmistoteollisuuden maailman-
markkinoista USA ja Kanada edustavat liki 50 % koko markkinasta. Voi vain arvailla, että 
eurooppalaiset yritykset eivät välttämättä koreile globaalien listojen kärjessä. 

Viimeaikaiset uutiset suomalaisyritysten kasvuhaluttomuudesta sekä tutkimus- ja tuote-
kehityksen panostusten leikkauksista ovat merkillepantava ilmiö. Kasvuhaluttomuus kävi 
selvästi ilmi useista eri raporteista. Uusille markkinoille meneminen tai markkinaosuuden 
kasvattaminen eivät ole kovinkaan houkuttelevia. Suomen menestyksen kannalta kyse on 
huolestuttavasta ilmiöstä. Positiivista on se, että molempiin näistä, sekä kasvuhaluun että 
tutkimus ja -kehityspanostuksiin, voidaan vaikuttaa aktiivisin toimenpitein. Motivaatiota 
voidaan herätellä esimerkiksi julkisilla panostuksilla, verohelpotuksilla ja kasvun tukitoi-
menpiteillä. Tätä ei voida jättää huomiotta tulevaisuuden strategioita laadittaessa. 

Mutta kaikkeen ei voida julkisen vallan keinoinkaan vaikuttaa. Pienten yritysten kas-
vuprosesseja selvitettäneen, professori David Storeyn, näkemyksiä mukaillen yritysten 
kasvun osatekijät voidaan liiketoimintaympäristön ominaisuuksien lisäksi jakaa kol-
meen ryhmään:



Innovaatiojärjestelmää uudistamassa   | 35

• Yrittäjän ominaisuudet: ammatillinen osaaminen, yrittäjyysmotivaatio ja -koke-
mus, arvot, persoonallisuuden piirteet, elämäntilanne jne. 

• Yrityksen (organisaation) ominaisuudet: kasvutarve, resurssit, toimiala
• Yrityksen kasvuun ja johtamiseen liittyvät strategiat

Strategiat ja johtamismenetelmät liittyvät yrityksen tuotteisiin ja markkinoihin, tuotan-
toon (prosessiin), omistusjärjestelyihin, organisaation ja johtamistapojen muutoksiin ja 
yritysten työllistävyyteen. Kasvun toteutuminen edellyttää luonnollisesti yrittäjän kas-
vumotivaatiota. Yhtenä tärkeimpänä kasvua selittävänä vaikuttajana pidetään yrityksen 
strategiaa – oletetaan, että yrityksen strateginen suunnittelu ja toimenpiteet vaikuttavat 
olennaisesti siihen, miten hyvin yritys onnistuu kasvamaan. Tutkimusten mukaan kasvu 
ei suinkaan tapahdu automaattisesti, vaan kasvu perustuu kilpailutilanteessa toimivan 
yrityksen, ainakin osittain tietoiseen, strategiseen päätöksentekoon. (Kasvuyrittäjyyden 
neuvonantoryhmä, 2004.)

Kasvukyky ja -halu ovat näin ollen ensiarvoisen tärkeitä keskustelun aiheita innovaa-
tiojärjestelmää uudistettaessa. Näitä tekijöitä ei voi korostaa liikaa puhuttaessa tulevai-
suuden kilpailukyvystä. Meidän pitää puhua kilpailuvietistä, voittamisenhalusta ja voit-
tamisen hyvästä tunteesta, aivan kuten urheilun parissa. Ne ovat aivan välttämättömiä 
kilpailussa menestymisen kannalta. Suomen kansa on innostunut urheilijoidensa ja 
taiteilijoidensa huippusuorituksista – sama asenne suhteessa liiketoiminnassa menes-
tymiseen on luotava koko yhteiskuntaan (Ruokanen, 2004). On muistettava, että mitään 
näistä ei voida määrätä ylhäältä käsin – keinot ovat jotain aivan muuta. Siinä riittää poh-
dittavaa kaikille innovaatiojärjestelmän osapuolille.

Keskustelu yritysten kehittymisestä ja kasvusta ei tarkoita että tavoittelisimme vain jät-
tiläismäisiä korporaatioita. Markkinoilta löytyy tälläkin hetkellä mielenkiintoisia ja erit-
täin menestyviä yrityksiä jotka eivät ole bisnesmaailman jättiläisiä. Samaan aikaan kun 
suuret korporaatiot valloittavat näyttävästi markkinoita, niiden varjossa operoi joukko 
globaaleilla markkinoilla pelaavia yrityksiä, jotka ovat suurelle yleisölle lähes näkymät-
tömiä ja tuntuvat salaisilta. Ne voivat olla varsin tuntemattomia jopa itse bisnesyhtei-
sölle. Silti nämä yritykset voivat omistaa omassa kategoriassaan jopa yli 70 prosentin 
maailmanmarkkinaosuuden. Tällaisia yrityksiä on tutkinut mm. Hermann Simon, joka 
kutsuu näitä yrityksiä hidden championeiksi. Useat näistä yrityksistä ovat olleet globaa-
leja pelureita jo paljon ennen nykyistä globalistumiskeskustelua.

Simonin (1996) mukaan hidden championeilla on seuraavanlaisia tunnuspiirteitä:
• ne ovat erinomaisia innovaattoreita – useat ovat luoneet itse omat markkinansa
• fokusoituneet kapeaan tuotekategoriaan, keskittyneet ratkaisemaan määrätyn 

asiakastarpeen globaaleilla markkinoilla
• välttävät ulkoistamista, diversifioitumista ja strategisia alliansseja – rakentavat 

itselleen omintakeisen kilpailuedun
• toimivat erittäin lähellä asiakkaitaan, mutta niillä ei ole mittavia markkinointior-

ganisaatioita
• niiden johtajat ovat yleensä autoritaarisia ja osallistuvia
• yksi tunnusmerkki on jatkuvuus; henkilöstön ja johdon vaihtuvuus on erittäin 

vähäistä.
Useat tällaisista yrityksistä ovat perheyhtiöitä, joissa omistajaohjaus toteutuu hyvin 
konkreettisesti.
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Simon on määritellyt hidden championin kriteerit seuraavasti:
1. Yrityksen tulee olla omassa kategoriassaan maailman markkinajohtaja tai toisel-

la sijalla, tai Euroopan markkinoiden johtaja.
2. Tyypillisesti yrityksen liikevaihto on alle miljardi US-dollaria. Joitain poikkeuk-

siakin löytyy.
3. Yrityksen julkisen näkyvyyden tulee olla vähäinen, vaikka joitakin poikkeuksia 

tästäkin löytyy.

Esimerkkeinä tunnetuista hidden championeista Hermann Simon (1996) ja Matti Otala 
(2001) ovat tunnistaneet seuraavia: Webasto (lämmittimet), Stihl (moottorisahat), Ha-
ribo (makeiset), Würth (kokoonpano) ja Kärcher (painepesurit); suomalaisista Polar 
Electro (sykemittarit) ja Planmeca (hammaslääketieteen laitteet).

Yhteenvetona voidaan todeta että tällaiset yritykset ovat erittäin arvokkaita omalle 
lähiyhteisölleen vaikka niitä ei juurikaan tunnettaisi. Innovatiivisuus, vahva kilpailuetu 
markkinoilla ja henkilöstön pysyvyys ovat juuri niitä asioita joita elinkeinopolitiikalla 
pyritään luomaan. Tällaisten hidden championeiden syntymistä meidän pitäisi myös 
pystyä tukemaan – tarjota niille kasvun ja kehittymisen alusta.
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2. Tarvitaan uutta tarkastelua, asennetta ja työkaluja
Siirrymme ilmiö- ja ylätason tarkastelusta lähemmäs yritys- ja innovaatioympäristöta-
soa. Meillä on käsiteltävänä vielä aiheita, jotka johdattavat tarkastelemaan mahdolli-
suuksia ja toimenpiteitä monipuolisemmin. Usein ylätason tarkastelun ongelma on se, 
ettei nähdä puita metsältä. Jokainen yritys ja innovaatioympäristö on yksilöllinen ja tar-
vitsee yksilöllisiä ratkaisuja. Toisaalta globaali toimintaympäristö on yleinen ja yhteinen, 
markkinoilla on runsaasti erilaisia pelureita ja pelejä, ja jokaisen yksittäisen toimijan on 
jollain tavalla integroiduttava tähän globaaliin, usein aika sekavaan toimintaympäris-
töön. 

Tässä luvussa pyrimme tiivistetysti nostamaan esiin yrityslähtöiset ja paikallisen inno-
vaatioympäristön arjen haasteet ja kuvaamaan miten haasteisiin pitäisi vastata. Tämä ja 
seuraava luku toimivat siltana loppuosalle, jossa käsitellään konkreettisempia ratkaisu-
vaihtoehtoja.

Asiakasrajapinnassa kerättävällä informaatiolla on aivan ratkaisevan tärkeä merki-
tys kun suunnitellaan liiketoimintaa. Asiakkaiden tarpeet ja ongelmat on tunnettava ja 
asiakkaita pitäisi olla paljon. Voi olla liian yksinkertaistettua väittää, että mitä suurem-
man asiakaslähtöisen ongelma yritys kykenee ratkaisemaan, sen todennäköisempää on 
että siinä voi ansaita. Oman positioinnin ja riskienhallinnan näkökulmasta yrityksen on 
tunnistettava markkinoilta kilpailevat ratkaisut ja teknologiat sekä kilpailevien yritysten 
strategiat ja liiketoimintamallit. On tunnettava rahoittajat, niiden tavoitteet ja toiminta-
logiikka, ja tarvittavan rahoituksen keräämiseksi osattava puhutella heitä houkutteleval-
la tavalla.

Tähdätessään kansainvälisille bisnesareenoille yrityksen tai yrittäjiksi aikovien on tun-
nistettava asiakastarve, koska asiakkaat ovat kassavirran lähde, jonka tarpeet tulee tyy-
dyttää. On myös tunnistettava missä potentiaalisimmat asiakkaat ovat, ovatko he mak-
suhalukkaita ja kyvykkäitä ja onko aikaikkuna kyseiselle ratkaisulle juuri oikea. Nämä  
ovat markkinaselvityksissä mahdollisuuden kuvaamisen kannalta olennaisia element-
tejä. On kuitenkin muistettava, että mahdollisuus on avoin kaikille ja siihen voi tarttua 
jokainen joka sen havaitsee.

Yrityksen tehtävänä on kaapata tuo mahdollisuus ja tehdä siitä kannattavaa liiketoi-
mintaa. Mahdollisuuden havaitsemisen jälkeen olennaista on määritellä millä tavalla 
voimme kaapata oman osuutemme tuosta mahdollisuudesta. 

Ainakin seuraavanlaisia elementtejä yrityksen on kyettävä luomaan (kuva 10):
1. Yrityksellä täytyy olla tuote tai ratkaisu, joka vastaa riittävän laajan asiakasryh-

män tarpeita. Tuotteen tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa tuottaa ja jael-
tavissa asiakkaille tehokkaasti. 

2. Yrityksellä täytyy olla sellainen liikkeenjohto ja sellaiset liiketoimintastrategiat, 
joilla on mahdollisuus pärjätä kansainvälisillä bisnesareenoilla. 

3. Yrityksellä täytyy olla sellainen liiketoimintamalli (kassavirtageneraattori), joka 
generoi yritystoiminnan tärkeintä polttoainetta eli rahaa. Ilman kannattavaa kas-
savirtaa yrityksen toimintaedellytykset kuihtuvat ennemmin tai myöhemmin. 

4. Yritys tarvitsee rahoitusta kasvun kynnyksille sillä nopea mahdollisuuden hyö-
dyntäminen harvoin onnistuu kassavaroin. Voimakas kasvu edellyttää yleensä 
merkittävää rahoituspanosta (oma tai vieras pääoma) kasvun kynnyksille.
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Kuva 10. Liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisen keskeisiä elementtejä 
(Sorvisto, 2004).

Millaisiin hankkeisiin elinkeinopoliittisia ja tulevaisuuteen tähtäävän innovaatiotoi-
minnan ja tutkimus- ja kehitystoiminnan resursseja tulisi sitten investoida? Jos inno-
vaatiotoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka tukee idean kehittämistä markkinoilla 
kaupallistetuksi tuotteeksi, on innovaatiotoiminnan kehittämisen kannalta oleellista 
keskustella panostusten kohteesta. 

Resurssien kohdentaminen edellyttää taitavaa tasapainoilua tarkastelun aikajänteen 
ja panostusten suhteen. Elinkeinopolitiikan näkökulmasta investointien takaisinmaksu-
ajan on oltava suhteellisen lyhyt, kun taas tulevaisuuteen tähtäävän tutkimus- ja kehitys-
toiminnan näkökulmasta se voi olla pidempi. Mikäli haluamme tavoitella kannattavaa 
ja erityisesti kasvavaa liiketoimintaa, olisi löydettävä sellaiset kohteet, joissa tuotteen ja 
toimialan maturiteetti on lähdössä voimakkaaseen kasvuun tai on jo voimakkaassa kas-
vussa (kuva 11). 
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Kuva 11. Elinkeinopoliittisten investointien kohdentaminen (Sorvisto, 2004).
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Elinkeino- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta edellä mainitut seikat haastavat meitä 
kehittämistyökalujen uuteen tarkasteluun. Tarvitsemme globaaleilla markkinoilla toimi-
vat työkalut, mutta kyse on myös osaamispohjasta, jonka varaan kilpailukyky rakentuu. 
Tarvitaan geneerisiä työkaluja ja osaamisalueita, joita voidaan soveltaa eri liiketoiminta-
alueilla ja toimialoilla. Tämä ei vähennä substanssiosaamisen merkitystä tietyn toimi-
alan sovellusten kehittämisessä. Kysymys kuuluukin, mitä muuta tarvitaan kannattavan 
ja menestyvän innovaatio- ja liiketoiminnan harjoittamiseen? 

Teknologioita kaupallistavat yritykset kilpailevat globaaleilla markkinoilla ja globaaleis-
sa verkostoissa syntyhetkestään lähtien. Teknologioiden kehittämisessä ollaan siirtymässä 
innovaatioiden ja niiden edellytysten kehittämiseen (Hautamäki ja Lemola, 2004). Inno-
vaatiot syntyvät olemassa olevien osaamisalojen rajapinnoissa. Keskeinen jännite muo-
dostuu samankaltaisuuden ja erilaisuuden välille. Tiedon on oltava riittävän samanlaista, 
jotta kommunikointi ja uuden luominen olisi mahdollista. Samaan aikaan tarvitaan riittä-
västi erilaisuutta, jotta hedelmällisiä innovatiivisia yhdistelmiä olisi mahdollisuus syntyä.

Antti Hautamäki korosti Kuntaliiton ja Urbanismisäätiön kaupunkipoliittisessa semi-
naarissa 1.2.2005, että alueellinen innovaatiojärjestelmä tarvitsee

• yhdestä kolmeen lupaavaa klusteria
• vakiintunutta teollisuutta
• alkavia ja kasvuyrityksiä
• business to business palveluja
• osaavaa työvoimaa

• perus- ja soveltavaa tutkimusta 
• riski- ja muuta rahoitusta 
• kotimaisia yhteyksiä ja partnereita
• kansainvälisiä partnereita 

Hän korosti myös, että innovaatiot syntyvät dynaamisessa järjestelmässä eli ekosystee-
missä, jonka tuottamia innovaatioita ei voida ennakoida, mutta itse ekosysteemiä voi-
daan tietoisesti rakentaa. Tällaisessa järjestelmässä on 

• runsaasti luovia ihmisiä
• riittävästi erilaista osaamista
• helppo verkottua ja solmia kumppa-

nuuksia 
• vahvat kannustimet yrittämiselle

• nopeasti mobilisoitavat resurssit 
• toimiva infrastruktuuri 
• suuret toimintavapaudet

Ryynänen (2004) puolestaan toteaa: ”Mitä merkittävämpi ja erityisesti, mitä fokusoi-
dumpi innovaatio, sitä todennäköisemmin pienen maan kotimarkkinat eivät riitä lii-
ketoiminnan vaatimaan kriittiseen massaan. Usein pienet kotimarkkinat eivät riitä tai 
toimi edes innovaation hyödynnettävyyden testipenkkinä eikä kotimainen pilot-asiakas 
kelpaa kansainväliseksi referenssiksi. Yhä useampi uusi yritys on kuitenkin jo aloituk-
sestaan kansainvälinen siksi, että liiketoimintakonseptin testaaminen on yhä useammin 
tehtävä päämarkkinoilla… Ehdotamme, että merkittävä osa kasvuyritysten kehittämi-
seen tarkoitetusta rahasta ja kehittämisen tuesta kanavoidaan allokoitavaksi ja valvotta-
vaksi päämarkkinoilla aikaisemmin mainitun kokonaisvaltaisen innovaatioketjun kehit-
tämiseen ja testaamiseen.”

Kasvuyritysten tyhjiötä ei havaittu viime vuosikymmenellä, koska vinhaa kyytiä jät-
timäiseksi paisunut Nokia peitti sen alleen. Nyt Suomessa on kuitenkin pakko pohtia 
keinoja, joilla kasvuyritysten määrä kasvaa. Sekä teollisuuden että koko kansantalouden 
näkökulmasta tavoitteeksi on asetettava Suomen kirittäminen kärkisijoille kansainväli-
sessä gasellikisassa. Lisäksi kansainvälisesti menestyvien teknologiayritysten pohja täy-
tyy saada paljon nykyistä laajemmaksi. Nämä haasteet koskettavat erityisesti suurimpia 
kaupunkiseutuja, näin ollen myös Jyväskylän seutua. 
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Kuinka tässä kisassa sitten menestyy? Tarvitaan
1. Asennemuutos. Suomi tarvitsee merkittävän joukon yrityksiä ja toimijoita, jot-

ka tähtäävät rohkeasti maailmanlaajuiseen markkinajohtajuuteen – eivät vain 
esim. teknologiajohtajuuteen. 

2. Tavoitteiden ja toiminnan mittakaavaa on asetettava oikeaan kokoluokkaan. Pär-
jääminen Suomen kotimarkkinoilla, joka on esim. ohjelmistotuotemarkkinoilla 
noin 0,5 % maailmanmarkkinoista, ei riitä kansainvälisessä kilpailussa. 

3. Kilpailukykyistä osaamista, joka jalostetaan kannattavaksi liiketoiminnaksi ja 
toimiviksi palvelukonsepteiksi. Tarvitsemme valituilla aloilla parhaita asiantun-
tijoita. Korkean tieteellisen osaamisen lisäksi tarvitsemme liiketoiminta- ja tuot-
teistamisosaamista.

4. Uusia yksityisen ja julkisen rahoituksen malleja ja mittakaava kohdalleen. Par-
haille hankkeille on turvattava riittävä rahoituspohja ja rahoituksen lisäksi on 
tarjottava liikkeenjohdollista osaamista ja kansainvälisiä verkostoja. 

5. Perustutkimuksen resurssien turvaamista. Ilman riittävän laadukasta ja volyy-
miltään riittävää korkean tason tutkimusta meillä ei ole mitä jalostaa liiketoi-
minnaksi.

6. Verkostoja jotka kykenevät tuottamaan osaamista ja kilpailuetua siihen kuuluvil-
le osapuolille. Verkostojen tulee ulottua paikallisesta toimintaympäristöstä kan-
salliseen ja aina globaaliin toimintaympäristöön.

7. Toimenpiteiden kohdentamista päämarkkina-alueille. Yritysten ja välittäjäorga-
nisaatioiden on rakennettava verkostot sinne missä on parhaat asiakkaat, osaa-
jat, yhteistyökumppanit ja rahoittajat.

8. Uudenlaista tarkastelua ja työkaluja kehittämistyöhön. Välittäjäorganisaatioi-
den roolit on kirkastettava ja keskityttävä olennaiseen. Tarvitaan laadukasta ja 
tehokasta hallinnointia joka näkyy mm. avoimuutena, toimivana omistajaohja-
uksena ja päätöksentekijöiden objektiivisuutena.

9. Yritystoiminnan ja innovaatiotoiminnan kehittämisen vastuuta pitää siirtää 
enemmän asiantuntijoille. Hallintobyrokratia tai politikointi eivät auta globaali-
en haasteiden edessä. Olennaista on näkemyksellisyys ja kyvykkyys!

10. Yhteistyön asenne ja sitoutuminen. Paikallinen tai kansallinen toimijoiden 
välinen kinastelu kehittämisresursseista on täysin merkityksetöntä globaalien 
haasteiden edessä. 
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3.  Visiona Jyväskylän seudun liiketoiminnan  
 ja innovaatio-osaamisen keskus

Yhä tärkeämmäksi tekijäksi alueellisen kilpailukyvyn varmistamisessa ovat nousseet 
alueen kyvykkyydet ja ne prosessit, jotka varmistavat kyvykkyyksien jatkuvan päivittä-
misen ja kehittämisen (Regional Brain Gain, 2004). Kun visiona on Jyväskylän seudun 
liiketoiminnan ja innovaatio-osaamisen keskus, korostuvat toimintaa yhteen kutovat 
prosessit ja kyvykkyydet. Tämä haastaa järjestelmämme kehittämään yhteistyökykyä, 
uudistumiskykyä, tehokkuutta ja jatkuvaa itse- ja ulkoista arviointia.

Jyväskylän seutu on Keski-Suomen maakunnan veturi. Kuten muissakin maakunnissa 
suurimman kaupunkiseudun kilpailukyky ja vetovoima heijastuvat koko maakunnan ti-
laan. Jyväskylän seutu on viimeisen vuosikymmenen aikana noussut vaikeasta talousti-
lanteesta yhdeksi menestyneimmistä kaupunkiseuduista ja viimeaikaisesta kehityksestä 
on pidettävä kiinni. Onnistuminen ruokkii onnistumisia! Menneisyyden menestyksellä 
on kuitenkin enemmän historiallista merkitystä. Tulevaisuus on tehtävä – tulevaisuuden 
menestys on riippuvaista teoista.

Seuraavassa keskitymme kuvaamaan Keski-Suomen ja Jyväskylän seudun lähtökoh-
tia globaalissa taloudessa ja kilpailussa. Tämän kautta voimme siirtyä konkreettisiin 
kilpailukykyä lisääviin vaihtoehtoihin ja toimenpiteisiin. Sanapari Keski-Suomi saattaa 
esiintyä tässä luvussa useammin kuin Jyväskylän seutu, mutta kuten todettua, Jyväsky-
län seudun menestys heijastuu koko maakuntaan ja näin ollen on erittäin merkittävällä 
tavalla koko maakunnan tarkastelussa mukana.

3.1. Uutta suuntaa ja reittivalintoja
Keski-Suomen teollinen selkäranka ovat vahvat perinteiset toimialat, mutta näillä toi-
mialoilla ei tällä hetkellä ole odotettavissa suurta kasvua. Meidän on pakko hakea uusia 
päänavauksia aloilta, joilla on tunnistettavissa voimakasta liiketoiminnan kasvupotenti-
aalia, jotka ovat alueen osaamisen ja valintojen fokuksessa, ja joihin on tarjolla laaduk-
kaita tutkimus- ja kehittämispalveluja. 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, monien teknologia- ja toimialojen kansallinen ja 
kansainvälinen kehitys on ollut niin nopeaa, että alueellisen innovaatiojärjestelmän 
toiminnot ja työkalut laahaavat kehityksen perässä. Globaalin talouden lainalaisuuksi-
en tunnistaminen ja sen asettamat vaatimukset eivät ole enää samat kuin 10-15 vuotta 
sitten, jolloin nykyinen innovaatiojärjestelmä on viritetty muotoonsa. Kehittämistyön 
olennaiset elementit muodostuvat asetetusta tavoitetilasta, suunnasta, kehittämispol-
kujen valinnoista ja valittujen toimenpiteiden implementoinnista.

Skenaariot ja visiot osoittavat tavoitteellisen ja toivotun asiaintilan, määrittä-
vät toiminnalle suunnan, mutta ne eivät kuitenkaan kerro reittivalintoja, jotka 
matkanvarrella tulisi tai on mahdollista tehdä. Strategiat ja strategiset valinnat 
ovat niitä reittivalintoja, joiden avulla kyseisiä päämääriä tavoitellaan. Strate-
giaa voidaan luonnehtia esim. toiminnan punaiseksi langaksi ja tapahtumien 
juoneksi. Strategiatyön tulee olla jatkuvaa, koska kilpailu- ja toimintaympäristö 
muuttuu jatkuvasti ja areenoille tulee uusia pelaajia. Strategia puetaan useim-
miten toteutettavien toimenpiteiden portfolioksi ja näiden toimenpiteiden to-
teuttamista voidaan perustellusti kutsua strategian implementoinniksi. (Näsi ja 
Aunola, 2002; Sorvisto, 2004.)
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Seudun toimijoiden on asetettava haastavia tavoitteita tulevaisuuteen. Kilpailukyky on 
uudistettava niillä aloilla, joilla voimakasta kasvua ei ole näköpiirissä ja vastaavasti voi-
makkaan kasvun alueilla on päästävä kasvuimuun. Kasvuhakuisten yritysten on tavoi-
teltava markkinajohtajuutta tai merkittävää markkina-asemaa omassa kategoriassaan. 
Yritysten on kehitettävä itselleen uudelleen ja uudelleen kilpailuetu joka mahdollistaa 
menestymisen pidemmälläkin aikavälillä. Voimakas kasvu edellyttää kykyä kaapata no-
peasti oma osuus markkinoista, sillä avoimessa taloudessa kilpailu on kovaa ja reagoin-
tinopeus on keskeinen ominaisuus kilpailukykyisille yrityksille.

Globalisaation vaikutus näkyy myös paikallisesti. Tytäryhtiö- ja ulkoistamistalous on 
jo arkea keskisuomalaisissa suuryrityksissä ja sen vaikutukset ulottuvat myös pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin. Tästä ovat esimerkkeinä mm. Sanminaan, Valtraan ja Metsoon 
liittyvät omistusjärjestelyt ja toiminnalliset muutokset. Toisaalta suurten yritysten ym-
pärille kehittyy verkostoja, joihin kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan uudenlaista osaamista 
ja halua kehittyä. Koko ketjun hallinta on muuttumassa ja yritysten roolien täytyy täs-
mentyä. Tarvitaan myös entistä suuremman vastuun ottavia järjestelmätoimittajia.

3.2. Keski-Suomen teknologiset ja teolliset mahdollisuudet

Perinteisesti Jyväskylän seudulla on tukeuduttu metsä- ja metalliteollisuuteen ja sittem-
min informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan. Maakunnittain tarkasteltuna Keski-
Suomessa ovat vahvoja aloja perinteiset kappaletavaratuotannon toimialat. Niitä ovat 
etenkin teknologiateollisuus ja puutuoteteollisuus, mutta alueelta löytyy myös kone- ja 
laiterakentamista sekä muovialan teollisuutta sekä joitakin muita perinteisenä teolli-
suutena pidettäviä aloja.

Kuva 12. Liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutos Keski-Suomessa vuonna 2004 
(Kaupunkitutkimus TA Oy, 2005).

Kuvassa 12 esitetään Keski-Suomen yritystoiminnan tilaa kuvaava liikevaihdon ja hen-
kilöstömäärän kehitys vuoden 2004 aikana. Keski-Suomen yritysten tuotanto kääntyi 
loppuvuoden aikana kasvuun, mutta kasvu oli hidasta lähinnä julkisen sektorin ja kau-
pan vaatimattoman kehityksen vuoksi. Teollisuuden kasvu pääsi loppuvuoden aikana 
kohtuulliseen vauhtiin, mutta koko vuoden tarkastelussa teollisuuden kasvu jäi miinuk-
selle, sillä taustalla on pitkään jatkunut lasku. 
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Työllisyys aleni vuoden 2004 lopulla lähinnä siksi, että julkisen hallinnon ja hyvinvoin-
tipalveluiden työllisten määrän supistui. Yritysten henkilöstömäärä kasvoi loppuvuoden 
aikana kaikilla toimialoilla, myös teollisuudessa. Vuositasolla teollisuuden henkilöstö-
määrä kuitenkin supistui 6 %. Vuoteen 2000 verrattuna henkilöstön määrä on kasvanut 
eniten liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa ja kohtuullisesti myös kaupassa. 

Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi jo alkuvuoden aikana kasvuun, joka vahvistui 
vuoden loppua kohti. Teollisuustuotannon volyymi kasvoi vahvasti koko viime vuoden 
ajan. Viimeisen puolen vuoden nousujakson takana on kuitenkin pitkään jatkunut lasku 
(kuva 13).
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Kuva 13. Teollisuuden liikevaihdon ja henkilöstömäärän muutostrendit Keski-
Suomessa (Kaupunkitutkimus TA Oy, 2005).

Yritykset eivät ole ainoita, joilla riittää haasteita. Myös Keski-Suomen kunnilla riittää ta-
loutensa kanssa pohdittavaa (kuva 14). Kuntien vuosikate vuonna 2003 on ollut heikko 
ja vuonna 2004 koko maan heikoin. Asialle on tehtävä jotain ja ripeästi. Päättäjien käy-
tössä olevien suunnitelmien lisäksi ratkaisevaa on toimenpiteiden toteuttamisen aste. 
Silmänkääntötempuilla tilannetta ei ratkaista.

Kuva 14. Kuntien vuosikatteet maakunnittain vuosina 2003–04 (Kuntaliitto, 2005).
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Kuntien taloustilanne on välttämätöntä saada kääntymään paremmaksi. Kamppailu 
käydään välttämättömien kasvuhakuisten investointien ja yhtä välttämättömien sääs-
töjen paineessa. On tehtävä strategisia valintoja. Samalla kun kehitetään elinkeinoelä-
män kilpailukykyä ja sallitaan vaurastumisen mahdollisuus niille, jotka ottavat riskin ja 
onnistuvat, on kyettävä rakentamaan yhteisön sosiaalista eheyttä ja tarjottava turvalli-
suutta. Tämä vaatii päättäjiltä näkemyksellisyyttä ja kykyä tehdä valintoja, joilla voidaan 
saavuttaa jossain määrin vastakkaisiltakin kuulostavia tavoitteita.

Keski-Suomen valmisteilla olevassa teknologiastrategiassa on asetettu visioksi, että 
Keski-Suomi tunnetaan vahvoilla teollisilla toimialoilla asiakaslähtöisestä, kilpailukykyi-
sestä liiketoiminta- ja teknologiaosaamisesta sekä kasvusta uusilla valituilla teknologia- 
ja osaamisaloilla (kuva 15).
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Kuva 15. Keski-Suomen teknologiavisio  (Keski-Suomen TE-keskus, 2004).

Jyväskylän seudun keskeinen tunnuspiirre on monialainen, kansainvälisen huippu-
tason akateeminen osaaminen omilla painopistealueillaan. Toinen tunnuspiirre ovat 
monitoimijaiset toimintaympäristöt tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että samassa toimintaympäristössä toimii yrityksiä, tutkimuslaitok-
sia, koulutus- ja kehittämisorganisaatioita. 

Jyväskylän seudun innovaatioympäristön keskeiset toimijat ovat Jyväskylän yliopis-
to, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattiopisto, Keski-Suomen liitto, TE 
-keskus, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy 
ja VTT. Vuodesta 1995 jatkunutta mittavaa EU:n rakennerahastotukea on käytetty kes-
keisenä voimavarana runsas vuosikymmen. Uusi rakennerahastokausi asettaa haasteen 
myös innovaatiopolitiikan resurssoinnille ja resurssien kohdentamiselle vuodesta 2007 
eteenpäin.

 Jyväskylän seudun englanninkielinen slogan, Jyväskylä Human Technology City, on 
tietämysyhteiskunnan tunnus. Osaamisen kehittämisen ytimessä ovat Agora Center, 
Viveca ja Nanoscience Center, joissa ennakoidaan tulevaisuuden suuntia ja mahdolli-
suuksia, mallinnetaan ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta, kehitetään ihmisen ter-
veyden ja toimintakyvyn mittaamista, tarkastellaan teknologian käytettävyyttä ja vaiku-
tuksia ihmiseen (kuva 16). Ne luovat jo käytännössä tietämysyhteiskunnan rakenteita 
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Jyväskylään ja seudulle. Tuotteiden kehittämisessä ihmisläheinen käyttäjänäkökulma 
vahvistuu ja liiketoimintaosaaminen tulee osaksi teknologioiden kehittämistä. Julkisten 
palveluiden kohdalla liiketoiminnassa havaittujen mallien hyödyntämistä tarkastellaan 
aktiivisesti. Julkiset hankinnat, julkisten palvelujen kehittäminen, standardit ja viran-
omaismääräykset on nostettava pohdinnan ja kehittämisen kohteiksi.
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Kuva 16. Huippuosaamisen teemat ja kehdot HTC-konseptissa. 

3.3. Perinteiset toimialat

Perinteisillä ja vahvoilla toimialoilla yritysten liikevaihto ei ole kasvanut viimeisten vuo-
sien aikana. Laitetoimituksista on siirrytty järjestelmä- ja systeemitoimituksiin, tuotan-
toprosessit automatisoituvat ja liiketoiminta on muodostunut verkottuneeksi. 

Monille perinteisille toimialoille on tyypillistä, että kappaleiden tai tuotteiden yksik-
kökohtaiset tuotantokulut ovat suhteellisen korkeat, minkä seurauksena voi olla kan-
sainvälisen kilpailukyvyn menettäminen. Automatisoimalla tuotantoa nykyaikaisin 
menetelmin, verkostoimalla tuotantoa lähialueille tai halvan työvoiman maihin sekä 
järjestämällä tuotannonohjaus ja valvonta tehokkaaksi nykyaikaisin tietoteknisin sovel-
luksin saadaan osa menetetystä kilpailuedusta takaisin. Useissa yrityksissä kohdataan 
lähivuosina myös sukupolvenvaihdokseen liittyvät haasteet.

 Yritystoiminnan keskeisin painopiste on oman kilpailukyvyn uusintaminen ja liiketoi-
mintaosaamisen kehittäminen verkottuneessa toimintaympäristössä. Luomalla Jyväs-
kylän seudulle ja Keski-Suomeen tuotantoa ja verkostoituneita kansainvälisiä toimintoja 
tutkiva ja kehittävä toimintaympäristö olisi mahdollista tuottaa vahvan perinteisen pk-
teollisuuden tarvitsemia tuotannonkehittämispalveluita ja kansainvälisesti merkittäviä 
verkostoja. Toimijoiden tulisi verkostoitua kansainvälisesti siten, että alueen teollisuus 
saisi nopeasti tietoa siitä millaista tuotannollista kehittämistä tärkeimmissä kumppa-
nuus- ja kilpailijamaissa on meneillään tai suunnitteilla. 
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Perinteisten (perus)toimialojen osalta Jyväskylän seudulla on määritelty strategisia 
painopistetoimialoja, joiden kehittämistoimintojen vahvistaminen Jyväskylässä tukee 
kehitystoimintaa koko maakunnassa. Tällaisia ovat: 

 • Bioenergian tuotanto ja käyttö 
• Metsäteollisuuden prosessit ja kansainvälinen metsäteollisuus 
• Ympäristöteknologian keskeiset maakunnalliset painopistealueet, joita ovat ym-

päristömittaukset, prosessiteollisuuden sivuvirtojen hallinta, teollinen jätteen-
käsittely ja biokaasuteknologia 

• Paperinvalmistusteknologia. 

Nykyisten ja uusien välittäjäorganisaatioiden roolia terävöittämällä ja aktivoimalla voi-
daan vahvistaa yhteistyötä tutkimuksen, rahoittajien ja yrityskentän välillä. Tähän liittyy 
osaamis- ja toimialarajat ylittävää kehittämistyötä, teknologioiden pilotointia ja demon-
strointia, tuotteistamisen osaamisen kehittämistä, kaupallistamisen kehittämistä, pal-
veluliiketoiminnan ja yleensä uusien liiketoimintamallien kehittämistä.

3.4. Uudet kasvualat 

Uusilla teollisilla aloilla on tavoiteltava merkittävää kasvua ja generoitava uusia tukijal-
koja tulevalle alueelliselle elinkeinotoiminnan kilpailukyvylle. Jyväskylän seudulla pai-
nottuvat erityisesti tutkimuksellista yhteistyötä vaativat alat. Luonteva yhteistyökump-
pani yritysten kanssa yhteistyöhön ovat huippututkimuslaitokset ja -organisaatiot, jotka 
tuottavat uutta osaamista ja informaatiota. Ne pystyvät myös muodostamaan kansain-
välisiä osaamisverkostoja joiden kautta saadaan kilpailun kannalta olennaista tietoa. 
Poikkitieteellisyyden, monitieteisyyden ja verkostomaisen kehittämisen toimintamallit 
korostuvat erityisesti uusilla vahvoilla kasvualoilla.

Liiketoiminnan alueellista kasvua ajatellen keskeisen osaamisperustan muodostavat 
perustoimialojen lisäksi seuraavat osaamisalat: 

• ICT, sisältäen koulutusteknologian
• kuljetusteknologia
• hyvinvointiteknologia 
• nanoteknologia 
• luova toimiala

Nämä alat ovat Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittämisen 
kärkialoja ja muodostavat ainutkertaisen kokonaisuuden. Yliopiston kampukselle on ra-
kennettu uudet toimitilat edellä mainituille keskuksille. Myös yritysyhteistyö on näillä 
osaamisaloilla tiivistä.   

Uudet avaukset liittyvät luovan talouden ja alueellisen kilpailukyvyn kannalta tärkei-
siin kohteisiin. Jyväskylän seutu haluaa vahvistaa kansainvälistymistä ja kansainvälistä 
kilpailukykyään. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn ydin on globaalin liiketoiminnan osaa-
minen. Hyvinvointipalvelut, yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ja kehittyvä inno-
vaatioverkosto nostavat esille myös tutkimuksessa sosiaaliset innovaatiot. Uutena selvi-
tettävänä erityisalueena on turvallisuus- ja viestintäteknologia.
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Uusi näkökulma: luova teollisuus
Kansainväliset indikaattorit osoittavat selvästi, että aineettomien tuotteiden ja konsepti-
en vaihdanta, merkitysintensiivinen tuotanto ja luova talous ovat nousemassa merkittä-
viksi kilpailutekijöiksi. Luovan talouden toimialan kansainväliset määrittelyt ja rajaukset 
ovat selkiytymättömiä ja osin ristiriitaisia. Suomessa määritelmäksi on vakiintumassa 
tulkinta, jonka mukaan toimiala kattaa informaatioteknologian, kulttuurituotannon ja 
palvelutuotannon,koulutuksen ja tutkimuksen, tieteen ja taiteen alueet sekä näiden alo-
jen sovellukset ja merkitysintensiivisen liiketoiminnan. (Koivunen, 2004.)

Luova teollisuus on talouden ja maailmankaupan nopeimmin kasvava alue. Se käsit-
tää taloudellisesta näkökulmasta mm. kulttuurin, viihteen, muotoilun, koulutuksen ja 
urheilun eli kaikki alueet, joilla kehitetään ja kaupallistetaan luovien prosessien sisäl-
töjä, joihin liittyy tekijän- ja lähioikeuksia. Aiemmin julkisen sektorin tukeman ja jake-
luteiden kontrolloiman pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja kulttuuriorganisaatioista 
koostuvan toimialan varsinainen haaste on itsenäistyminen ja luovuuden ja liiketoimin-
taosaamisen yhdistäminen. 

Luova teollisuus on kulttuurisidonnaista ja kehittyy avoimessa ja uudistuvassa toimin-
taympäristössä. Se kehittää ideoista uusia tuotteita ja markkinoita ja hyödyntää kiinnos-
tavia ympäristöjä ja ilmiöitä. Ytimessä ovat sosiaaliset ja tuoteinnovaatiot. Ydinosaamista 
on resurssien mobilisointi ja luovien prosessien hallinta. Sisältötuotteet ovat abstrakteja, 
toimiala on menestystuotevetoinen, ja lisäarvoa syntyy vasta asiakkaan ostopäätöksen 
yhteydessä. (Masalin, 2004.)

Jyväskylän seudulla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää luovan talouden potentiaali. 
Jyväskylässä on vahva ja laaja kulttuurialan ja informaatioteknologian koulutustarjonta 
(JY, JAMK, JAO), vahva alan tutkimusosaamisen (kultt. politiikka, Cupore), laaja ja kor-
keatasoinen kulttuuripalvelujen tarjonta sekä taiteilijakunta. 

Keski-Suomen vahvuudet luovalla toimialalla ovat luova ja esittävä taide, taiteen ja 
kulttuurin välittäminen ja jakelu, tapahtuma- ja festivaaliosaaminen ja digitaalinen si-
sällöntuotanto. Luovaa osaamista on myös muilla toimialoilla, esimerkiksi käsi- ja pien-
teollisuudessa sekä graafisen ja viestinnän aloilla. 
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4. Uuden menestymispohjan kehittäminen
Narsistisista, organisaatiolähtöisistä strategioista on päästävä voimia kokoavaan aluest-
rategiaan. Heikki K. Lyytinen (2002) korostaa, että aluevaikuttajien tulee kehittyä vä-
hemmän itseensä viittaaviksi. Niiden tulee olla yhdessä toimintaympäristön muutoksia 
herkästi aistivia ja niitä analysoivia. Aluetoimijoiden tulee kehittyä oppivien organisaati-
oiden verkostoksi ja pyrkiä toimimaan organisaatiointressin yli alueintressin hyväksi. 

Rakenteita tarvitaan, mutta uudelta pohjalta. Ne voivat olla esimerkiksi vahvasti yh-
teisöllisistä lähtökohdista nousevia. Jyväskylässä yhteisen tahdonmuodostuksen tueksi 
luodusta yrityslähtöisestä Humantech Forum -toiminnasta ja verkkolehti Humantech 
Newsista (http://humantech.jyvaskyla.fi) on saatu myönteistä kokemusta. Uutena in-
formatiivisena kanavana on myös perustettu sanomalehti Keskisuomalaisen ja Kus-
tannusosakeyhtiö Kalevan yhteistyössä ylläpitämä Hightech Forum -lehti (http://www.
hightechforum.fi). Niillä on selkeä yhteisöllinen tausta ja tehtävä.

Ehkä kaikkein keskeisin haaste on erilaisten toimijoiden sitoutuminen yhteisiin ta-
voitteisiin ja toimenpiteisiin. Sitoutuminen pitäisi kyetä konkretisoimaan yhteisesti ja-
etuiksi kehittämisstrategioiksi ja kaikkia toimijoita sitovaksi ”kasvu- ja kehittymissopi-
mukseksi”. Toiminnalla tulee olla selkeät tavoitteet ja fokus joiden mukaan toimenpiteet 
kohdennetaan. Globaalit mahdollisuudet ja haasteet eivät ole riippuvaisia paikallisista 
(valta)poliittisista intohimoista. Meillä on kaikki edellytykset tarttua mahdollisuuksiin 
mikäli sitoudumme yhdessä tavoitteisiin ja hyväksymme että globaalin talouden peli-
säännöt tulevat paikallisen pelikentän ulkopuolelta. Ilman kaikkien keskeisten osapuol-
ten sitoutumista emme kykene luomaan tasapainoista ja toimivaa ympäristöä globaalei-
hin haasteisiin sopeutuvalle, kilpailukykyiselle liiketoiminn

alle.
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Kuva 17. Uudella osaamisella ja työkaluilla teollisuuden ja yritystoiminnan 
tehokkaampaan kehittämiseen.

On kysyttävä, mitä uutta osaamispohjaa ja millaisia uusia työkaluja tarvitaan? Pohdin-
nan tueksi on kuvassa 17 hahmoteltu uutta osaamisperustaa ja prosesseja yritys- ja in-
novaatiotoiminnan kehittämiseen.
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4.1. Uutta tarkastelua ja uusia työkaluja

Innovaatiojärjestelmän ja välittäjäorganisaatioiden vakiintunutta toimintatapaa ollaan 
kyseenalaistamassa. Kaisa Kautto-Koivulan (2004) sanoin olemme siirtymässä organi-
saatio- ja instituutiovetoisesta kehittämismallista verkostomaiseen malliin. Siinä vetu-
reina toimivat uudenlaiset ammatilliset yhteisöt, verkostot sekä yksittäiset tietotyöläiset 
ja yrittäjät. Siirtyminen uuteen toimintamalliin ei käy ilman kasvukipuja, siitä on kerty-
nyt kokemusta viime vuosien jyväskyläläisestäkin kehittämiskeskustelusta.

Keski-Suomessa ja Jyväskylän seudulla on vuosikymmen toteutettu toimialapohjais-
ta kehittämismallia, jossa osa toimialoista on ollut Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö 
Jykes Oy:n ja osa Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n vastuulla. Globalisaatiokirjallisuus 
suorastaan yllyttää toimialojen rajat ylittävään pohdintaan. Löytyisikö uusi perusta seu-
dun kilpailukyvylle teknologian ja liiketoiminnan mahdollisuuksien ennakoinnista, mal-
lintamisesta ja simuloinnista, uusista tuotannon- ja prosessinohjauksen menetelmistä, 
käytettävyyttä korostavasta tuotteistamisesta – niitä toimialoille soveltaen ja toimialojen 
rajat ylittäen? On kuitenkin selvää, että uusi perusta elinkeinoelämän ja innovaatiojärjes-
telmän kilpailukyvylle ei ole tarkka toimialoihin tai osaamisaloihin sidottu osaamisport-
folio eivätkä työkalut ole perinteisiä. Uudet elementit voivat olla kuvan 17 mukaiset.

4.1.1. Osaamisen kehittäminen

Olemme todenneet, että substanssiosaamisen (tieteenala, osaamisala) on oltava va-
lituilla panostusalueilla huipputasoa ja osaajilla kansainvälisiä verkostoja. Perustutki-
mukseen on panostettava aiempaa enemmän resursseja ja yhteistyöhön yritysten ja jul-
kisyhteisöjen kanssa tulee panostaa jatkossakin. Tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta 
tieteenalojen ja osaamisalojen kehittämisessä tulisi kuitenkin ottaa aikaisempaa parem-
min huomioon globaalien trendien, tulevaisuuden yhteiskunnallisten, taloudellisten ja 
yritysmaailman haasteiden suuntaava vaikutus. 

Uutta koulutusta tai tutkimusta perustettaessa tai olemassa olevia suunnatessa on 
olennaista huomioida millaista osaamista ja osaajia markkinoilla tullaan tarvitsemaan 
ja miten me voimme vastata kovenevan kilpailun haasteisiin. Akateemiset elinkeinoelä-
män ja julkisyhteisöjen tarpeet saattavat poiketa toisistaan. Koulutuksen ja tutkimuksen 
tarpeita määriteltäessä kutakin näkökulmaa tulisi pohtia yhdessä ja erikseen. Toinen nä-
kökulma on kansainvälisyys. Seudulla on kyettävä luomaan konkreettista, aikaisempaa 
aktiivisempaa asiantuntijavaihtoa kansainvälisten osaamis- ja tutkimuskeskusten kans-
sa. Mikäli haluamme olla valitsemillamme vahvuusalueilla maailman kärkeä, meillä on 
oltava toimivat, konkreettiset verkostot ja aktiivinen asiantuntijoiden vaihto maailmalle. 
Parhaista osaajista on myös pidettävä kiinni ja tämä edellyttää Himasenkin peräänkuu-
luttamia ”houkuttelevia tarjouksia joista ei voi kieltäytyä”.

4.1.2. Ohjelmakoordinointi ja -hallinnointi

Ohjelmien ja hankkeiden koordinoinnin tehokkuuteen ja ohjaamiseen tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi EU-ohjelmakauden vaihtuessa alueelliset ke-
hittämisresurssit niukkenevat merkittävästi, joten strategisten hankkeiden resurssien 
riittävyyden näkökulmasta päätöksenteon, resurssien allokoinnin ja hankkeiden hallin-
noinnin tehokkuudella ja osuvuudella on suuri merkitys. 
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Yksi merkittävä haaste on kehittämistoiminnan aktivoiminen – erityisesti yrityslähtöi-
sen kehittämistoiminnan. Keski-Suomi on Tekes-rahoituksen kohdentumisen valtakun-
nallisessa vertailussa parempaa keskikastia (kuva 18). Tekesin rahoituksesta yliopistoille 
ja tutkimuslaitoksille Keski-Suomi kerää 4,8 % ja yrityksille suunnatusta 3,7 %. Listan 
kärjessä ovat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa. Tarkastelta-
essa yritysten omaa panostusta tutkimus- ja kehitystoimintaan, kärkinelikkö on aivan 
sama ja erot seuraaviin ovat huomattavia. 

Kuten aikaisemmin olemme todenneet, yritysten oma kehityspanos kuvaa parhaiten 
teknologian ja teollisuuden kilpailukyvyn kehittymistä. Yritysten kyky kilpailla markki-
noilla riippuu pitkälle sitä miten hyviä tuotteita ne kykenevät tuottamaan asiakkaiden 
tarpeisiin ja kuinka kattavasti ja nopeasti ne pystyvät tuomaan tuotteet markkinoille. 
Kasvuhakuisten yritysten on panostettava uusien tuotteiden ja liiketoiminnan kehittä-
miseen ja Keski-Suomessa on siis panostettava näihin seikkoihin. Tässä mielessä toi-
minnassa on terästettävää – yrityslähtöisen t&k-toiminnan lisääminen on asetettava 
yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi Keski-Suomessa.

Yliopistot, 
korkeakoulut, 
tutk. laitokset

Yrityksille

milj. euroa milj. euroa

Etelä-Karjala 4,5 6,1

Etelä-Pohjanmaa 1,2 4,2

Etelä-Savo 1,6 3,3

Häme 0,2 4,9

Itä-Uusimaa - 6,6

Kainuu 1,7 3,5

Keski-Pohjanmaa 0,4 1,2

Keski-Suomi 8,3 8,8

Kymenlaakso 1 1,8

Lappi 1,3 1,5

Pirkanmaa 29,3 26

Pohjanmaa 0,5 5,2

Pohjois-Karjala 3,6 2,8

Pohjois-Pohjanmaa 16,2 16,9

Pohjois-Savo 13 4,7

Päijät-Häme 0,4 4,5

Satakunta 2,3 9,3

Uusimaa 76,5 92,3

Varsinais-Suomi 10,2 33,6

Yhteensä 172 237

Kuva 18. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoituksen jakautumisesta (Tekes, 2004).

Tekemämme tulkinnat saavat tukea myös maakuntien välisestä yritysten liikevaihdon 
kasvun tarkastelusta. Tarkastelussa on valittu aikaväliksi vuodet 1996–2003 (kuva 19). 
Yritysten liikevaihto on kasvanut eniten Uudenmaan aluella ja Pohjois-Pohjanmaalla, 
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siellä missä yritykset panostavat tuotekehitykseen merkittävästi omaa rahaa. Keski-Suo-
mi kamppaillee keskikastissa  Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Karjalan kans-
sa.
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Kuva 19. Yritysten toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon kasvu vuosina 1996–
2003 (Tilastokeskus, 2005).

4.1.3. Yrityskehitys ja -valmennus sekä välittäjäorganisaatioiden toiminta

Yritysten valmentamisen ja kehittämisen haasteiksi on nostettava liiketoiminnan kan-
nalta keskeisimmät kysymykset. Kuten aikaisemmin olemme todenneet, menestyäk-
seen markkinoilla yrityksellä tulee olla  ainakin 

1. tuote, ratkaisu tai kokonaiskonsepti joka tyydyttää markkinoiden (asiakkaiden) 
tarpeet

2. johto ja sellaiset liiketoimintastrategiat, joilla on mahdollisuus pärjätä kansain-
välisillä bisnesareenoilla

3. liiketoimintamalli, joka generoi yritystoiminnan tärkeintä polttoainetta eli ra-
haa. Ilman kannattavaa kassavirtaa yrityksen toimintaedellytykset kuihtuvat 

4. rahoitusta kasvun kynnyksille sillä nopea mahdollisuuden hyödyntäminen har-
voin onnistuu kassavaroin. 

Kehittämistyö ja rahoituspanokset olisi mitä ilmeisimmin kanavoitava näihin kohtei-
siin

Kehittämisyhtiöiden ja rahoittajien työnjako kaipaa kirkastamista. Jyväskylän kaupun-
gin vuoden 2005 talousarviossa todetaankin seuraavaa: ”Kuntien voimavarojen koon-
ti vuosikymmen sitten oli paikallispoliittinen innovaatio, mutta se ei enää yksin riitä. 
Vuonna 1995 alkanut mittava EU:n rakennerahastotuki on ehtymässä vuonna 2007, tu-
kiosuus on jäämässä puoleen aiemmasta. Rajusti muuttuva toimintaympäristö korostaa 
yhtiöiden strategisen johtajuuden merkitystä, päällekkäisyyksien etsimistä ja kulujen 
vuotokohtien paikantamista. Kunnat kehittämisyhtiöiden pääomistajina ja päärahoit-
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tajina odottavat osuvaa aluevaikuttavuutta ja vastiketta rahoilleen. Vuonna 2005 ratkais-
taan yhtiöiden yhteistyö- ja työnjakokysymykset.”.

On kysyttävä, kannattaako esimerkiksi molempien paikallisten kehittämisyhtiöiden 
tarjota yrityskehittämisen ja -valmennuksen palveluja. Saataisiinko parempaa aluevai-
kuttavuutta, jos olisi olemassa yksi kilpailukykyinen toimija joka keskittyisi teknologian 
kehittämiseen ja teknologiansiirtoon, ja toinen joka ottaisi selkeän vastuun globaalei-
hin haasteisiin vastaavasta yrityskehittämisestä? Hautamäen kaipaama dynamiikka ei 
myöskään toteudu, jos voimavaroja tuhlautuu epätarkoituksenmukaisen työnjaon tuot-
tamien kitkatekijöiden ylittämiseen. Käytössä olevat ratkaisut rajoittavat helposti uusien 
mahdollisuuksien havaitsemista. Seuraavassa esitetäänkin jatkokeskustelun avaukseksi 
nykytila radikaalisti unohtaen Jyväskylän seudun innovaatiojärjestelmän unelmaraken-
teen ydin kehittämisyhtiöiden uuden työjaon kautta. 

Hyvin käytännöllinen ja kriittinen ja luottamusta koetteleva kysymys on se, miten 
paikallisten kehittämisyhtiöiden valvonta ja omistajapolitiikka järjestetään johdonmu-
kaisesti ja läpinäkyvästi. Tavoitteena on hyvä aluevaikuttavuus vajaan 150 000 asukkaan 
alueen verovarojen panostukselle, asukasta kohti 43 euroa vuodessa. 

Konkreettisia organisatorisia muutoksia kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten 
kohdalla on tapahtunut jo pääkaupunkiseudulla (Innopoli), Tampereella ja Oulussa. 
Niitä on välttämätöntä tehdä myös Jyväskylän seudullakin. Tämä vaatii päättäjiltä roh-
keutta ja näkemyksellisyyttä. Seuraava ehdotus (kuva 20) ottaa kantaa olemassa olevien 
organisaatioiden toiminnalliseen vastuualueeseen ja fokukseen. Erityisesti on huomioi-
tava uudentyyppiset kehitysyhtiöt nykyisten tilalle. 
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Kuva 20. Jyväskylän seudun innovaatiorakenne – unelmaversio vuodesta 2007 alkaen.
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Yhteenvetona voi todeta, että innovaatioinfrastruktuuri on rakennettava uudelleen 
globaalien haasteiden lähtökohdista. Viitaten Massachusettsin malliin, tässä esi-
tetyissä valinnoista on tunnistettavissa samantyyppisiä teemoja ja ratkaisuja. Ai-
emmin kuvatut liiketoiminnan globaalit haasteet haastavat yritysvalmennuksen ja  
-kehityksen prosessit ja työkalut uudella tavalla. Korkean teknologian toimialoilla yritys-
ten tulee olla jo syntymästään lähtien globaaleille markkinoille tähtääviä (born global), 
joten perinteiset kotimarkkinoille tähtäävä rahoitus ja kehittämistyökalut ovat autta-
matta uudistamisen tarpeessa.

4.1.4. Rahoituspaketit

Yritykset ja yrittäjäjärjestöt ovat systemaattiseesti esittäneet että innovaatiotoiminnan 
ja yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävä rahoitus tulisi kohdentaa uudella tavalla. Se 
on pirstaloitunut liian monelle luukulle, palveluissa on runsaasti päällekkäisyyksiä ja ra-
hoitus on kohdennettu liian rajoitetuille momenteille. Innovaatiojärjestelmän on pakko 
kyetä uusiutumaan globalisaation haasteissa. Tavoitteeksi tulee asettaa kokonaisvaltai-
sempien rahoituspakettipalveluiden kehittäminen. On kohtuutonta olettaa että yritys-
ten on hallittava erilaisten julkisrahoittajien hakemusprosessit, hallinnointibyrokratia 
tai rajoitukset. Tämä osaaminen pitää olla rahoituksen koordinoijilla ja niiden on suun-
tauduttava hallinnoijan roolista hallinnointipalveluiden tarjoajaksi. 

Kilpailukykyisimmille hankkeille on välttämätöntä järjestää riittävät resurssit. Muuten 
mahdollisuutemme pärjätä kovassa kansainvälisessä kilpailussa ovat heikot. Rahoitus-
instrumenttien kokonaisvaltaisempi koordinointi on välttämätöntä. Ja rahoittajien väli-
sistä päällekkäisyyksistä on päästävä eroon. Suomen on jatkossa kyettävä hankkimaan 
EU-rahoitusta suoraan Brysselistä aiempaa enemmän ja tämä edellyttää tiivistä yhteis-
työtä toimijoiden välillä ja aiheeseen erikoistuneita toimijoita. 

Omanpääomanehtoisen rahoitukseen riittävyys on yksi tärkeä kysymys ja siinä julki-
sella pääomarahoituksella on oma roolinsa. Vaikka julkisuudessa on esitetty jopa väittei-
tä että julkinen pääomarahoitus on edellytys kasvuyritysten syntymiselle, tämä ei liene 
aivan totta. Yritystoiminnan historia ei tue tällaisia väitteitä. On näyttöä, että julkisella 
rahoituksella on keskeinen merkitys koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
rahoittamisessa. Julkisella pääomarahoituksella voi olla positiivinen fasilitoiva vaikutus, 
mutta se ei ole kasvun edellytys. Joissain tapauksissa sillä voi olla hyvinkin negatiivinen 
vaikutus, sillä jos rahoittaja ei ole riittävän osaava ja sillä ei ole riittäviä verkostoja, ra-
hoittaja saattaa ohjata yritystä väärille raiteille. 

Rahoitusta tarvitaan käynnistämisvaiheeseen ja kasvun kynnyksille, joten rahoitus 
on myös edellytys yritystoiminnan kasvulle. Julkisen pääomarahoituksen kohdalla olisi 
kuitenkin toivottavaa, että rahoituksen hallinnoinnista vastaavat rahoitusalan ammatti-
laiset, eivätkä viranomaiset, kehittämisyhtiöt tai teknologiakeskukset keskity tähän toi-
mintaan. Yritysten pääomitus ei ole niiden ydintehtävä tai ydinvahvuus.

4.1.5. Verkostumis- ja markkinointipalvelut

Meidän tulee tukea suomalaisia ja paikallisia toimijoita matkalla kansainvälisille aree-
noille ja vastaavasti houkutella parhaita kumppaneita omalle alueellemme. Samalla 
kun pidämme huolta paikallisen työvoiman koulutustason kehittymisestä ja hyvistä 
työllistymisedellytyksistä, meidän on avauduttava ulkomaisille osaajille ja työntekijöille 
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osaamispohjan vahvistamiseksi. Tämä edellyttää muun muassa ulkomaalaisia koskevan 
asenneilmaston parantamista ja entistä myönteisempää omaa kuvaamme maailmalla. 
On huomattava, että seremoniallisilla verkostoilla on seremoniallinen merkitys. Elinkei-
notoiminnan kannalta tämä on pohdinnan arvoinen seikka. Kilpailussa menestyminen 
edellyttää joustavaa, räätälöityä, toiminnallista ja kohdennettua viestintää ja markki-
nointia. Tämä tarkoittaa siirtymistä yleismarkkinoinnista fokusoituneempaan ja räätä-
löityyn verkostoitumiseen ja markkinointiin.

Suomessa on lukuisa määrä erilaisia kansainvälistymispalveluiden tarjoajia. Lähes jo-
kaisella paikallisellakin koulutus-, tutkimus- ja välttäjäorganisaatiolla on omat kansain-
välistymispalvelut tai -yksikkö. Suomessa on useita kansallisia organisaatioita joilla on 
aivan vastaavia palveluita. Palveluinfrastruktuuri on kasvanut hurjaa vauhtia ja vauhti 
näyttää kiihtyvän. Meidän on tuettava aikaisempaa aktiivisemmin yritysten ja asiantun-
tijoiden toimenpiteitä parhaiden yritysten, rahoittajien, osaamis- ja tutkimuskeskusten 
kanssa. Mikäli haluamme olla valitsemillamme vahvuusalueilla maailman kärkeä, mei-
dän on rakennettava ja investoitava konkreettisiin, toiminnallisiin verkostoihin ja aktii-
viseen rekrytointiin maailmalta. 

Yritykset ja organisaatiot etsivät itselleen kumppaneita jotka kykenevät tuottamaan 
niille merkittävää lisäarvoa. Arvo mitataan rahassa (esim. liikevaihdon kasvu, omai-
suuden arvonnousu), markkinaosuuden kasvussa, ydinosaamisen kehittymisenä tai 
strategisina alliansseina. Verkostojen todellinen arvo ja toimivuus ratkaisevat sen miten 
kestäviä, syviä ja arvokkaita verkostot ovat. Tämä puolestaan johtaa siihen, että omien 
kiinteiden investointien sijasta meidän tulee investoida suoraan huippuosaamisen yti-
missä toteutettaviin operaatioihin ja osaajiin. Tukiorganisaatioiden kansainvälistymisen 
sijasta yritykset ja asiantuntijat on saatava kansainvälistymään ja investoinnit tulee koh-
dentaa tähän.

Rahoituksesta keskusteltaessa usein sivutaan myös ulkomaisten yritysten ja pääoma-
sijoittajien roolia suomalaisen tai paikallisen yritystoiminnan rahoittajina. Jyväskylän 
seudullakin toimii alueellisia organisaatioita, joiden tavoitteena on saada ulkomaisia yri-
tyksiä tai rahoittajia sijoittamaan toimintaansa tai pääomaa omalle alueelle. Tosiasia on, 
että sijoittajat ja yritykset etabloituvat Suomeen yli 80 %:sti yritysostojen kautta. Tämä 
johtaa siihen, että markkinointitoimenpiteet ja verkostot tulee virittää ensisijaisesti näi-
hin tarkoituksiin. Jotta tuloksia on mahdollista saavuttaa, työhön on investoitava riittä-
västi asiantuntijaresursseja ja rahaa. Parhaista investoijista on jatkuva kansainvälinen 
kilpailu eivätkä ne tyrkytä itseään meille. 

4.1.6. Ennakointi- ja tietopalvelut

Markkinoilta kerättävällä tiedolla ja ennakointityöllä on olennainen merkitys strategi-
sille kehityspanostuksille ja yritysten liiketoiminnalle. Ennakointityö on keskeinen osa 
strategisten valintojen tekemistä ja se vaatii siihen osallistujilta osaamista ja työkaluja. 
Seudullisesta näkökulmasta ennakointityö edellyttää seudun kaikkien toimijoiden pa-
nosta taustainformaation keräämiseen ja erilaisten näkökulmien esilletuomiseen. Se 
lisää avointa vuoropuhelua toimijoiden välillä ja on osaltaan yhteisiin päämääriin si-
touttava prosessi. Ennakointityö voidaankin määritellä seuraavasti:

Ennakointi voidaan määritellä järjestelmällisten, osallisuutta lisäävien, tulevai-
suustiedon hankintaan ja keskipitkän tai pitkän aikavälin visioiden laatimiseen 
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liittyvien menetelmien soveltamiseksi niin, että parannetaan nyt tehtävien pää-
tösten tietopohjaa ja käynnistetään yhteisiä toimia. Ennakoinnissa muutokseen 
vaikuttavat avaintoimijat ja erilaiset tietolähteet saatetaan yhteen, jotta voidaan 
luoda strategisia visioita ja kehittää tulevaisuutta koskevaa ymmärrystä. Alueel-
liseen ennakointiin sisältyy ennakoinnin viiden keskeisen elementin - tulevai-
suutta koskevan tiedonhankinnan, osallistumisen, verkostoitumisen, vision laa-
timisen ja toiminnan – toteuttaminen suppeammalla alueellisella tasolla kuin 
kansallisissa hankkeissa.

Alueellisen ennakoinnin tavoitteena on tarjota lähtökohtia alueiden, kuntien 
ja paikallisyhteisöjen strategiselle ja toimenpidesuunnittelulle ja näin tehostaa 
suunnittelua. Tulevaisuutta muokkaavia kehityskulkuja koskeva tieto on hajau-
tunut yhteiskunnissa niin laajalle, ettei yksittäinen organisaatio voi sitä kaikkea 
hankkia. Siksi alueellisessa ennakoinnissa korostetaan verkostoitumista tällaisen 
tiedon saatavuuden parantamiseksi. Koska tulevaisuus koskettaa meitä kaikkia, 
ennakointitoiminnassa pyritään lisäämään kansalaisten - tai ainakin tärkeim-
pien toimijoiden ja sidosryhmien – osallistumista visioiden laatimiseen ja yhteis-
ten strategisten toimien käynnistämiseen.
(Toivonen ja Nieminen, 2002)

Markkinatieto on avainasemassa määriteltäessä liiketoimintapotentiaalia, kuvattaessa 
markkinoiden (eli asiakkaiden) tarpeita, määriteltäessä tuotekonseptia tai pohdittaessa 
lanseerauksen ajoitusta. Markkinoille positioitumisen kannalta olennaista on tunnistaa 
kilpailevat tuotteet, teknologiat, liiketoimintamallit ja yritykset. Tämä tarjoaa mahdolli-
suuden optimoida omaa asemaa markkinoilla.

4.2. Tarvitaan uutta osaamisperustaa

Olemme Jyväskylän seudulla tilanteessa jossa meidän on kyettävä määrittelemään – elin-
keinoelämän näkökulmasta – uusi globaalissa kilpailuympäristössä toimiva ja menes-
tyksen avaimia tarjoava osaamisperusta. Uusi perusta elinkeinotoiminnan kilpailuky-
vylle ei tarkoita sitä, että substanssiosaamisen (esim. tieteen- ja tutkimusalan) osaamista 
vähäteltäisiin. Substanssiosaamisen on oltava valituilla panostusalueilla huipputasoa ja 
osaajilla kansainvälisiä verkostoja. Tässä raportissa keskitytään niihin uusiin osaamisen 
alueisiin, jotka ovat elinkeinoelämän tulevan kilpailukyvyn kannalta olennaisen tärkeitä 
ja jotka ovat luonteeltaan geneerisiä ja tieteenalarajat ylittäviä. Nostamme tässä esille 
muutaman keskeisen teeman.

4.2.1. Ennakointityö ja -osaaminen

Jyväskylän seudulla on panostettava aikaisempaa enemmän ennakointityöhön ja tähän 
on saatava mukaan kaikki keskeiset toimijat. Tämä vaatii ennakointityön osaamisen seu-
dullista kehittämistä. Tulevaisuuden ennustaminen on yleensäkin haasteellista. Strategi-
sia kehittämispanoksia suunnattaessa ja tuloksia tavoiteltaessa on kuitenkin olennaista 
tunnistaa mm. teknologiset ja markkinoiden potentiaaliset kehitystrendit sekä erilaisten 
vaihtoehtojen toteutumisen todennäköisyydet. Ennakointityön osaaminen on kriittinen 
menestystekijä niin yrityksille kuin julkisyhteisöille. Virhearviot maksavat aikaa ja rahaa, 
ja aiheuttavat useissa tapauksissa inhimillistä kärsimystä. 
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Ennakointityön osaaminen antaa päätöksen tekijöille vahvuutta ja varmuutta, koska 
keskeiset muuttujat ja trendit tulevat otetuksi huomioon päätöstä tehtäessä. Tähän on 
kehitetty erilaisia menetelmiä joista on hyviä kokemuksia. Ennakointityö tukee roh-
keidenkin valintojen tekemistä ja auttaa meitä oppimaan omaa päätöksentekokulttuu-
riamme. Pystymme tulevaisuudessa palaamaan paremmin päätöksenteon perusteiden 
lähteille, kun olemme kyenneet kuvaamaan päätöksentekoon vaikuttaneet tekijät ja nii-
den painoarvon. 

4.2.2. Mallintaminen ja simulointi

Mallintamisen ja simuloinnin avulla voidaan luoda tuotteista, tuotannosta tai vaikka-
pa markkinoiden dynamiikasta virtuaalisia tilanteita. Simuloinnin avulla voidaan tutkia 
ihmisten käyttäytymistä ja toimintamalleja erilaisissa olosuhteissa, luoda vaihtoehtoi-
sia tuoteratkaisuja, optimoida liiketoiminnan onnistumista ja hallita riskejä. Teollisuus 
käyttää runsaasti erilaisia simulointityökaluja muun muassa tuotteiden ja tuotannon 
suunnittelussa koska sen avulla voidaan kustannustehokkaasti vaikuttaa erilaisten pro-
sessien osuvuuteen ja hallittavuuteen.

Mallintaminen ja simulointi ovat haastavia osaamisaloja joihin kannattaa panostaa 
niin tutkimustyön kuin yritystoiminnan näkökulmasta. Niiden hyödyntämiselle on liki 
rajattomat mahdollisuudet aina ihmisen biologiasta ja fysiologiasta teknisiin laitteisiin, 
liiketoimintamalleihin ja luonnonilmiöihin. Kyse on geneerisestä osaamisesta jota voi-
daan jalostaa ja soveltaa useilla eri aloilla ja useissa eri käyttökohteissa. Mallintamisen ja 
simuloinnin osaamisen kehittäminen tukee ennakointityötä, sillä erilaisten skenaarioi-
den, mallien ja simuloinnin kautta voidaan muodostaa moniulotteisempi käsitys muun 
muassa systeemien toiminnasta, vaihtoehtojen käytettävyydestä ja tulevaisuuden vaih-
toehtoisista poluista.

4.2.3. Prosessiohjaus ja -työkalut

Liiketoiminnan ja tuotekehityksen prosessien ohjaukseen on teollisuudessa ja tutkimus-
maailmassa kehitetty runsaasti erilaisia ohjausmalleja ja -työkaluja. Teollisuus käyttää 
niitä, koska ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja toimiviksi. Prosessiohjausmallien ja -
työkalujen avulla tuetaan päätöksentekoa, ohjataan ja systematisoidaan toimintaa, pyri-
tään tunnistamaan onnistumisen elementtejä prosessien eri vaiheista sekä poistamaan 
pullonkauloja. Työkalujen ja mallien avulla pyritään optimoimaan ennustettavuutta ja 
ohjattavuutta, ja sitä kautta liiketoiminnan kehittymistä. Samoja malleja voidaan käyttää 
innovaatiojärjestelmän ohjaustyökaluina. Tämä ei tarkoita sitä että luovuuden merkitys-
tä aliarvioitaisiin. Luovuuden merkitys korostuu prosessin alkuvaiheissa määriteltäessä 
erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, teknologioita, konsepteja ja liiketoimintamalleja. 

Prosessiohjausmenetelmistä ja -työkaluista voivat hyötyä niin yritykset kuin julkis-
yhteisötkin. Niistä käydään aktiivista keskustelua muun muassa julkisten palveluiden 
kehittämisen yhteydessä. Näin on esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 
kohdalla. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottavuuden laskusta käyty vilkas 
keskustelu on johtanut siihen, että yhtenä ratkaisuna on alettu kehittää uusia palvelu-
tuotannon malleja ja prosessiohjausjärjestelmiä. Keskustelua värittää kuitenkin kiistely 
tehokkuus-käsitteestä. Olennaisinta lienee esittää kehittämistä koskevat kysymykset ja 
kannanotot ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan näkökulmasta. Voi-
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daan esimerkiksi kysyä kumpi on asiakkaan tarpeiden näkökulmasta moraalisesti kanta-
vampaa: peräänkuuluttaa osuvuutta ja vaikuttavuutta vai hyssytellen sietää ja hyväksyä 
mahdollista tehottomuutta ja epätarkoituksenmukaisuutta?

4.2.4. Tuotteistaminen

Ohjaustyökalujen avulla voidaan vaikuttaa kehittämis- ja tuotteistamisprosessin syste-
maattisuuteen, resurssien kohdentamiseen ja prosessien hallittavuuteen. Esimerkiksi 
hankkeet, jotka eivät jostain syystä johda positiiviseen tulokseen voidaan tunnistaa hel-
pommin prosessin varrella ja katkaista riittävän varhaisessa vaiheessa. Erityisen hyviä 
kokemuksia tällaisten prosessimallien ja työkalujen hyödyistä on Jyväskylän seudulla 
havaittu tuotteistamisprosessien kohdalla. 

Tuotteistaminen on taitolaji, jolla on tärkeä rooli liiketoiminnassa. Yrityksellä täytyy 
olla tuote tai ratkaisu, joka vastaa riittävän laajan asiakasryhmän tarpeita, se tulee olla lii-
ketaloudellisesti kannattavaa tuottaa ja jaeltavissa asiakkaille tehokkaasti. Yrityksen nä-
kökulmasta tuote voi olla laite, ohjelmisto, esine, palvelukonsepti tai mikä tahansa ratkai-
su, joka tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja sen avulla voidaan generoida liiketoimintaa. Yhä 
enemmän julkisten palveluiden kohdalla puhutaan myös palveluiden tuotteistamisesta.

Tuotteistamishanke on lähes poikkeuksetta pitkä ja moniulotteinen, ja se kannattaa 
vaiheistaa ja projektoida. Projektisuunnitelmaan nojautuen merkittävät päätökset saa-
daan synnytetyksi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, ja tarvittavat resurssit (rahoitus, 
osaaminen, ulkopuolinen tuki) voidaan osoittaa tarkoituksenmukaisesti. Tuotteistamis-
hankkeen tarkoituksena on usein aikaansaada uusi tuote, mutta se voi olla myös ole-
massa olevan palvelun tai hyödykkeen rakentamista ja paketoimista uudella tavalla. Ta-
voitteena voi olla esimerkiksi katteiden nostaminen, tuotantokustannusten säästäminen 
tai asiakastyytyväisyyden parantaminen. Ominaisuuksien ja asiakastarpeen perusteella 
tuote voidaan versioida erilaisiin käyttötilanteisiin sopivaksi.

Käytännössä hyviksi koetut mallit ovat teollisuudessa jalostuneita malleja. Niitä on 
mahdollista muokata myös monitoimijaisessa ja verkostomaisessa toimintaympäristös-
sä tapahtuvan kehittämisen tarpeisiin. Tästä on esimerkkinä Jyväskylän seudulla käyn-
nissä oleva Wellness Dream Lab -ohjelma (http://www.wdl.fi/).

Olennainen seikka jatkuvuuden kannalta on tuotteistamisprosessimallien ja -työkalu-
jen jalkauttaminen yritysten ja yhteisöjen toimintaan. Näin varmistetaan niiden kyvyk-
kyys tuottaa jatkossakin kilpailukykyisiä tuotteita sekä hallita resurssien allokointia ja 
päätöksenteon riskejä. 

4.2.5. Strateginen johtaminen

Johtajuuden ja johtamisen haaste koskee niin yrityksiä, julkisyhteisöjä kuin koko inno-
vaatiojärjestelmää. Jotta globaalien mahdollisuuksien ja haasteiden parissa toimivaa 
systeemiä ohjataan tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla, innovaatiojärjestel-
män keskeisiltä toimijoilta vaaditaan strategisen johtamisen osaamista ja uskottavuutta 
eri toimijoiden silmissä. Näin siksikin, että erilaiset kehittymiseen tähtäävät strategiat ja 
suunnitelmat tulee jalkauttaa ja niiden toteuttamiseen täytyy saada houkuteltua kaik-
ki keskeiset toimijat mukaan. Strategisten suunnitelmien toteuttamista ohjataan muun 
muassa allokoimalla resursseja ja rekrytoimalla osaajia. Tämä kaikki haastaa koko yhtei-
sön strategisen johtamisen osaamista ja siksi sen kehittämiseen tulee panostaa.
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Strategisessa johtamisen korostumisessa ei ole kysymys pelkästään kyvystä tehdä tu-
losta, vaan myös uskottavuudesta muiden silmissä. Esimerkiksi riskirahoittajat edel-
lyttävät että yrityksen johto on asetettujen tavoitteiden näkökulmasta uskottava ja sillä 
on riittävästi osaamista ja referenssejä. Näiden seikkojen näkökulmasta yhdeksi keskei-
simmistä osaamisalueista muodostuu strategisen johtamisen osaaminen. Tätä korostaa 
mm. Malmivaaran (2004) Eera-julkaisusarjan selvitysraportti ”Kilpailuedun lähteet – tai-
pumus uusiutumiseen ja erinomaisuuteen”

Strateginen johtaminen on pitkän ajan tavoitteiden johdonmukaista tavoittelemista 
ja toteuttamista. Strategian keskeisiä elementtejä ovat toiminta-ajatus (kertoo sen, mitä 
organisaatio tekee), visio (osoittaa organisaatiolle pitkän ajan tavoitteet), strategiset 
tavoitteet (konkretisoi vision mukaiset tavoitteet eri osaamisalueittain ja lyhyemmälle 
ajanjaksolle) sekä toimenpiteet (turvaavat että tavoitteet toteutuvat). 

Käsitekartan (kuva 21) avulla voimme hahmottaa mitä erialisilla strategiaosaamisen 
alueita meidän tulisi kehittää. Tässä on Jyväskylän seudunkin osaamisen kehittämiselle 
osuvia aiheita.
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Kuva 21. Nykypäivän strategiatoiminnan perspektiivejä (Näsi ja Aunola, 2002).

Strategisen johtamisen avainidea on yrityskokonaisuuden toiminnan mahdol-
lisimman hyvä hallinta. Täsmällisesti otettuna strateginen johtaminen viittaa 
prosessimalliin, joka suunnittelun, organisoinnin, viestinnän, motivoinnin ja 
valvonnan kautta “käsittelee” strategiaa. Sille on ominaista ohjeistus, aikataulu-
tus, kurinalaisuus ja dokumentointi. 

Strateginen rakennehallinta viittaa yrityksen (organisaation) perusraken-
teiden ohjaukseen. Tämä koskee kahta asiaa. Ensimmäinen niistä kattaa osan 
nykypäivän supermantrasta nimeltään ”corporate gorvernance” (yhtiöhallinta). 
Tämä tarkoittaa miten omistajien ja johtamisen suhde, hallituksen kokoonpano, 
hallituksen työskentelyperiaatteet ja toimivan johdon rooli on järjestetty. Toiseksi 
rakennehallinta tietysti viittaa yrityksen organisaatiomalliin.

Strateginen johtajuus viittaa kaikkeen johtajan persoonalliseen toimintaan 
vertaistensa, alaistensa ja omien johtajiensa keskellä siinä arvo- ja symbolivii-
dakossa, jota kutsutaan myös yrityskulttuuriksi. Johtajuuden keskiö on ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa. Sen keskeisimpiä elementtejä ei voida etukäteen 
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tarkasti ja formaalisti ohjeistaa ja luetteloida, se on luonteeltaan tilannesidon-
naista ja joustavaa.

Strategista pelinhallintaa tarvitaan niin yrityksen sisällä kuin erityisesti yri-
tysten kamppailussa. Strateginen peli tähtää yrityskokonaisuuden toiminnan 
hallitsemiseen niin kuin strateginen johtaminenkin. Strategista peliä ei voi pit-
källekään rakentaa etukäteen, vaan kulloinkin tarvittavat siirrot riippuvat aina 
”päällä olevasta” tilanteesta. Taitava peli-ihminen tekee siirtoja ulkoisella peli-
kentällä, jonka olosuhteet alati vaihtelevat ja jonka säännöt usein muuttuvat 
esimerkiksi maasta toiseen siirryttäessä.

Mikä on se ihmismielen kaava jonka mukaan yritys operoi? Strategialogiikka 
viittaa käsitekartan, verkon, laatikoston tai muun havainnollistavan apuväli-
neen kautta määrittyvään yrityksen eloonjäännin ja menestyksen salaisuuteen, 
ajatukselliseen ytimeen. Tuossa ytimessä usein on rajallinen määrä ratkaisevia 
elementtejä. 
(Näsi ja Aunola, 2002.)
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5. Case – Jyväskylän seudun uudet työkalut

Jyväskylän seudulla on yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetty ja otettu käyttöön uu-
siin haasteisiin pureutuvien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämistyökaluja. Työ 
on vielä alkutaipaleella, mutta muutamia konkreettisia avauksia on käynnistetty. Seu-
raavassa on lyhyt esittely niistä.

5.1. Yritysvalmennus: Launch Pad ja Supercoaching

Suomen innovaatiojärjestelmä tuottaa pääosin teknologian kehittämiseen tähtääviä 
hankkeita. Korkeatasoista teknologiaa hyödyntäviä ja soveltavia, globaaleille markki-
noille tähtääviä, kasvuyrityksiä tulisikin saada merkittävästi lisää. Globaalin kasvuliike-
toiminnan lainalaisuuksien ymmärtäminen tulisi saada arkipäiväiseksi myös yrittäjyy-
destä kiinnostuneille korkean asteen koulutukseen osallistuville. Jyväskylän tapauksessa 
asia koskisi erityisesti Jyväskylän yliopistosta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulusta val-
mistuvia ja valmistuneita.

Jyväskylässä on toteutettu vuodesta 2003 alkaen alun perin San Diegossa ja Arizonas-
sa (USA) kehitettyä ja käytettyä, sittemmin myös Glasgow:ssa (Skotlanti) toteutettua 
globaalin teknologiayrittäjyyden valmennusohjelmaa. Tarkoituksena on sekä kehittää 
yritysten valmentajien, yrittäjien ja liikeideoiden omistajien valmiuksia globaaliin liike-
toimintaan että saattaa nämä henkilöt yhteen yhteisen ohjelman parissa. Launch Pad 
on liikeidean omistajien ja yrittäjien valmennusohjelma. Supercoaching on yritysten 
valmentajien (mentoreiden) kehittämisohjelma. (Huom. Aikaisemmin Supercoaching 
-valmennuksesta on käytetty nimeä MTE (Mentoring The Entrepreneur).)

Launch Pad
Launch Pad -ohjelma toteutettiin Jyväskylässä  ensimmäisen kerran syksyllä 2004 Jyväs-
kylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän Teknologiakeskuksen 
yhteistyönä. Saatujen hyvien kokemusten pohjalta Launch Pad -ohjelma on tarkoitus 
toteuttaa samojen yhteistyötahojen toimesta vuonna 2005 sekä kevät- että syyslukukau-
della. Aikaisemmin on järjestetty kolme samaa aihetta käsittelevää Mentoring the Ent-
repreneur-ohjelmaa (MTE). Yhteensä näissä neljässä valmennuksessa on ollut mukana 
17 yritysesimerkkiä ja liki 60 pk-yritysten kehittämisessä mukana olevaa henkilöä. Näis-
tä yrityksistä kaksi on osallistunut myös ASUn organisoimaan Dream Panel -tilaisuuteen 
Aritzonassa. 

Launch Pad -valmennus toteutetaan kahdeksan viikon aikana. Valmennus tapahtuu 
yhdessä amerikkalaisten yhteistyökumppaneiden – ASU Technopolis ja Sharon Ballard 
– kanssa. Sharon Ballard on ollut mukana Jyväskylässä kaikissa MTE- ja Launch Pad  
-toteutuksissa. Viimeisissä toteutuksissa suomalaisten valmentajien osuus on koko ajan 
kasvanut ja kyseinen liiketoiminnan kehityksen viitekehys onkin tarkoitus saada tarkoi-
tuksenmukaisessa määrin suomalaisiin käsiin. Globaalin liiketoiminnan kehittäminen 
edellyttää tiiviiden ja toimivien verkostojen kehittämistä päämarkkina-alueilla. Näin ol-
len ASU:n ja vastaavien toimijoiden osuus tullaan jatkossakin säilyttämään keskeisenä ja 
eräiltä osin amerikkalaisten osuutta tullaan lisäämään. Valmennus annetaan englannin 
kielellä.

Launch Pad -ohjelma vahvistaa globaalin, teknologiaa soveltavan ja hyödyntävän bis-
nesvalmennuksen osuutta Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan sekä Jyväskylän am-
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mattikorkeakoulun antamassa opetuksessa. Samalla sen pohjalta vahvistetaan konkreet-
tia yhteistyötä USA:ssa teknologiayrittäjyyden alan vahvojen yliopistojen kanssa. Koska 
projektissa valmennusta on antamassa amerikkalaisten osapuolten lisäksi asiantuntijoi-
ta Jyväskylän yliopistosta, ammattikorkeakoulusta ja Teknologiakeskuksesta, ennen pit-
kää kyseinen koulutus pystytään integroimaan osaksi paikallista koulutusjärjestelmää.

Lisäksi tavoitteena on saattaa parhaimmat yritykset esittäytymään USA:aan Aritzona 
State Universityn (ASU) järjestämän huippuasiantuntijaryhmälle (Dream Panel). Tavoit-
teena on, että vuonna 2005 USA:ssa järjestetään vähintään kaksi paneelia jyväskyläläis-
lähtöisille Launch Pad- ja/tai MTE-valmennuksiin osallistuneille yrityksille.

Supercoaching
Jyväskylässä on aikaisemmin toteutettu kolme yritysten valmentajien (mentoreiden) 
kehittämiseksi tarkoitettua MTE-ohjelmaa (Mentoring The Entrepreneur), jota tullaan 
amerikkalaisten ja skotlantilaisten partnerien tapaan kutsumaan jatkossa Supercoa-
ching -ohjelmaksi. (Trademark USA:ssa ja Euroopassa). Ohjelmaan on osallistunut liki 
60 yritysvalmennustoimintaan kytkeytyvää tai valmennustyötä tekevää henkilöä. Su-
percoaching -valmennusta toteutetaan Launch Pad -ohjelman ohessa ja sen kautta saa-
daan hyviä mentoreita Launch Pad -valmennukseen ja yritysmentorointiin muutenkin. 
Toiminta on “henkilöitynyt” kokeneeseen amerikkalaiseen yritysmentoriin ja entiseen 
menestyksekkääseen yrittäjään, Sharon Ballardiin. Hän on jatkojalostanut ohjelman 
viitekehyksen San Diegossa alun perin kehitetystä ja toimivasta teknologiayrittäjyyden 
kasvuun tähtäävästä valmennusohjelmasta. San Diegossa toimintaa veti UCSD ja ky-
seistä yrittäjyyden kehittämistoimintaa kutsuttiin Connect-ohjelmaksi. Sharon Ballard 
oli Connectin ensimmäinen teollisuudesta tullut kumppani. 

Supercoaching-valmennuksen tarkoituksena on ensisijaisesti lisätä Jyväskylän alueen 
yrityskehitystoiminnasta vastaavien tahojen osaamista ja tietämystä kansainvälisille 
markkinoille tähtäävien yritysten valmentamisesta sekä lisätä tahojen välistä yhteistyö-
tä ja verkottumista. Valmennuksen kohderyhmänä ovat erityisesti globaalin kasvuyrittä-
jyyden kehittämisestä kiinnostuneet tahot, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun liiketoiminnan asiantuntijat, kehittämisyhtiöiden ja yrityshautomojen 
työntekijät, yrityskehityksen palveluorganisaatioiden, kansainvälistymispalveluiden 
sekä rahoittajaorganisaatioiden edustajat. (Ballard, 2004.)

Supercoaching-valmennus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston vas-
tuulla olevan Launch Pad -ohjelman kanssa. Yhteistyökumppanina on myös Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu. Valmennuksessa on tarkoitus jatkossakin käyttää Sharon Ballardin 
palveluita. Tarkoituksena on kuitenkin toteuttaa kerta kerralta isompi osa valmennuk-
sesta suomalaisin voimin. Supercoaching -valmennukseen on tarkoitus liittää jatkossa 
tapahtumia, jotka tiivistävät yhteistyötä aikaisemmin samaan valmennukseen osallis-
tuneiden sekä mentori-toiminnan kehittämisestä kiinnostuneiden henkilöiden välillä. 
Heitä kutsutaan muistakin osaamiskeskuksista Suomesta ja Euroopasta.

5.2. Global Software and Technology  -ohjelma

Global Software and Technology -hanke on jatkumo kuuden vuoden aikana toteutetuille 
Global Software -ohjelmille. Se on Suomen johtavien teknologiakeskusten yhteenliitty-
män kehittämä kokonaisuus. Yhteenliittymän muodostavat Jyväskylän Teknologiakes-
kus Oy, Hermia (Tampere), Technopolis (Oulu), Technopolis Ventures (Espoo) sekä Tur-
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ku Science Park/ICT Turku Oy. Yhteenliittymän vaikutuspiirissä on yli 90 % Suomen kor-
kean teknologian yrityksistä, uusista käynnistyvistä teknologiayrityksistä sekä Suomen 
teknologian tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Uusien työpaikkojen synnyttämistavoitteet on otettu vakavasti Suomen kasvukeskuk-
sissa. Kasvukeskusten haasteena on tuhansien uusien työpaikkojen luominen kuluvalla 
vuosikymmenellä. Tämä edellyttää paitsi kansainvälisen kysynnän merkittävää lisäänty-
mistä niin myös globaalin liiketoimintaosaamisen ja kasvun mahdollistavan pääomara-
hoituksen kokoluokan kasvattamista. On tärkeää, että globaalit liiketoimintavalmiudet 
ovat hallinnassa kaikilla Suomen tuotepohjaiseen liiketoimintaan pyrkivillä yrityksillä. 
Maailmanlaajuisesti korkean teknologian kysyntä on alkanut elpyä jo loppuvuodesta 
2003. Lisäpanostuksilla globaalien liiketoimintavalmiuksien kehittämiseen ja vuosita-
solla satojen miljoonien kasvurahoituksen generoimiseen on siis kova kiire.

Uudessa globaalissa tietoyhteiskunnassa ei voidakaan enää puhua tuotteiden ja palve-
luiden viennistä, kyseessä on enemmänkin kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen. 
Liittämällä erinomaiseen suomalaiseen teknologiaosaamiseen maailmanluokan liiketoi-
mintaosaaminen voidaan tulevan vuosikymmenen aikana synnyttää kymmeniä tuhansia 
uusia työpaikkoja. Osa näistä syntyy Suomen ulkopuolelle, aluksi useimmiten Pohjois-
Amerikassa olevalle päämarkkina-alueelle. Pohjois-Amerikan markkina-aseman vakiin-
nuttamisen jälkeen toimintaa voidaan laajentaa Länsi-Eurooppaan ja myös Aasiaan.

Kasvuyrityksen liiketoiminta rakentuu monistettavaan liiketoimintakonseptiin, palve-
luliiketoimintaa tehdään useimmiten Suomessa ja lähialueilla. Tuotteita kehittävien ja 
kaupallistavien yritysten lukumäärä on Suomen kotimarkkinoiden kokoon nähden hy-
vin suuri. Esimerkiksi ohjelmistoteollisuudessa yrityksiä on 1200, hyvinvointiteknologi-
assa ja lääketieteen tekniikassa 400 ja sisältötuotannossa lähes 250. Myös elektroniikas-
sa ja tietoliikenteessä on runsaasti yrityksiä. Suomi on teknologiankehittäjänä edelleen 
maailman kärkeä. Nämä pienet, korkean teknologian pohjalle kilpailuetuaan kehittävät 
teknologiayritykset tarjoavat kansantaloudelle parhaan potentiaalin kasvun jatkumisel-
le kuluvalla vuosikymmenellä ja pitkälle tulevaisuuteen.

Global Software and Technology -hankkeen päämääränä on kypsyysasteeltaan ja ke-
hittymispotentiaaliltaan lupaavimpien suomalaisten yritysten nousu kansainväliselle 
huipulle kilpailtaessa johtavasta asemasta maailman markkinoilla. Ensisijainen kohde-
markkina on Pohjois-Amerikka. Global Software -ohjelmien vetäjillä on jo kuuden vuo-
den kokemus:

1. Menestykselliseen markkinoille pääsyyn tarvittavan amerikkalaisen partneri-
verkoston perustamisesta ja kehittämisestä,

2. Sadan ohjelmistoyrityksen yritysjohdon valmennuksesta Pohjois-Amerikan
markkinointistrategioihin ja -välineisiin sekä
3. Kontaktien avaamisesta asiakkaisiin, partnereihin ja sijoittajiin.

Mallin toimivuudesta kertoo se, että tähänastisista sadasta osallistujayrityksestä yli kol-
mannes on jo tehnyt kaupat tai solminut sopimuksen asiakkaan, partnerin tai sijoittajan 
kanssa Pohjois-Amerikassa. Lisäksi Pohjois-Amerikan pitkälle kehittyneiden markki-
nointistrategioiden oppiminen ja soveltaminen on osallistujayritysten mukaan merkit-
tävästi parantanut yritysten kilpailukykyä ja kasvattanut liiketoimintaa myös Euroopas-
sa ja Aasiassa.

Global Software -ohjelmissa hyväksi havaittu globaalistamisprosessi voidaan tarjota 
Suomen tulevaisuuden kannalta kiinnostavien potentiaalisten kasvuklustereiden, erityi-
sesti ohjelmisto-, hyvinvointi-, nano-, sisältö- ja bioteknologian aloille. Global Software 
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and Technology -hanke on suunniteltu viisivuotiseksi. Hankkeen avaintoiminnot toteu-
tetaan pääsääntöisesti jo aikaisempien ohjelmien kokemusten pohjalta. Kohdejoukkona 
on tällä kertaa laajempi osaamisklusterijoukko. Ohjelman avaintoimintoja ovat:

1. Potentiaalisten kasvuyritysten tunnistaminen
2. Globaalin liiketoimintavalmiuden kehittäminen, mm. strategiakehitys Chasm-

ryhmän tuella
3. Valittujen kasvupotentiaalia omaavien yritysten tapaamiset teollisuusala-ana-

lyytikkojen ja teollisuusalojen erikoislehtien päätoimittajien kanssa
4. Yrityskohtaisten asiakas-, partneri- ja rahoittajatapaamisten järjestäminen ta-

voitteena liiketoimintojen menestyksekäs käynnistäminen Pohjois-Amerikassa.
Global Software and Technology -hankkeessa tavoitteena on käynnistää uutena toimin-
tana kehittämispolku myös suomalaisille pääomasijoittajille. Pääomasijoitustoiminta 
on keskeisessä asemassa, koska globaalit kasvuyritykset tarvitsevat Suomen nykytilan-
teeseen verrattuna kertaluokkaa enemmän kasvurahoitusta. Israelilaisten teknologiayri-
tysten tapaan suomalaiset tulevat jatkossa tarvitsemaan yhteissijoituksia päämarkkina-
alueen toimijoiden kanssa. Teknologiapörssi Nasdaq:ssa on israelilaisperäisiä yrityksiä 
jo yli sata. Nasdaqin arvioidaan olevan todellinen vaihtoehto tulevan vuosikymmenen 
loppuun mennessä myös monille suomalaispohjaisille teknologiayrityksille. Global 
Software and Technology -hankkeen arvioidaan synnyttävän Suomeen useiden miljar-
dien eurojen varallisuuden jo vuoteen 2010 mennessä.

Global Software -ohjelmien kokemuksien pohjalta globaalin liiketoimintavalmiuden 
saavuttaminen suomalaisessa yrityksessä vie usein ennakoitua enemmän aikaa. Näin 
ollen aikaisempien ohjelmien osallistujista kypsynee yrityksiä myös uuden hankkeen 
myöhempiin vaiheisiin.

Global Software and Technology -hankkeessa on tarkoitus toteuttaa myös nk. Suomi-
net- liiketoimintojen tukiverkoston organisointi. Suominet-verkoston arvioidaan olevan 
oleellisen tärkeä kehitettäessä pitkäjänteisesti suomalaispohjaisia liiketoimintoja Poh-
jois-Amerikassa. Useampivuotisessa hankkeessa on mahdollista järjestää myös yhteisen 
Suomi-taustaan pohjautuvan PR-toiminnan organisoiminen Pohjois-Amerikassa.

Hankkeen pohjalta arvioidaan 50–60 yrityksen käynnistävän liiketoimintansa Poh-
jois-Amerikassa. Globaalissa kilpailussa eräs keskeisimmistä menestystekijöistä on ku-
hunkin yrityksen kehitysvaiheeseen sopivan johtotiimin koostumus. Onnistuminen on 
mahdollista vain, jos myös suomalaiset yritykset voivat nopeasti päästä liikkeenjohto- ja 
markkinointiosaamisessa sekä kumppani- ja sijoittajaverkostoissa samalle viivalle pää-
markkinoilla syntyneiden innovatiivisten yritysten kanssa. Global Software and Techno-
logy -hankkeen avulla suomalaisen yritysjohdon arvioidaan paitsi ymmärtävän johtotii-
min jatkuvan huipputasolla pitämisen tärkeys niin myös rekrytoivan kehittyvän kontak-
tiverkostonsa kautta tiimiinsä henkilöitä, joiden johdolla yritys pystyy nousemaan oman 
segmenttinsä kärkisijoille.

5.3. Yksityinen ja julkinen rahoitus

Yritysten ehdoton kasvuedellytys on merkittävä ja mieluiten kasvava määrä maksavia 
asiakkaita. Rahoitusta tarvitaan käynnistämisvaiheeseen ja kasvun kynnyksille. Julkisen 
pääomarahoituksen kohdalla olisi toivottavaa, että rahoituksen hallinnoinnista vastaa-
vat rahoitusalan ammattilaiset, eivätkä viranomaiset, kehittämisyhtiöt tai teknologia-
keskukset keskity tähän toimintaan.
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Jyväskylän seudulle perustettiin vuonna 2004 JyväsSeed Fund Oy jonka rahoittajiksi 
lähti yksityisiä ja julkisia tahoja. Rahasto sijoittaa alkuvaiheen korkean teknologian yri-
tyksiin Jyväskylän seudulla. Sen hallinnoijana toimii Midinvest Management Oy. Jyväs-
Seed Fund on erinomainen esimerkki siitä miten julkinen ja yksityinen rahoitus voivat 
tukea toisiaan ja mikä tärkeää, rahaston toiminnasta vastaavat alan ammattilaiset. Ra-
haston rakenne ja ehdot ovat sellaiset, että se houkuttelee yksityisiä sijoittajia lähtemään 
riskipitoisempiin hankkeisiin.

 JyväsSeed Fund Oy on varhaisen vaiheen yritysten kehittämiseen suunnattu pääoma-
rahasto, joka toimii Keski-Suomessa ja erityisesti Jyväskylän seudulla. Sijoitusten koh-
teena ovat pääosin hyvinvointi-, ympäristö-, energia-, nano- ja informaatioteknologia-
alojen yritykset.

Toukokuussa 2004 kolmen miljoonan euron pääomalla aloittaneessa rahastossa on 
mukana yhdeksän eri sijoittajan panos ja lisäksi Keski-Suomen liiton kautta järjestettyä 
EAKR-rahoitusta. Sijoittajat ovat Veraventure Oy, Jyvässeudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, 
Keski-Suomen Osuuspankki, Keuruun Osuuspankki, Keskisuomalainen Oyj, Yomi Oyj, 
Jyväskylän Energia Oy, Midinvest Oy ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy.

Rahastosta sijoitetaan siemen- ja startup-vaiheen yrityksiin, eli vaiheisiin joissa yri-
tyksestä on olemassa vasta ajatus ja liiketoimintaidea, tai yritys on juuri aloittanut toi-
mintansa. Ensisijaisesti tehdään suoria sijoituksia, eli rahasto ostaa yrityksen osakkeita. 
Tämän lisäksi voidaan myöntää pääomalaina, jonka sijoittaja voi halutessaan vaihtaa 
yhtiön osakkeisiin. 

Vastaavanlaisia muitakin yksityisen ja julkisen rahoituksen kokonaisuuksia tulee jat-
kossa toteuttaa muun muassa kehittämishankkeissa. Tästä hyvä esimerkki on WDL-
ohjelma, joka koostuu neljästä projektista ja rahoituspohja on usean julkisen rahoitus-
instrumentin ja yksityisen rahoituksen yhdistelmä. On tärkeää, että eri julkisrahoittajat, 
joilla on kullakin omat rahoitusmomenttinsa ja sääntönsä, voivat koota yhdessä tarkoi-
tuksenmukaisia rahoituskokonaisuuksia joilla voidaan rahoittaa riittävin resurssein ja 
mahdollisimman joustavasti. Olennaista on löytää myös niitä rahoitusmalleja joiden 
tuella kehittämistyötä voidaan tehdä myös päämarkkina-alueella.

5.4. Tuotteistamisen työkalu – WDL-ohjelma

Wellness Dream Lab -kehitysohjelma (WDL, http://www.wdl.fi) on keväällä 2003 jul-
kaistun Jyväskylän seudun hyvinvointiteknologian ja -teollisuuden kehittämisstrategian 
kärkihanke. WDL-ohjelman päätavoitteena on tukea uuden kannattavan liiketoiminnan 
syntymistä hyvinvointiteknologian ja -palveluiden alueelle. Ohjelman toimintamalli on 
geneerinen ja se on sovellettavissa miltei kaikille toimialoille. Ohjelmaa hallinnoi Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulu ja hankekokonaisuutta rahoittavat ovat Keski-Suomen Liitto, 
Länsi-Suomen lääninhallitus, TE-Keskus, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, 
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy sekä asiakasyritykset. 

WDL edesauttaa kannattavan liiketoiminnan syntymistä hyödyntämään alueen kan-
sainvälistä huippuosaamista ihmisen mittaamisessa ja käyttäjäkeskeisessä suunnitte-
lussa. Jyväskylän Hippoksen kampusalue on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä 
liikunta- ja terveysosaamisen keskittymistä, joka on verkostoitunut laajasti maailman 
johtavien osaajien kanssa. WDL integroi tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisorgani-
saatiot, yritysten tuotekehityksen ja markkinainformaation kilpailukykyiseksi kokonai-
suudeksi. WDL auttaa yrityksiä liikeideoiden kaupallistamisessa, kansainvälistymisessä, 
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tuote- ja teknologiakehityksessä sekä yhteistyöverkostojen hyödyntämisessä. Tarjolla on 
tehokas tuotekehitysympäristö, tarvittavat tilat, laitteet ja osaaminen yhtenä kokonai-
suutena. 

WDL:n toiminnan ydin on Vivecassa toimiva ”tuotteistamisklinikka”, jonka palvelukon-
septi ja asiantuntijat tukevat määrätietoista, kustannustehokasta ja hallittua hankkeiden 
toteuttamista. Käytössä oleva toimintamalli kytkee eri toimijat ja osapuolet prosessiin, 
jonka tuloksena syntyy tuote. WDL palvelee yhtälailla niin start-up -vaiheessa olevia kuin 
vakiintuneitakin yrityksiä, tutkimuslaitoksia sekä rahoittajia. Se on siis riskinhallinnan 
väline ja osaamispääoman investoija. Ohjelman asiantuntijat käyvät yhdessä asiakkaan 
kanssa läpi prosessin; tuotteistamishanke-idean ja business casen jalostamisesta aina 
ensimmäiseen toimitukseen asti. 

Hankkeet toteutetaan vaiheistetusti ohjattavuuden ja riskienhallinnan maksimoimi-
seksi. Hankkeiden vaiheistus tekee niistä yhteismitallisia, mikä mahdollistaa hankeport-
folion hallinnan ja tehostaa hankkeiden kautta tapahtuvaa osaamisen kehittymistä.
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Kuva 22. Wellness Dream Lab -ohjelmassa sovelletun vaiheitetun tuotteistamispros-
essin päätarkistuspisteet (’portit’).

WDL:n tuotteistamismallin (kuva 22) avulla tuotekonseptin kehittämisestä saadaan 
hallittu ja järjestelmällinen prosessi. Malli yhdistää yleiset teollisuuden parhaat käytän-
nöt yhdeksi työkaluksi, joka merkittävästi lisää vaativienkin hankkeiden hallittavuutta. 
Tuotteistamismalli jakaa polun ideasta tuotteeksi 40:een määriteltyyn operaatioon, joi-
den suorittamisen tueksi tarjotaan osaamista, työkaluja ja kontakteja. Hankkeille tarjo-
taan palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa erilaisiin laatu- ja regulaatiovaatimuksiin 
vastaamiseen. Asiantuntijat auttavat rahoitusvaihtoehtojen tunnistamisessa osana han-
kevalmistelua. 

Erityistä huomiota kiinnitetään tuotteistamisprosessin alkuvaiheisiin (nk. fuzzy front-
end). Tuotteistamisen onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää asiakasta, markki-
noita ja markkinakanavien toimintaa. Tämän jälkeen tuotekonseptia pyritään testaa-
maan lopullista käyttötilannetta vastaavissa olosuhteissa käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun menetelmin. Tuotekonseptin pohjalta luodaan tarkka vaatimusmäärittely, jonka 
pohjalta tekniset osakokonaisuudet ja tuotteen siirtäminen tuotantoon toteutetaan 
päättäväisesti.

Tuotteistamishankkeiden koordinoinnin ja tuotekonseptien jalostamisen lisäksi li-
säksi ohjelma palvelee asiakkaitaan rakentamalla organisaatioiden kyvykkyyksiä kon-
sultointiprojektien kautta sekä osallistumalla aktiivisesti erilaisiin toimintaympäristön 
kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Asiakkaana voi olla yritys tai julkisyhteisö, esimer-
kiksi sairaala tai tutkimusryhmä. Asiakasyritys voi olla vasta aloittava tai jo markkinoilla 
vakiintunut yritys, joka etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyvinvointiosaamisen 
keinoin.
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Kaplanin ja Nortonin (2004) mukaan innovaatioprosessit voidaan jakaa neljään ryh-
mään:

• uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tilaisuuksien tunnistaminen
• tuotekehitysportfolion hallinta
• uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
• uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille.

Tämän mukaisesti WDL-ohjelma pureutuu innovaatiprosessin ytimiin. 
Suomessa on kehittämisessä, rahoittamisessa ja riskien hallinnassa tarve uusille kus-

tannustehokkaille prosessityökaluille. Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman kautta 
käynnistetyssä Wellness Dream Lab -ohjelmassa saatua kokemusta voidaan jatkossa 
monistaa muille toimialoille ja laajemminkin kehittämistoimintaan. Niinpä Jyväskylän 
kaupunki on ottanut vuoden 2005 yhdeksi strategiseksi kehittämishankkeekseen tuot-
teistamisklinikkakonseptin luomisen. 

Kustannustehokkuusvaatimusten kanssa painiva julkinen hallinto tarvitsee myös uu-
sia menettelytapoja. Jyväskylän seudun verkostokaupunki on käynnistänyt sosiaali- ja 
terveydenhuollossa TUMA-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää tuotannonohjaus-
malli ja siihen kehitettävä tuotannonohjausjärjestelmä monitoimijaisessa ympäristössä 
tapahtuvalle palveluiden järjestämiselle. Prosessin läpiviemisessä hyödynnetään WDL:n 
vaiheistettua tuotteistamismallia, jonka avulla järjestelmä saatetaan käyttöön. Vastaavaa 
menettelyä sovelletaan myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johdolla käynnistetyssä 
nopean vasteen toimintamallin (NOVA) kehittämishankkeessa, jota toteutetaan sosiaa-
li- ja terveysministeriön ja Tekesin FinnWell -teknologiaohjelman yhteisrahoituksella.
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6. Miten tästä eteenpäin
Tarjosimme maaliskuussa 2005 raporttiluonnoksemme ennakkoon tutustumista ja ko-
mentointia varten suomalaisen globalisaatiokeskustelun kärkinimille. Tämä loppuluku 
on kirjoittajien koonti saadun palautteen tunnelmissa. Olemme johtopäätöksissä  tu-
keutuneet lisäksi kuusi vuosikymmentä johtamista tutkineen ja siitä kirjoittaneen Peter 
F Druckerin teeseihin.

Globalisoituvassa taloudessa toiminnan vaikeusaste kasvaa. Vastaantulevat vaikeudet 
on kuitenkin tehty ylitettäviksi. Menestyvä yritys tai yhteisö ei tietoisesti ota riskejä, vaan 
se ennakoi  ne ja tutkii niiden toteutumisen mahdollisuudet. Mutta jos yritys, yhteisö tai 
toimiala odottaa, kunnes se on vaikeuksissa, se pelaa venäläistä rulettia. Se on vastuu-
tonta johtamista. (Drucker, 2002.)

Jyväskylän seutu loi 1990-luvun lamasta selviytyäkseen uudet, siihen tilanteeseen 
oivalliset toimintamallit kuten Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön. Jyväskylän seutu 
hyödynsi tuloksekkaasti myös EU:n rakennerahastojen tarjoamat mahdollisuudet. On-
nistumisesta viestivät myös tilastot, Jyväskylän seutu nousi vaikeasta tilanteesta neljän 
vahvimmin kasvavan keskuksen joukkoon Suomessa, mitataanpa kasvua väestönmuu-
toksella tai työpaikoilla. Erinomainen imago niin aluekehittämisessä kuin elinkeinopo-
litiikan vauhdittamisessa on sekin laajalti huomattu. 

Mutta maailma muuttuu. Me Jyväskylän seudun vastuulliset päättäjät ja kehittäjät jou-
dumme vastaamaan julmiinkin kysymyksiin:

• Olemmeko rehellisesti pohtineet, mitä vastiketta olemme saaneet mittaville pa-
nostuksillemme seudulliseen elinkeinopolitiikkaan?

• Olisivatko myönteiset tulokset syntyneet panostuksistamme huolimatta?
• Kumpi  toimintaamme ohjaa; markkinoiden ja tulevaisuuden tarpeet vai insti-

tuutiot ja rakenteet?
• Onko meillä osapuolten yhteisesti jakama kehittymisen ja kasvun strategia ja toi-

mijoilla osuvat roolit?
• Olemmeko havainneet kehittämisyhtiöidemme roolien kirkastamisen tarvetta?
• Onko toimeliaan touhuamisen lomassa jotain oleellista jäänyt vaille huomiota?
• Miten markkinoiden, teknologioiden ja megatrendien ennakointi on organisoi-

tu?
• Mitkä korkean teknologian, globaaleilla markkinoilla toimivat yrtitykset ovat tu-

kitoimillamme lähteneet kasvukiitoon?
Kokemuksen mukaan menestys tahtoo usein tehdä aikansa eläneeksi juuri sen toimin-
nan, jolla siihen päästiin. Menestys luo aina uuden todellisuuden ja ennenkaikkea omat 
ja erilaiset ongelmansa. (Drucker, 2002.) Myös toimintaympäristö muuttuu. ”Vaikka täh-
ti on vuodesta toiseen alkanut kiertää yhä nopeammin ja nopeammin, ei määräys ole 
ollenkaan muuttunut.” (De Saint-Exupery, 1944)

 Nyt keväällä 2005 Jyväskylän seudullinen elinkeinopoliittinen kehittämiskonsepti on 
jo menettänyt ainutlaatuisuutensa, ja EU:n rakennerahastoista virtaava tuki on puolit-
tumassa parin vuoden kuluessa. 

Johdon tehtävänä on ennakoida muutokset. Johdon on lisäksi kysyttävä, mitkä ny-
kyisin tarjottavista tuotteista tai palveluista eivät tyydytä riittävän hyvin kysyntää. Kyky 
esittää näitä kysymyksiä ja vastata niihin oikein erottaa yleensä kasvavan yhteisön siitä, 
jonka kehitys on sidoksissa talouden tai toimialan nousukauteen. Aallon harjalla ratsas-
tamaan tyytyvä myös sukeltaa ensimmäisenä sen mukana. (Drucker, 2002.) 
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Jyväskylän seudun nousu kiinnittyi vuosikymmen sitten Uuden aallon Jyväskylä - tun-
nukseen. Nyt on raivattava taas tilaa uudelle nousuaallolle. Yhtä tärkeää kuin päätös sii-
tä, mitä uutta ja erilaista yrityksen tai yhteisön pitää tehdä, on kaiken sellaisen vanhan 
muuttaminen ja järjestelmällinen hylkääminen, mikä ei enää sovi yhteen yrityksen tai 
yhteisön tarkoituksen ja tehtävän kanssa, mikä ei enää edistä ylivertaisesti yrityksen tai 
yhteisön asiaa. 

Yhteisön perusmääritykset on muunnettava tavoitteiksi. Muussa tapauksessa ne jää-
vät näkemyksiksi, hyviksi aikomuksiksi ja loistaviksi fraaseiksi, jotka eivät koskaan johda 
toteutukseen. Tavoitteiden pitää mahdollistaa voimavarojen ja toimien keskittämisen. 
Siksi niiden on oltava enemmän valikoivia kuin kaiken kattavia. 

Jos tavoitteet ovat ainoastaan hyviä aikomuksia, ne ovat arvottomia. Tavoitteet on 
muunnettava työksi. Työllä on aina, tai tulisi aina olla selkeät, yksiselitteiset ja mitatta-
vat tulokset, määräaika ja vastuun määrittely. (Drucker, 2002.) Kun strategia ja rakenteet 
joutuvat ristiriitaan, rakenteet tahtovat voittaa. Jatkuvasti onkin kysyttävä, mahdollis-
taako rakenteemme joustavan ja tilannekohtaisen toiminnan. 

Tavoitteet eivät ole kohtalo; ne ovat ohjeita. Ne eivät ole käskyjä vaan sitoumuksia. Ne 
eivät määrää tulevaisuutta; ne ovat keino ottaa käyttöön yhteisön voimavarat ja energia 
tulevaisuuden luomiseksi. (Drucker, 2002.)

Jyväskylän seudun tulevaisuuden lippu on jo nostettu salkoon. Siinä lukee Jyväskylä 
– Human Technology City. Se on mainio tunnus, mutta se ei yksin riitä. Tulokset tehdään 
kansainvälisillä areenoilla, joten alueen menestyksen ratkaiseva kasvuyritystoiminta 
tarvitsee tuekseen tähän globalisaation vaiheeseen sopivat työalustat ja työkalut. 

Kun nykysukupolvi osaa lukea ja ymmärtää lukemansa, yritysten neuvontatoimintaa 
voidaan jo supistaakin. Koko Suomen on kyettävä muuttamaan maailman paras kotiku-
toinen innovaatiojärjestelmä maailman parhaaksi globalisaatiovetoiseksi innovaatiojär-
jestelmäksi. 

Toimintakulttuurinkin on muututtava mahdollistavaksi. Instituutioiden on opittava 
vetäytymään taustalle, jotta tilaa jää uudentyyppiselle asiantuntijoiden, yksittäisten tie-
totyölaisten ja yrittäjien spontaanillekin yhteen liittymiselle. 

EU-tukia tai niiden hupenemista ei kannata jäädä suremaan, maailma on resursseja ja 
mahdollisuuksia täynnä, mahdollisuudet on vain valittava ja voimavarat kohdennettava 
oikein. Siihen tarvitaan ainoastaan lujaa ja näkemyksellistä johtajuutta. 
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