Julkiset yrityspalvelut alueilla
Selvitys innovaatio-, kansainvälistymisja alkavien yritysten palveluista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Innovaatio
45/2012

valtteri laasonen – tommi ranta – anssi uitto

Julkiset yrityspalvelut alueilla
Selvitys innovaatio-, kansainvälistymis- ja
alkavien yritysten palveluista

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Innovaatio
45/2012

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Innovaatio 45/2012

Arbets- och näringsministeriets publikationer

Innovationer 45/2012

MEE Publications
Tekijät | Författare | Authors

Innovation 45/2012
Julkaisuaika | Publiceringstid | Date

Marraskuu 2012
Valtteri Laasonen, Tommi Ranta, Anssi Uitto

Toimeksiantaja(t) | Uppdragsgivare | Commissioned by

Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet
Ministry of Employment and the Economy
Toimielimen asettamispäivä |
Organets tillsättningsdatum | Date of appointment
Julkaisun nimi | Titel | Title

Julkiset yrityspalvelut alueilla. Selvitys innovaatio-, kansainvälistymis- ja alkavien yritysten palveluista
Tiivistelmä | Referat | Abstract

Selvityksessä tarkastellaan yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä edistävien julkisten kehittämisorganisaatioiden toimintaa ja palveluita, niiden toiminnan rahoitusta, roolia sekä yrityspalvelujärjestelmän kehittämistarpeita. Selvityksen
kohdeorganisaatioita ovat teknologiakeskukset ja seudulliset kehitysyhtiöt (TEKELin ja SEKESin jäsenorganisaatiot),
ammattikorkeakoulut, yliopistot sekä ELY-keskukset. Kaikkiaan selvitys kattaa 124 organisaation palvelut. Selvitystyö
kohdistuu näiden organisaatioiden innovaatio- ja tuotekehityspalveluiden, kansainvälistymispalveluiden sekä alkaville
yrityksille suunnattujen palveluiden tarjontaan.
Selvityksen perusteella Suomessa tarjotaan valtava määrä erilaisia yrityspalveluita. Erityisesti innovaatiotoiminnan edistämiseen on tarjolla lukumääräisesti paljon erilaisia palveluita, joille kaikille ei riitä kysyntää. Palvelutarjonta myös vaihtelee
huomattavasti alueiden välillä, eikä ole olemassa yhtä tapaa organisoida julkisesti rahoitettujen yrityspalveluiden tarjonta.
Selvityksessä käytiin läpi erityisesti tuotteistettuja palveluita. Moni organisaatioista on parhaillaan tuotteistamassa omaa
osaamistaan palveluiksi. Haastaviin ja monitahoisiin tarpeisiin ollaan monella alueella kokoamassa laajempia palvelukonsepteja, jotka yhdistävät eri organisaatioiden osaamista.
Palveluntarjoajien roolit vaihtelevat alueittain, ja selvityksen tekijöiden mukaan alueellinen variaatio on sallittava. Vaikka
vaihtuvat roolit ja tehtävät saattavat kansallisesta näkökulmasta vaikuttaa sekavilta, kokonaisuus voi olla alueelle hyvinkin
toimiva. Valtionhallinnon piirissä olevien palveluntarjoajien rakenteisiin ja prosesseihin tulee luoda yhdenmukaiset standardit. Samalla voidaan kartoittaa, millaisia palveluita tarjotaan kunta-, seutu- ja ELY-aluetasoilla. Yrityksille suunnattavia
rahoituspalveluita on yksinkertaistettava esim. TEM:n yritysasiakkuusstrategian mukaisten segmenttien pohjalta. Paikallisten toimijoiden rooleissa ja rakenteissa on meneillään iso muutosten aalto. Monella alueella seudullisia elinkeinoyhtiöitä
ja teknologiakeskuksia on fuusioitu ja kehitys näyttäisi lähitulevaisuudessa kiihtyvän.
Ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet asemaansa yritysten kumppaneina, erityisesti paikallisesti. Ammattikorkeakoulujen yritysrahoituksen osuus palveluiden rahoituksesta on selvästi korkein selvityksen kohderyhmistä. Jatkossa
ammattikorkeakoulut hakevat vielä tiiviimpää roolia oman alueensa TKI-toiminnan solmukohtana.
Selvitys on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston osarahoituksella osana TEM:n ja OKM:n valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa (Osaamisklustereiden kasvu- ja kansainvälistymisohjelma), jonka rahoittavana viranomaisena on toiminut
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Selvityksen toteutti MDI.
Työ- ja elinkeinoministeriön yhdyshenkilö: Elinkeino- ja innovaatio-osasto/Mika Pikkarainen, puh. 040 5813478
Asiasanat | Nyckelord | Key words

Innovaatiot, kansainvälistyminen, alkava yritystoiminta, yrityspalvelut, alueet
ISSN

ISBN

1797-3562

978-952-227-711-4

Kokonaissivumäärä | Sidoantal | Pages

Kieli | Språk | Language

67

suomi, finska, Finnish

Julkaisija | Utgivare | Published by

Työ- ja elinkeinoministeriö
Arbets- och näringsministeriet
Ministry of Employment and the Economy

Vain sähköinen julkaisu
Endast som elektronisk publikation
Published in electronic format only

Esipuhe
Yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tuetaan monen eri tavoin. Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisessä arvioinnissa kritisoitiin julkisen tukijärjestelmän toimivuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta erityisesti nopeaan kasvuun tähtäävien yritysten näkökulmasta. Arvioinnin mukaan järjestelmä ei tue kasvuhakuisia innovatiivisia yrityksiä tehokkaalla tavalla, vaan yritykset joutuvat hakemaan kasvunsa tueksi monenlaisia palveluita ja rahoitusta eri lähteistä. Arvioinnin
mukaan palvelujärjestelmä voitaisiin organisoida tehokkaammalla tavalla.
Innovaatiotoiminnan tueksi voidaan laskea suorat rahalliset tuet ja laaja joukko
erilaisia neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Kansallisen tarjonnan lisäksi näillä palveluilla on selkeä alueulottuvuus: Julkisia palveluita tarjotaan yleensä alueellisen
tai seudullisen palveluverkoston avulla lähellä yrityksiä ja toimintaa rahoitetaan
kuntien ja aluehallinnon toimesta. Erilaisten innovaatio- ja kansainvälistymispalvelujen kirjo on alueilla niin suuri, että yritysten on jo ollut vaikea hyödyntää saatavissa olevia palveluja. Määräaikaiseen ja erilaiseen projektirahoitukseen perustuvat hanke- ja ohjelmaperusteiset palvelut voivat myös johtaa turhaan kilpailuun
yritysasiakkaista.
Hallitus on halunnut selvityttää yritystukien toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden uusien kotimaisten ja kansainvälisten haasteiden edessä. Paikallisten
ja alueellisten elinkeinotukien, kansallisten elinkeinotukien ja EU:n rakennerahastojen kautta maksettava tuki selvitetään samassa yhteydessä. Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo valmistunut raportti suorien elinkeinotukien määrästä ja vaikuttavuudesta. Nyt tehdyllä selvityksellä laajennetaan elinkeinotukien näkökulmaa suorasta rahallisesta tuesta (yritystuki) tarjolla oleviin julkisella rahoituksella tuettuihin yrityspalveluihin. Näiden palveluiden on monessa eri yhteydessä todettu johtavan sirpaleiseen ja epätarkoituksenmukaiseen palvelujen tarjontaan. Selvitys keskittyy innovaatiotoimintaa ja yritysten kansainvälistymistä edistävien julkisrahoitteisten organisaatioiden (ns. välittäjäorganisaatiot) toimintaan ja kehittämistarpeisiin. Kehittämiskohteena alueellinen yrityspalvelukokonaisuus on erittäin haastava,
koska toimintaa rahoitetaan sekä valtion eri hallinnonalojen että kuntien toimesta.
Raportti tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan julkisrahoitteisten yrityspalvelujen
rakenteesta, rahoituksesta ja kehittämistarpeista. Raportin loppuun kootut konkreettiset toimenpide-ehdotukset edustavat selvityksen tekijän eli Management
Design Intelligence Oy:n (MDI) näkemyksiä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään julkisen yrityspalvelujärjestelmän toimivuuden arvioinnissa, ELY-keskusten ja korkeakoulujen tulosohjauksessa sekä innovaatiopoliittisten toimenpiteiden valmistelussa.
Selvitys tuo myös aineksia TEM-konsernin yritysasiakkuuksien kumppanuustoiminnan kehittämiseksi paikallistasolla. Jatkossa on entisestään tiivistettävä yhteistyötä
TEM:n ja OKM:n hallinnonalan toimijoiden välillä erityisesti osaamisintensiivisten

alkavien yritysten ja kasvuyritysten palvelujen kehittämisessä. Koska selvityksen
painopisteenä olivat julkisrahoitteiset toimijat, jäivät markkinaehtoisemmat palvelumallit jo lähtökohtaisesti vähäisemmälle huomiolle. Seuraavassa vaiheessa on
tarpeen etsiä myös uuden tyyppisiä markkinaehtoisempia palveluntarjontamalleja.
Ministeriön puolesta esitän parhaat kiitokset tekijöille eli MDI:n asiantuntijoille
vaikean yrityspalvelukentän johdonmukaisesta analysoinnista, samoin haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme opetus- ja kulttuuriministeriössä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä työ- ja elinkeinoministeriön eri osastoilla. Ilman opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukea selvitystä
ei olisi voitu toteuttaa.
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1 Johdanto
Suomalainen innovaatiojärjestelmä on viime vuosina saanut sekä kehuja että kritiikkiä – molempia täysin aiheellisesti. Kansallisen innovaatiojärjestelmän rakenteita
vahvistettiin merkittävästi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Osaamisperusteiseen
aluekehittämiseen ja yritysten tuotekehitystoimintaan suunnattiin entistä enemmän resursseja kansallisesti ja sillä tiellä ollaan edelleen. Kansallisen innovaatiojärjestelmän rakentamiseen panostaminen on mitä ilmeisimmin kannattanut. Siitä
esimerkkeinä käyvät monet suomalaiset menestysyritykset tai maamme sijoittuminen useissa kansainvälisissä vertailuissa kärkipäähän viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Toisaalta vuonna 2010 toteutettu kansallisen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointi1 nosti esiin kriittisiä huomioita kansallisen innovaatiojärjestelmän toimivuuteen. Erityisesti julkisen tukijärjestelmän toimivuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta kritisoitiin. Järjestelmää pidetään sekavana, eikä se arvioinnin mukaan
tue kasvuhakuisia innovatiivisia yrityksiä. Kokonaisuudessaan koko julkinen palvelujärjestelmä voitaisiin organisoida tehokkaammalla tavalla. Myös EK:n tuoreessa
selvityksessä2 yrityspalvelujärjestelmää pidetään monimutkaisena ja vaikeasti hahmotettavana. Yritykset eivät tunnista yrityspalveluorganisaatioita ja kokevat muutenkin koko järjestelmän etäisenä. Samalla todetaan, että palvelujen tulisi tukea
nykyistä tehokkaammin kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukyvyn kehittämistä
unohtamatta palvelujärjestelmän alueellista vaikuttavuutta.
Yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tuetaan Suomessa monin eri
tavoin. Innovaatiotoiminnan tueksi voidaan laskea suorat rahalliset tuet sekä laaja
joukko erilaisia tieto-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Alueellisella yrityspalvelutarjonnalla on hyvin merkittävä rooli kansallisen tarjonnan lisäksi. Alueellinen ja
seudullinen palveluverkosto tarjoaa palveluja lähellä yritystä ja tällä tasolla julkista
palvelutarjontaa rahoittavat kunnat ja aluehallinto. Alueellisessa ja seudullisessa
palveluverkostossa merkittävimpiä palveluiden tarjoajia ovat ELY-keskusten lisäksi
teknologiakeskukset ja seudulliset kehittämisyhtiöt. Myös yliopistot ja ammattikorkeakoulut toimivat yritysrajapinnassa. Yliopistojen innovaatiopalvelut tukevat erityisesti tutkimustulosten hyödyntämistä ja alkavaa osaamisintensiivistä yritystoimintaa. Ammattikorkeakoulut puolestaan tarjoavat soveltavaa tutkimusta ja tuotekehityspalveluita paikallisille yrityksille. Siten yrityksille tarjottavien innovaatio- ja
kansainvälistymispalveluiden kirjo on alueilla valtava.
Nyt EU:ssa ollaan ohjelmakausien murrosvaiheessa ja Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa uutta kansallista innovaatiopoliittista
1
2

Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälisen arvioinnin tulokset ja suositukset.
http://www.tem.fi/files/25901/Innovaatiojarjestelman_arviointi_11012010).pdf
EK (2011). Julkisten yrityspalvelujen kehittäminen. http://www.ek.fi/ek/fi/tutkimukset_julkaisut/2011/5_touko/
Yrityspalveluselvitys-2.pdf
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ohjelmavälinettä innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi. Eurooppa 2020 -strategia3
korostaa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Väheneviä resursseja suunnataan yhä tarkemmin strategisesti merkittäviin painopisteisiin. Samalla siirrytään
kohti suurempia ja vaikuttavampia kokonaisuuksia kaikkien kehittämisresurssien
osalta. Ohjelmakauden vaihdos ja erityisesti kuntien vähenevät resurssit heijastuvat
yrityspalvelujärjestelmässä rakenteellisina uudistuksina ja toiminnan entistä terävämpänä fokusointina. Seudullisten kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten
osalta toimintoja on yhdistetty osalla alueista ja monilla alueilla rakenteista on keskustelu käynnissä. Valtakunnallisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta
rakenteellista uudistamista on jatkettu ja tavoitteena on vahvat ja vetovoimaiset
sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnaltaan profiloituneet korkeakouluyksiköt sekä
niiden varaan rakentuvat alueelliset osaamiskeskittymät.
Nykyisessä taloustilanteessa julkiselle sektorille kohdistuu huomattava paine toiminnan terävöittämiseen ja menoleikkauksiin. Hallitus onkin asettanut tavoitteeksi
selvittää julkisten yritystukien toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Työ- ja
elinkeinoministeriö selvitti suoria rahallisia yritystukia, ja selvitysmies Matti Pietarisen selvitys4 julkaistiin huhtikuussa 2012. Pietarisen selvityksessä innovaatiotoiminnan tueksi lasketaan suorat rahalliset tuet ja laaja joukko erilaisia tieto-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita. Nyt käsillä oleva selvitys laajentaa tarkastelun suorista rahallisista tukimuodoista muihin tarjolla oleviin ja julkisesti rahoitettuihin yrityspalveluihin. TEM:n yritysasiakkuusstrategiaa on toteutettu alueilla perustamalla
johtoryhmiä alueellista toimintaa koordinoimaan. Ensivaiheessa toiminnan piirissä
ovat TEM-konsernin sisäiset palvelut ja toimijat, mutta jatkossa yhteistyöstä sovitaan myös muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Tämän tueksi laaditaan myöhemmin kumppanuusstrategia. Siksi myös innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden
kehittämiseksi tarvitaan selkeämpää näkemystä ELY-keskusten ja muiden alueellisten ja paikallisten palveluntarjoajien nykyisistä ja tulevista rooleista ja tehtävistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti lisäksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainvälisen arvioinnin, joka täydentää Suomen innovaatiojärjestelmän
kansainvälistä arviointia. Korkeakoulujen arviointineuvoston nimittämä arviointiryhmä tuottaa laadullista ja määrällistä tietoa Suomen ammattikorkeakoulukentän
TKI-toiminnan asemasta, roolista, laadusta, tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.
Arviointiryhmä luovutti loppuraporttinsa5 toukokuussa 2012. Ammattikorkeakoulujen uudistuksen myötä niiden työelämäyhteyksiä ja aluevaikuttavuutta on pyritty
vahvistamaan. Arviointiryhmä näkee kuitenkin, että TKI-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ohjausta ja rahoitusta on
vahvistettava huomattavasti sekä lainsäädäntöä muutettava. Ministeriöiltä puuttuu
myös yhteinen näkemys ammattikorkeakoulujen roolista. Ammattikorkeakoulujen
3
4
5

10

Euroopan Komissio (2010). Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia. http://ec.europa.
eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_v1.pdf
Pietarinen, M. (2012). Yritystukiselvitys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Innovaatio 7/2012. http://www.tem.
fi/files/32573/TEMjul_7_2012_web.pdf
Maassen, P. ym. (2012). From the bottom up - Evaluation of RDI activities of Finnish Universities of Applied Sciences.
Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 7/2012. http://www.kka.fi/index.phtml?C=103&product_id=253&s=4

		

TKI-toiminnan rahoitus on sirpaleista ja taso liian alhainen, eikä merkittävimmille
kansallisille rahoittajille, kuten Tekesille ja Suomen Akatemialle, ole osoitettu selvää roolia TKI-toiminnan rahoittamisessa. Arvioinnissa esitetään myös tarve TKItoiminnan indikaattorien kehittämiseksi ja luotettavan informaation keräämiseksi.
Tämä selvitys keskittyy innovaatiotoimintaa ja yritysten kansainvälistymistä
edistävien kehittämisorganisaatioiden toimintaan, niiden toiminnan julkiseen rahoitukseen, muuttuvaan rooliin ja järjestelmän kehittämistarpeisiin. Toimeksiannon
mukaisesti keskeisinä tavoitteina oli
1.

Tuottaa kokonaisnäkemys julkisista innovaatiotoimintaa tukevista palveluista
Suomessa.

2.

Analysoida ELY-keskusten ja muiden paikallisten ja alueellisten palveluntarjoajien rooleja ja tehtäviä yritysten innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen
tukemisessa nyt ja tulevaisuudessa.

3.

Täydentää kokonaiskuvaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ja niiden
tarjoamien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden asemoitumisesta ja vaikuttavuudesta alueellisessa ja kansallisessa yrityspalvelujärjestelmässä.

Kokonaisuudessaan työn tavoitteena on tuottaa TEM:n ja OKM:n hallinnonaloille
konkreettista ja välittömästi hyödynnettävissä olevaa tietoa Suomessa eri alueilla
tarjolla olevista innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista. Selvitystyön tulosten
perusteella hallinnonalat voivat tehdä päätöksiä toimintojen kehittämisestä.
Selvityksen kohdeorganisaatioita ovat
•

SEKESin jäsenorganisaatiot, 43 kpl

•

TEKELin jäsenorganisaatiot, 29 kpl

•

Ammattikorkeakoulut, 25 kpl

•

Yliopistot, 16 kpl

•

ELY-keskukset, 15 kpl

Nämä organisaatiot on esitetty kartalla kuvassa 1 päätoimipaikkakunnan mukaan.
Selvityksen kohdeorganisaatiot kattavat suuren osan Suomen kunnista. On huomioitava, että paljon merkittäviä palveluntarjoajia jää näiden ulkopuolelle. SEKESin jäsenorganisaatiot kattavat 180 kuntaa Suomessa, joten ulkopuolelle jäävät SEKESiin
kuulumattomat kehittämisyhtiöt ja kuntien omat elinkeinopalvelut. Lisäksi uusyrityskeskukset, yliopistojen erillislaitokset sekä sektoritutkimuslaitokset ja ammattija aikuisopistot ovat tärkeitä alueellisia palveluntarjoajia, jotka jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle.
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Kuva 1. Selvityksen kohdeorganisaatiot (yliopistot ja ammattikorkeakoulut
pääkampuksen mukaan).

12

		

1.1 Selvitystyön viitekehys
Selvitystyö kohdistettiin innovaatio- ja tuotekehityspalveluiden, kansainvälistymispalveluiden sekä alkaville yrityksille suunnattujen palveluiden tarjontaan. Tarjouspyynnössä tarkastelu oli rajattu TKI-palveluiden ja kansainvälistymispalveluiden
ryhmiin, mutta tätä täsmennettiin vielä siten, että alkavan yrityksen palveluja tarkasteltiin erikseen. Palveluita tarkasteltiin kolmessa eri kokonaisuudessa. Kuvassa
2 on esitetty selvityksessä käytetty viitekehys yrityspalveluiden tarkastelua varten.
Kuva 2. Selvitystyössä käytetty palveluiden tarkastelun viitekehys.

Innovaatio- ja tuotekehityspalveluiden alla tarkasteltiin palveluita, joilla tuetaan
uuden tuotteen tai palvelun saattamista ideasta markkinoille. Idean syntyvaiheeseen liittyviä palveluita ovat esimerkiksi erilaiset ideointipajat, signaalisessiot, ideafoorumit ja muut käyttäjälähtöiset työpajamenetelmät, idean arviointityökalut ja
-raadit sekä erilaiset konseptointipalvelut. Tuotekehitykseen ja testaukseen liittyvät palvelut pitävät sisällään palveluita esimerkiksi teknologian siirtoon, suunnitteluun, tutkimukseen, käytettävyyteen, 3D-mallinnukseen ja simulointiin, prototyyppien rakentamiseen, testaukseen (ml. living lab -toiminta) sekä muotoiluun. Kaupallistamiseen tähtäävät palvelut ovat esimerkiksi markkina-analyysejä, myynnin ja
markkinoinnin kehittämistä, kumppanihakua tai IPR- ja lakipalveluita.
Kansainvälistymispalveluiden alla keskityttiin niiden palveluiden tarkasteluun,
joilla tuetaan yrityksen kansainvälistymispyrkimyksiä kasvun ja uusien markkinoiden näkökulmasta. Kv-edellytysten luomiseen tähtääviä palveluita ovat esimerkiksi
kielikoulutukset, kv-suunnitelmien ja -strategioiden laadinta, kulttuurikoulutukset
ja muut kv-tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät asiantuntijapalvelut. Markkinoille
menon valmisteluun liittyviä palveluita ovat esimerkiksi markkinakartoitukset,
käännöspalvelut ja muut markkinointimateriaalin luomiseen liittyvät palvelut, fact
finding -rahoitus ja -matkat, testimarkkinointi tai markkinoillemenon vaihtoehtojen
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arviointi ja analyysi. Kv-toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvät palvelut ovat esimerkiksi partnerihaku, viennin edistäminen (esim. neuvottelut jälleenmyyjäverkoston suuntaan tms.), etabloitumisen tukeminen (esim. kohteen osto tai
yrityksen perustaminen) tai paikallisen toimittajaverkoston rakentaminen.
Alkavien yritysten palveluiden alla tarkasteltiin yrityksen perustamis- ja
käynnistämisvaiheen palveluita. Tarkastelu kohdistettiin erityisesti erilaisiin hautomotoiminnan malleihin mukaan lukien viime vuosien aikana kehitetyt kiihdyttämö-, protomo- ja demola-, yms. mallit. Perusneuvontapalvelut rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.
Selvityksen rajauksessa tulee huomioida, että selvitys koskee erityisesti TKI-toimintaan kohdistuvia palveluita, jolloin johtamisen ja osaamisen kehittämiseen tähtäävät palvelut jäävät vähemmälle huomiolle ja osittain pois alueellisesta innovaatio- ja kansainvälistymispalveluja koskevasta tarkastelusta. Nämä niin sanotut kasvupalvelut tulevat myös esille alueellisessa palvelutarjonnassa ja ovat osittain kahdesta muusta ryhmästä erillinen kokonaisuus. Käytännössä näitä palveluita hyödyntämällä tähdätään kasvuvalmiuksien ja -kyvykkyyden kehittämiseen. Johtamisen kehittämiseen tähtääviä palveluita voivat olla esimerkiksi strategian laadinta
ja sparrauspalvelut, hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tai Advisory
Board -toiminta. Osaamisen kehittäminen kattaa erilaiset koulutus ja valmennuspalvelut sekä mentoroinnin, joilla tähdätään kasvuvalmiuksien parantamiseen.

1.2 Selvitysprosessi ja selvityksen aineisto
Selvitystyössä käytettiin useita erilaisia keinoja relevantin tiedon keräämisessä ja
analysoinnissa siten, että eri vaiheet täydensivät toinen toistaan kokonaiskuvan
muodostamisessa. Aineiston keruussa pyrittiin siihen, että kokonaiskuvassa tulisi
vahvasti esille kohdeorganisaatioiden oma tulkinta ja näkemys. Selvitysprosessin
vaiheet ja selvityksen aineistot on kuvattu lyhyesti alla.
Selvitystyö käynnistyi vuoden 2012 helmikuussa. Selvityksen ensimmäinen vaihe
oli työpöytätutkimuksena toteutettava taustatyö. Työpöytätyö kohdistui kahteen
kokonaisuuteen: toimeksiannon taustamateriaaliin ja selvityksen kohteina olevien
organisaatioiden materiaaleihin. Vaiheen tarkoituksena oli asemoida selvitys yrityspalveluiden ja palvelujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen ja kerätä kirjallinen materiaali yrityspalvelutarjonnasta organisaatioiden omilta internetsivuilta,
organisaatioiden tuottamista esitteistä, palvelukuvauksista ja tiedotteista.
Työpöytätyön ohella toteutettiin kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa kohdeorganisaatioiden yrityspalveluiden resursointia ja volyymiä sekä rahoituslähteitä. Kohdeorganisaatioiden yhteyshenkilöille lähetettiin sähköinen lomakekysely (ks. liite 2) sähköpostitse, jossa vastaajaa pyydettiin arvioimaan yrityspalvelutuotannon (erityisesti innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden sekä alkavan
yrityksen palveluiden) volyymia, resursointia ja rahoitusta omassa organisaatiossaan. Vastaajaa pyydettiin ottamaan huomioon sekä pysyväisluonteinen toiminta
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että projektirahoituksella tarjottavat palvelut. Selkeää määrittelyä ja tilastointia
haetuista luvuista ei ole olemassa. Myöskään innovaatio- ja kansainvälistymispalvelu -käsitteille ei ole olemassa selkeää ja yhtenäistä määritelmää varsinkaan eri
organisaatiotyyppien kesken. Siksi vastaajalle jätettiin vastuu käyttää omaa tulkintaa ja määrittelyä siitä, mitkä palvelut hän luki kuuluvaksi innovaatio- tai kansainvälistymispalveluihin. Vastaukseksi riitti harkittu arvio, ellei tarkkoja lukuja ollut
helposti saatavissa.
Työpöytätyön ja lomakekyselyn tuloksia täsmennettiin lisäksi kohdeorganisaatioiden yhteyshenkilöille tehtävillä puhelinhaastatteluilla. TEKELin ja SEKESin jäsenorganisaatioiden osalta haastateltavat olivat valtaosin yhtiöiden toimitusjohtajia.
Ammattikorkeakouluista haastateltiin lähinnä TKI-toiminnasta vastaavia henkilöitä
ja yliopistoista taas tutkimuksesta vastaavia vararehtoreita. ELY-keskuksista haastateltiin Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksikön päälliköt. Puhelinhaastatteluiden tehtävänä oli täsmentää työpöytätutkimuksen pohjalta muodostunutta kuvaa organisaation innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista sekä alkavan yrityksen palveluista sekä arvioida palveluiden kehittämisen tulevia suuntauksia. Jokainen kohdeorganisaatio haastateltiin ja yksi haastattelu kesti keskimäärin
25 minuuttia.
Selvityksessä valittiin yhdessä tilaajan kanssa neljä esimerkkialuetta (case-alueet), joiden palvelutarjontaan perehdyttiin erityisesti. Alueet valittiin siten, että ne
edustavat erilaisia alueprofiileita (mm. palvelurakenteet, alueen koko) Suomessa.
Myös alueen toimijoiden oma kiinnostus selvitystä kohtaan vaikutti valintaan. Casealueilla järjestettiin keskeisten yrityspalveluorganisaatioiden yhteinen fokusryhmähaastattelu eli puolen päivän keskustelutilaisuus, jonka tehtävänä oli arvioida alueen
yritysten palvelutarpeita suhteessa alueen palvelukokonaisuuteen. Lisäksi fokusryhmähaastatteluissa keskusteltiin mahdollisista päällekkäisyyksistä palveluissa,
palvelukapeikoista sekä merkittävimmistä palveluita ja palvelujärjestelmää koskevista kehittämistarpeista. Ennen aluekohtaista fokusryhmähaastattelua toteutettiin
kevyt verkkopohjainen kysely alueen yrityksille. Yrityslista saatiin kyseisen alueen
ELY-keskuksen tai kehitysyhtiön kautta. Yrityskyselyssä selvitettiin 1) alueen yrityspalveluorganisaatioiden palvelutarjonnan tunnettuutta, 2) alueen palvelutarjonnan
nykytilaa, 3) yritysten tulevaisuuden palvelutarpeita palveluluokittain sekä 4) ensisijaisia yhteistyötahoja eri palvelutarpeissa. Yritysten näkemys palvelukehityksestä ja
-tarpeista tuli siten selvityksessä esiin palvelutarjoajien haastattelujen ja fokusryhmähaastatteluissa purettujen alueellisten yrityskyselyjen kautta. Case-alueiksi valikoituivat Kuopio, Raahe, Lappeenranta ja Hämeenlinna. Fokusryhmähaastattelut järjestettiin kesäkuun (2012) kahden ensimmäisen viikon aikana. Tilaisuuksiin osallistui viidestä kuuteentoista henkilöä selvityksen eri kohdeorganisaatioista sekä
muista alueen keskeisistä yrityspalveluorganisaatioista.
Projektin ohjausryhmän kanssa järjestettiin yhteensä kaksi työkokousta selvitystyön aikana aloituspalaverin lisäksi. Työkokousten tehtävänä oli vetää yhteen selvitystyön havaintoja ja palvella väli- ja loppuraportoinnin sisältöjä. Työkokouksissa
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ohjattiin selvitystyötä ja sen etenemisestä. Työkokouksiin kutsuttiin TEM:n ja OKM:n
edustajien lisäksi myös selvityksen kohderyhmien edustajia (TEKEL ja SEKES –verkostosta) sekä muita sidosryhmiä (EK ja Finnvera).
Taulukossa 1 on vielä esitetty selvityksen kohdeorganisaatiot ja aineisto. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin selvityksen organisaatiot. Yhteensä selvityksessä
oli mukana 124 eri organisaatiota. Taulukossa kohdejoukko on SEKESin jäsenorganisaatioiden osalta eri kuin koko jäsenorganisaatiomäärä siksi, että Suomen Kuntaliitto ei ole alueellinen yrityspalveluiden tarjoaja ja Finnvera on käsitelty kansallisesti erikseen. SEKESin ja TEKELin jäsenorganisaatioissa on myös päällekkäisiä
jäseniä: BusinessOulu, Prizztech Oy (Posek Oy yhdistyi Prizztech Oy:hyn vuoden
2012 alkupuolella), Wirma Lappeenranta Oy sekä Yrityssalo Oy. Nämä organisaatiot
on käsitelty TEKELin yhteydessä. SEKESiin liittyi vuonna 2012 myös Itä-Uudenmaan
kehittämisyhtiö Posintra Oy, joka ei näy SEKESin kohdejoukossa.
Selvityksessä tarkasteltiin vain OKM:n hallinnonalan korkeakouluja. Yliopistojen osalta selvityksessä keskityttiin palveluiden tarkastelussa pääkampustasolle
ja erillisyksiköt on siten jätetty pois tarkastelusta. Yliopistoissa on tapahtunut suuria rakenteellisia muutoksia ja yrityspalveluiden yhtiöittäminen ja rahoituspohjan
muuttuminen on vaikuttanut palveluiden järjestämiseen sekä yliopistojen yritysyhteistyöhön. Yrityspalvelut ja erityisesti innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut
näyttäytyvät lisäksi eri yliopistoissa hyvin eri tavalla. Palvelutoimintaa on koottu
tai kootaan parhaillaan koordinaatioyksiköihin (innovaatio- ja tutkimuspalvelut) ja
tähän muutokseen liittyen selvitystyön tietojen keruuta vaikeutti myös henkilövaihdokset ja mahdollisten tulevien uudistusten aiheuttama odottava ilmapiiri. Osa yliopistoista on yhtiöittänyt yrityksille tarjottavat konsulttimaisemmat innovaatio- ja
muut yrityspalvelut (esim. Teatterikorkeakoulun Kokos Oy) tai perustaneet erillisen
palveluyksikön (esim. Tampereen yliopiston Synergos). Osassa yliopistoista palvelutoiminta on hajautettu hallintoyksikköön, tiedekuntiin ja erillisyksiköihin. Tapoja
organisoida palvelutoiminta on lähes yhtä monta kuin on yliopistoakin. Monet yliopistot hyödyntävät omien yhtiöidensä ja erillisyksiköidensä palveluita, jolloin näiden useiden kymmenien yksiköiden palveluiden selvittämiseen tarvittaisiin kokonaan erillinen selvitystyö. Näistä tekijöistä johtuen tässä selvityksessä muodostunut kuva yliopistojen palvelutuotannosta ei ole vertailukelpoinen muiden tarkasteltujen organisaatiotyyppien kanssa.
Taulukko 1. Selvityksen kohdeorganisaatiot ja aineisto.
TEKEL
Organisaatiot
Kohdejoukko
Kyselylomakkeen
palauttaneet
Haastattelut

16

29

SEKES
45

AMK

ELY:t
25

Yliopistot
15

16

Yht.
130

29

39

25

15

16

124

25 / 26

39

25

15

16

120

27

39

25

15

16

122

		

TEKELin jäsenorganisaatioita on yhteensä 29, joista kaksi tarjoaa ainoastaan tilapalveluita ja eivät siksi olleet selvityksen varsinaista kohdejoukkoa. Vain tilapalveluita tarjoavat organisaatiot ovat Kajaanin teknologiakeskus Oy ja Oy Vaasa Parks
AB. Technopolis Oyj ei halunnut pörssiyhtiön luonteensa vuoksi antaa kyselylomakkeen tietoja, joten kyselylomakkeen palauttaneiden maksimi oli 26 organisaatiota.
Tampereella Hermia Oy ei katsonut olevansa selvityksen kohdejoukkoa. Helsingin
tiede- ja yrityspuistosta tähän selvitykseen ei puolestaan saatu haastattelua. Huomioitava seikka on myös se, että Tampereella Hermia Yrityskehitys ei tarjoa yrityspalveluja julkisrahoitteisesti, mutta organisaatio on kuitenkin mukana luvuissa.
Yhteensä kyselylomakkeen palautti 120 organisaatiota, mikä on yhtä vaille maksimin. Haastatteluja tehtiin yhteensä 122 ja myös pelkästään tilapalveluita tarjoavat
TEKEL-jäsenorganisaatiot haastateltiin lyhyesti.
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2 Yrityspalvelutarjonnan volyymi
Kokonaiskuvaa yrityspalveluiden resursoinnista ja volyymista sekä rahoituslähteistä tarkastellaan kyselylomakkeen avulla saatujen tietojen perusteella. Tarkastelu kiinnitetään toimeksiannon mukaisesti innovaatio- ja kansainvälistymispalveluihin sekä alkavien yritysten palveluihin. Myös kansallista rahoitusta on tarkasteltu erikseen.

2.1 Yrityspalveluiden resursointi ja volyymi
Lomakekyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin yrityspalveluiden tuottamiseen
kohdistettuja henkilöresursseja ja euromääräistä kokonaisvolyymia. Nämä luvut
pyydettiin jaottelemaan selvityksessä tarkastelun kohteena olevien palvelutyyppien
mukaan. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty kyselyn tulokset organisaatiotyypeittäin. Kuten
luvussa 1.2 todettiin, yliopistojen osalta aineisto ei ole vertailukelpoinen muiden selvityksen kohdeorganisaatiotyyppien kanssa. Siksi yliopistojen aineisto on tarkasteltu erikseen. Euromäärien tai henkilötyövuosien arviointi ei ole yksinkertaista ja
yksiselitteistä. Organisaatioiden ilmoittamien tietojen osalta tulkinnat luvuista ja
niiden jakautumisesta vaihtelivat, joten esitettyjä lukuja ei pidä tulkita absoluuttisena totuutena. Sen sijaan vastaajien antamat luvut toimivat parhaana mahdollisena
arviona, koska muita lukuja ei ole käytettävissä. Osalla tiedot oli saatu tyypiteltyä
tilinpäätöksen ja muun organisaatiokohtaisen tilastoinnin perusteella ja osalla taas
se perustui yhden tai useamman henkilön parhaaseen arvioon haetuista tiedoista.
Selvitystyön tavoitteena oli muodostaa näkemys palvelutarjonnan kokoluokasta ja
jakautumisesta eri palvelutyyppeihin, joten näin saavutettu tarkkuus on riittävä.
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Kuva 3. Yrityspalvelutuotannon henkilöresurssit ja euromääräinen
kokonaisvolyymi.

Kuva 4. Yliopistojen innovaatio- ja tutkimuspalveluihin sidotut
koordinaatioresurssit.

Kuvissa 3 ja 4 jokaisen organisaatiotyypin osalta on allekkain kaksi piirakkakuviota henkilöresurssien ja euromääräisen kokonaisvolyymin jakautumisesta palvelutyypeittäin. Pietarisen (2012) selvityksen perusteella yrityspalveluissa työskentelee Suomessa kokonaisuudessaan vähintään 4 400 henkilöä. Tämän selvityksen
kohdeorganisaatioiden tuottamien yrityspalveluiden yhteenlaskettu kokonaisvolyymi vuositasolla henkilötyövuosissa on 2 261 ja euroissa 224 milj. euroa. Pietarisen selvittämään lukuun verraten tämän selvityksen yrityspalveluorganisaatioissa
työskentelee kokonaisuudesta noin puolet. Tekesin (muu kuin ELY-keskuksissa
toimiva henkilöstö) palveluiden tuottamiseen ja organisointiin osallistuu lisäksi
yhteensä 294 henkilötyövuotta. Näistä 169 henkilötyövuotta kattaa asiantuntija- ja
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koordinaatioresurssit ja 125 henkilötyövuotta osallistuvat tukitoimintoina asiakas-, ohjelma- ja rahoitusprosessiin. Lisäksi kokonaisuuteen voidaan lisätä vielä
Finnveran 200 henkilötyövuotta lainojen ja takauksien myöntämiseen. Kokonaisuudesta innovaatiopalveluiden tuottamiseen kuluvien henkilötyövuosien osuus
on noin puolet eli 1 134 henkilötyövuotta. Kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen kuluu vuositasolla kokonaishenkilötyövuosista kymmenesosa eli 232 henkilötyövuotta ja alkavien yritysten palveluihin hieman vajaa kymmenesosa, 206 henkilötyövuotta. Siten muiden yrityspalveluiden tuottamiseen osallistuu vajaa kolmannes eli 689 henkilötyövuotta.
Euromääräisten kokonaisvolyymien osalta tarkasteltuna osuudet eroavat hyvin
vähän henkilötyövuosien jakautumisesta. 224 miljoonasta eurosta hieman alle puolet eli 105 milj. euroa kuluu innovaatiopalveluiden tuottamiseen. Kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen taas kuluu 27 milj. euroa eli hieman yli kymmenesosa ja
alkavien yritysten palveluihin kymmenesosa eli 23 milj. euroa. Muiden yrityspalveluiden tuottamiseen kuluu 69 milj. euroa. Taulukossa 2 on esitetty aineiston jakaumaa kuvaavat keskiluvut (mediaani) organisaatio- ja palvelutyypeittäin sekä henkilöresurssien että euromääräisen kokonaisvolyymin osalta.
Taulukko 2. Henkilöresurssien ja euromääräisten volyymien mediaanit
palvelutyypeittäin.
Henkilöresurssit (mediaani)
YritysInnov.
palv. yht. palv.
TEKEL

13,0 htv

5,0 htv

Kv-palv.
3,0 htv

Euromääräinen volyymi (mediaani)
Alk. yrit.
palv.
1,0 htv

YritysInnov.
palv. yht. palv.

Kv-palv.

Alk. yrit.
palv.

2,00 M€

0,26 M€

0,18 M€

0,60 M€

SEKES

8,0 htv

1,0 htv

1,0 htv

1,5 htv

0,83 M€

0,14 M€

0,10 M€

0,14 M€

AMK

9,0 htv

6,0 htv

0,5 htv

1,2 htv

0,94 M€

0,40 M€

0,02 M€

0,11 M€

19,0 htv

5,5 htv

2,0 htv

1,0 htv

1,25 M€

0,38 M€

0,12 M€

0,07 M€

6,4 htv

4,8 htv

0 htv

0 htv

0,83 M€

0,60 M€

0 M€

0 M€

ELY-keskukset
Yliopistot

Kokonaishenkilötyövuosista suurin osuus, 789 henkilötyövuotta, palvelee yrityksiä
ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen yrityspalveluiden tuottamiseen
osallistuu keskimäärin (mediaani) 9 henkilötyövuotta. Euromääräistä kokonaisvolyymiä tarkasteltaessa palvelutuotannon mediaani on 0,94 milj. euroa ja maksimi
on 10,6 milj. €. Tulos kertoo ammattikorkeakoulujen merkittävästä roolista alueellisessa yrityspalvelutarjonnassa. Henkilötyövuosien määrä vaihtelee hyvin paljon
ammattikorkeakoulujen välillä suurimpien palveluntarjoajien hieman yli sadan henkilötyövuoden ja pienimpien muutaman henkilötyövuoden välillä. 13 ammattikorkeakoululla henkilöresurssit jäävät kuitenkin alle kymmeneen henkilötyövuoteen.
Lisäksi yksi ammattikorkeakoulu ei tarjoa suoria yrityspalveluita lainkaan. Suurimmilla palveluntarjoajilla yrityspalvelutoimintaan on laskettu mukaan myös hankkeissa tehtävää palvelutoimintaa.
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Euromääräisen kokonaisvolyymin osalta ammattikorkeakoulujen 62 milj. euroa
on suhteessa huomattavasti muita organisaatioita pienempi, erityisesti verrattuna henkilötyövuosiin. Ammattikorkeakouluissa yrityspalveluiden tuottamisessa
korostuukin erityisesti opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden panos TKI-hanketoiminnan kautta, mikä pienentää palvelutuotantoon kiinnitettyjen vakituisten
resurssien määrää. On huomattava, että tämän selvityksen tulos eroaa Pietarisen (2012) selvityksen tuloksista siinä, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen
koordinaatioresurssien yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä on 964 henkilötyövuotta, kun taas Pietarisen selvityksen mukaan luku on arviolta 300 henkilötyövuotta. Todellisuudessa luku on vielä tätäkin suurempi, jos mukaan lasketaan
yliopistoista tiedekunnat, erillisyksiköt ja palveluyhtiöt, joiden kautta merkittävä
osa palvelutuotannosta toteutetaan.
Toiseksi suurin osuus yrityspalveluiden tuottamiseen kuluvista henkilötyövuosista on TEKELin jäsenorganisaatioilla, joiden yhteenlaskettu henkilötyövuosien määrä on 592 henkilötyövuotta. TEKELin jäsenorganisaatioiden välillä on kuitenkin myös huomattavaa vaihtelua henkilötyövuosien määrissä, mutta keskihajonta on ammattikorkeakouluja pienempi ja mediaani on korkeampi, 13 henkilötyövuotta. Yrityspalveluiden resursointi ja volyymi ovatkin keskimäärin suurempia TEKELin jäsenorganisaatioilla kuin ammattikorkeakouluissa ja SEKESin jäsenorganisaatioissa. Suurimman palveluntarjoajan osalta kokonaishenkilötyövuosien
määrä on 95 henkilötyövuotta. Resursseiltaan seitsemän pienimmän osalta henkilötyövuosien määrä jää alle kymmeneen. TEKELin jäsenorganisaatioiden palvelutuotannon euromääräinen kokonaisvolyymi on 68 milj. euroa vuodessa. Suurimman palveluntarjoajan kokonaisvolyymi on 8,5 milj. euroa ja tilapalveluita lukuun ottamatta
alle miljoonan euron volyymi on ainoastaan viidellä organisaatiolla.
SEKESin jäsenorganisaatioiden yrityspalvelutarjontaan kuluvien henkilötyövuosien määrä on yhteensä 443 ja euromääräinen kokonaisvolyymi 58 milj. euroa. Keskimäärin jäsenorganisaatioiden resursointi yrityspalveluiden tuottamiseen on 8 henkilötyövuotta ja keskihajonta on huomattavasti pienempi kuin ammattikorkeakouluilla ja TEKEL-jäsenorganisaatioilla. Suurimmalla osalla, 26 organisaatiolla 39 SEKESin jäsenorganisaatiosta, henkilötyövuosien määrä jää yhdentoista henkilötyövuoden
alle. Euromääräistä kokonaisvolyymiä tarkasteltaessa palvelutuotantoon kuluu keskimäärin 0,83 milj. euroa. Suurimmalla palveluntarjoajalla volyymi on 8,3 milj. euroa ja
yli puolella SEKESin jäsenorganisaatioista on alle miljoonan euron volyymi. TEKELin
jäsenorgnaisaatioihin, ammattikorkeakouluihin ja ELY-keskuksiin verrattuna SEKESin jäsenorganisaatioiden resursointi yrityspalveluihin on keskimäärin pienin.
ELY-keskusten yrityspalveluissa henkilötyövuosien määrä on 264 ja euromääräinen kokonaisvolyymi on 18 milj. euroa. Keskeisimpinä resursseina mukaan on laskettu innovaatiot ja kansainväistyvä liiketoiminta -yksikön henkilöstö, josta suurin osa toteuttaa Tekesin kansallista tehtävää Tekesin ohjauksessa. Euromääräisessä kokonaisvolyymissa on huomioitu lähinnä vain henkilökustannukset. Kokonaisuudessaan valtion virastoissa ja yhtiöissä (ELY-keskukset, Finnvera, VTT, Tekes

		21

ja Finpro) yrityspalvelutehtävissä työskentelee Pietarisen (2012) selvityksen mukaan
1 250 henkilöä.
Roolituksen tarkastelu pelkästään eri palvelutyyppien resursoinnin ja euromääräisien volyymien kautta ei ole mielekästä. Selvityksen aineisto kertoo vahvasti sen,
että näiden yrityspalvelutyyppien sisälle mahtuu hyvin erilaisia rooleja ja palvelut
ovat hajautuneet eri organisaatiotyyppien kesken. Tarkastelemalla lukuja voidaan
kuitenkin todeta, että innovaatiopalvelut ovat merkittävimmässä osassa yrityspalveluiden kokonaisuutta erityisesti ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen
osuus kaikista selvityksessä tarkasteltujen organisaatioiden innovaatiopalveluihin
kuluvista henkilötyövuosista on puolet ja euromääräisen kokonaisvolyymin osalta
43 %. Myös yliopistot ovat luonnollisesti erittäin merkittäviä innovaatiopalveluiden
tarjoajia, mutta pelkkä pääkampustason koordinaatioresurssien tarkastelu ei tuo
niiden merkitystä tässä selvityksessä esille. Kokonaisuutena tarkasteltuna TEKELin jäsenorganisaatiot ovat innovaatiopalveluiden toiseksi suurin palveluntarjoaja.
Keskimäärin TEKELin jäsenorganisaatioissa innovaatiopalveluiden tuottamiseen
on resursoitu 38 % yrityspalveluiden kokonaishenkilöresursseista. ELY-keskukset
ovat yhtälailla merkittävässä osassa innovaatiopalveluiden tarjonnassa ja innovaatiopalveluiden tuottamiseen on sidottu lähes yhtä suuri osuus yrityspalveluresursseista. SEKESin jäsenorganisaatioilla rooli painottuu vahvimmin muihin yrityspalveluihin ja toisiin organisaatiotyyppeihin verrattuna erityisesti alkavien yritysten palveluihin, vaikka vaihtelua jäsenorganisaatioiden välillä onkin. Keskimäärin kuitenkin vain hieman yli kymmenesosa yrityspalveluiden resursseista on suunnattu innovaatiopalveluiden tuottamiseen SEKESin jäsenorganisaatioissa.
Kansainvälistymispalveluiden tarjonnassa selvästi muista erottuvat TEKELin jäsenorganisaatiot, joiden osuus kaikista selvityksessä tarkasteltujen organisaatioiden
kansainvälistymispalveluihin kuluvista henkilötyövuosista on lähes puolet. TEKELin jäsenorganisaatioissa enimmillään kansainvälistymispalveluihin on resursoitu
17 henkilötyövuotta ja pelkästään tilapalveluita tarjoavien organisaatioiden lisäksi
ainoastaan yhdessä organisaatiossa ei ole resursoitu kansainvälistymispalveluihin
henkilötyövuosia lainkaan. TEKELin jäsenorganisaatioiden ohella merkittäviä palveluntarjoajia ovat SEKESin jäsenorganisaatiot ja ELY-keskukset. SEKESin jäsenorganisaatioista neljää suurinta lukuun ottamatta kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen osallistuu vain keskimäärin yksi henkilötyövuosi maksimin ollessa 11 henkilötyövuotta. ELY-keskuksissa kansainvälistymispalveluiden tuottamiseen on osoitettu keskimäärin kaksi henkilötyövuotta.
Alkavien yritysten palveluiden tarjonta on kaikkien organisaatiotyyppien osalta
hyvin tasaista, joten resursoinnin ja volyymien osalta roolit ovat vielä vaikeammin
hahmotettavissa. TEKELin, SEKESin ja ammattikorkeakoulujen resursointi ja volyymit ovat hyvin samansuuruisia. Alkavien yritysten palveluissa korostuvat suhteellisesti tarkasteltuna SEKESin jäsenorganisaatiot, joista neljää lukuun ottamatta
kaikilla on resursoitu henkilöstöä alkavien yritysten palvelutuotantoon. Vain kahdella SEKESin jäsenorganisaatiolla alkavien yritysten palveluihin ei suunnata rahaa
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lainkaan. Ammattikorkeakouluissa alkavien yritysten palvelutuotannossa korostuvat opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatut palvelut. Samoin yliopistojen koordinaatioresurssien osalta näkyy tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyvät palvelut ja sitä kautta myös TULI-rahoituksen kanavoituminen.
Innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tukevan alueellisen palvelutarjonnan
kokonaiskuvan hahmottamiseksi on huomioitava myös alueille suuntautuvat kansalliset resurssit. Taulukossa 3 on esitetty erikseen kansalliset, erityisesti yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tukemaan suunnatut tuet. Rahoitus
kanavoituu alueellisesti lähinnä ELY-keskusten kautta ja lainat ja avustukset Finnveran kautta. Pietarisen (2012) tekemän yritystukiselvityksen mukaan vuonna 2011 yritystukia myönnettiin suoraan rahana kokonaisuudessaan 1 234 milj. euroa ja yrityspalveluiden kustannukset valtiolle olivat 100 milj. euroa. Tämän selvityksen perusteella kokonaisuudesta yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tukemaan suunnatut tuet olivat vuonna 2011 yhteensä 480 milj. euroa. Tämä tarkoittaa
noin 39 % Pietarisen selvittämästä yritystukien kokonaisuudesta.
Taulukko 3. Kansalliset innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen tukimuodot vuonna 2011.
Tukimuoto
Tuotekehitysrahoitus (Tekes)

Milj. euroa
374,2

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (Tekes)

32,6

Yrityksen kehittämisavustus (pl. investointien osuus)

39,5

Kansainvälistymisavustukset

15,9

Valmistelurahoitus
ELY-keskusten tuotteistetut asiantuntijapalvelut

8,2
9,5

Yhteensä

479,8

Finnvera, myönnetyt lainat

369,3

Finnvera, myönnetyt takaukset

496,8

Finnvera, myönnetyt vientitakaukset

111,0

Yhteensä

977,0

Tekesin suoraan yritysten tuotekehitykseen suuntautuvan rahoituksen määrä on
kokonaisuudessaan 406,7 milj. euroa, johon sisältyy nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus 32,6 milj. euroa. Lisäksi Tekesin vuonna 2011 myöntämä tutkimusrahoitus tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja ammattikorkeakouluille oli 203,4 milj. euroa,
joka suuntautuu osaksi myös yrityksille. Myönnettyjen yrityksen kehittämisavustuksien määrä vuonna 2011 oli yhteensä 127,2 milj. euroa, josta muun kuin investointien osuus oli 39,5 milj. euroa. Avustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai
liiketoimintaosaamiseen.
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Yritysten kansainvälistymisavustusten volyymi eli maksatuksina toteutuneet kustannukset vuonna 2011 olivat 15,9 milj. euroa. Kansainvälistymisavustukset myönnetään Hämeen ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista ja niillä tuetaan näyttelyosallistumisia, vientiverkostohankkeita, aloittavien vientiyritysten kumppanuusohjelmia
ja muita yhteishankkeita sekä strategisia kärkihankkeita. Avustuksilla tuettiin erityisesti näyttelyosallistumisia sekä vientirenkaita tai vientiverkostohankkeita. Aloittavien yritysten hankkeiden osuus oli 8,1 % myönnetyistä avustuksista. Kansainvälistymispalveluissa merkittävä toimija on myös tämän selvityksen kohdeorganisaatiosta ulkopuolelle jäänyt Finpro, joka tarjoaa konsultointipalveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Pietarisen (2012) selvityksen mukaan Finpron rahoituksesta valtion osuus on 22 milj. euroa.
Valmistelurahoituksen määrä oli vuonna 2011 8,2 milj. euroa ja se suuntautui
hankkeisiin, jotka edistävät pk-yritysten valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja
kehittämishankkeita, uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämistä, kansainvälistymistä tai kehittämiseen liittyvää teknologisen tai muun osaamisen lisäämistä. ELY-keskusten kautta kanavoituu myös maa- ja metsätalousministeriön maaseudun mikroyritystuki (50 milj. euroa vuonna 2011), josta mikroyritysten innovaatiohankkeita tuetaan arviolta vuositasolla n. 5 milj. eurolla.
ELY-keskusten omien henkilöresurssien ja euromääräisten volyymien lisäksi
tulee huomioida myös tuotteistetut asiantuntijapalvelut, jotka hankitaan ostopalveluina ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Niiden tavoitteena on edistää pk-yritysten
perustamista, laajentamista ja kasvua niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin
markkinoilla ja osa niistä voidaan lukea myös yritysten innovaatio- ja kansainvälistymistä tukeviksi palveluiksi. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden kokonaisvolyymi vuonna 2011 oli 9,5 milj. euroa. Tuotteistetuista asiantuntijapalveluista vahvimmin innovaatio- ja kansainvälistymistä tukeviksi palveluiksi voidaan lukea Globaali, Myyntiteho, PK-LTS, Pro Start, TuoteStart sekä jo päättynyt DesignStart. Näiden yhteenlaskettu volyymi oli 4,3 milj. euroa eli noin 45 % tuotteistettujen palveluiden kokonaisvolyymista.
Finnveran myöntämien lainojen ja takauksien määrä oli vuonna 2011 yhteensä
977 milj. euroa, josta myönnettyjen lainojen osuus on 369,3 milj. euroa. Pietarisen
(2012) selvityksessä yritystueksi on laskettu Finnveran osalta ainoastaan luottotappiokorvaus ja korkotuki, jotka olivat 39 milj. euroa. Lisäksi Finnveran tytäryhtiön,
Aloitusrahasto Veran (Avera) kautta kanavoituu pääomasijoituksia yhteensä 15 milj.
euroa. Valtio on pääomittanut Averaa 56 milj. eurolla vuoden 2005 jälkeen. Innovaatiotoimintaa tukeviin palveluihin ja erityisesti alkavien yritysten palveluihin voidaan lukea myös Vigo-yrityskiihdyttämötoiminta, jonka julkinen rahoitus yrityksille
perustuu Tekesin ja Finnveran rahoitusinstrumentteihin.
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2.2 Yrityspalveluiden rahoituslähteet
Selvityksen kohdeorganisaatioille osoitetun lomakekyselyn viimeinen osio käsitteli
yrityspalveluiden rahoituslähteitä. Kuvassa 5 on esitetty TEKELin ja SEKESin jäsenorganisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen yrityspalveluiden rahoituslähteet.
ELY-keskusten yrityspalveluiden rahoituslähteenä on erityisesti valtio. Lisäksi toimintaan käytetään jonkin verran rakennerahastovaroja, joiden merkitys on suurempi erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. ELY-keskusten ja yliopistojen osalta yhtenäisempää tulkintaa ja selkeämpää määrittelyä rahoituslähteistä ei voida selvityksen perusteella tehdä. Yliopistoilla rahoituslähteiden tarkastelu ei kuvaa todellisuutta siksi, että tarkastelussa on mukana pelkät koordinaatioresurssit, joiden
rahoitus on suurelta osin yliopistojen perusrahoitusta valtiolta. Varsinaiseen palvelutuotantoon käytetään todellisuudessa eri rahoituslähteitä.
Rahoituslähteiden osalta luvuissa on jonkin verran tulkintaeroja. Erityisesti hankkeet sekoittavat ja tuovat suuria haasteita rahoituslähteiden osuuksien arviointiin.
Rahoituslähteistä eniten kokonaisuutena korostuvat rakennerahastojen ja kuntarahoituksen osuus. Rakennerahastojen ja kuntarahoituksen volyymi ovat molemmat
57 milj. euroa ja molempien osuus kokonaisvolyymista 30 %. Kunnat käyttivätkin
Pietarisen (2012) selvityksen mukaan yrityspalveluihin kokonaisuudessaan n. 250
milj. euroa vuonna 2011, mikä kattaa yritysten koko toimintaympäristön kehittämisen. Valtion suora rahoitus on 26,0 milj. euroa. Rakennerahastojen osuudessa saattaa olla valtion rahoitusosuus mukana, sillä keskimäärin EU-rahoituksen ja valtion
rahoitusosuuden suhde on sama. Rakennerahastojen merkityksessä on jonkin verran maantieteellistä eroa. Itä- ja Pohjois-Suomi saa enemmän EU-tukia ja myös yrityspalveluissa rakennerahastojen osuus korostuu. Yritysrahoituksen osuus (21 %)
palvelutuotannon rahoituksessa on rakennerahastojen ja kuntarahoituksen ohella
erittäin merkittävä. Tämä tarkoittaa euroina 40 milj. euroa. Muiden rahoituslähteiden osuus on yhteensä 8 milj. euroa. Muina rahoituslähteinä mainitaan lähinnä EU:n
muut tuki-instrumentit (kuten puiteohjelmat), säätiöt, järjestöt, muille organisaatioille myytävät palvelut sekä esimerkiksi kauppakamarit ja Suomen yrittäjät.
Kuva 5. Yrityspalveluiden rahoituslähteet.
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Taulukossa 4 on esitetty TEKELin ja SEKESin jäsenorganisaatioiden sekä ammattikorkeakoulujen yrityspalveluiden euromääräisten volyymien jakautuminen eri
rahoitusläheisiin. Vaihteluvälillä on esitetty organisaatioiden välisiä eroja rahoituslähteissä. Vaihteluväli on esitetty minimi- ja maksimiprosenttiosuuksina organisaatioiden yrityspalveluiden kokonaisvolyymista. TEKELin jäsenorganisaatioiden yrityspalveluiden rahoituksessa merkittävimmässä roolissa on ammattikorkeakoulujen tavoin rakennerahastot. TEKELin jäsenorganisaatioista kolmella rakennerahastojen osuus on yli puolet maksimin ollessa 70 % ja viidellä niiden osuus on alle 10 %.
Valtion rahoituksen osuus on yhdellätoista jäsenorganisaatiolla alle 10 % ja suurimmillaankin vain 43 %. Kuntarahoituksella on merkittävä rooli teknologiakeskusten
yrityspalveluiden rahoituksessa ja kahdeksalla TEKELin jäsenorganisaatiolla kuntarahoituksen osuus onkin yli kolmannes kokonaisvolyymista. Vain kahdella jäsenorganisaatiolla kuntarahoitusta ei ole mukana yrityspalveluiden rahoituksessa lainkaan. Yrityksiltä saatava rahoitus on teknologiakeskusten yrityspalveluissa lähes
neljäsosa koko yrityspalveluiden euromääräisestä volyymistä. Viidellä jäsenorganisaatioista yritysrahoituksen osuus on yli puolet ja näillä palvelutoiminta onkin konsulttimaisempaa. Toisaalta myös hyvin suuri osa yrityspalvelutoiminnasta on vastikkeetonta tai hyvin pienellä vastikkeella tehtävää palvelua. Siten kuudella organisaatioista yritysrahoituksen osuus jää alle kymmenyksen.
Taulukko 4. Yrityspalveluiden rahoitus rahoituslähteittäin.
Palvelutuotannon
kokonaisvolyymi
TEKEL

68,0 M€

Vaihteluväli (%)
SEKES

58,2 M€

Kunnat

Yritykset

Muut

21,6 M€

8,5 M€

20,4 M€

15,0 M€

2,5 M€

0-70 %

0-43 %

0-60 %

1-90 %

0-40 %

7,5 M€

29,1 M€

5,5 M€

1,6 M€

0-60 %

0-35 %

16-100 %

0-25 %

0-30 %

62,1 M€

21,0 M€

10,0 M€

7,3 M€

19,6 M€

4,2 M€

0-80 %

0-60 %

0-45 %

0-88 %

0-37 %

188,3 M€

57,2 M€

26,0 M€

56,8 M€

40,1 M€

8,2 M€

Vaihteluväli (%)
Yhteensä

Valtio

14,5 M€

Vaihteluväli (%)
AMK

EAKR /
ESR

SEKESin jäsenorganisaatioilla yrityspalveluiden rahoituksessa kaikkein merkittävin
osuus tulee kunnilta, koska yhtiöt ylläpitävät seudullista peruselinkeinoneuvontaa
ja kehitystoimintaa. Kahdella seudullisella elinkeinoyhtiöllä yrityspalvelut rahoitetaan täysin kuntarahoituksella ja 21 yhtiöllä kuntarahoituksen osuus on yli puolet
kokonaisvolyymista. Yritysrahoituksen osuus on hyvin alhainen johtuen siitä, että
yhtiöiden yrityspalvelutoiminta perustuu hyvin paljon vastikkeettomaan palveluun.
Enimmilläänkin yritysrahoitusosuus jää SEKESin jäsenorganisaatioissa viidesosaan.
Suurimmalla osalla yhtiöistä se on alle kymmenys kokonaisvolyymista. Ammattikorkeakoulujen yrityspalveluiden rahoituslähteissä korostuu yritysrahoituksen suuri
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osuus. Tätä voidaan pitää osoituksena ammattikorkeakoulujen merkittävästä roolista paikallisessa ja alueellisessa yrityspalvelutarjonnassa. Suuri osa palvelutoiminnasta on siten vastikkeellista toimintaa ja yritysrahoituksen osuus on yli 20 % noin
puolella ammattikorkeakouluista.
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3 Palvelutarjonta
Organisaatioiden palvelutarjontaa käytiin läpi ensin organisaatioiden internetsivuilta löytyvän materiaalin pohjalta. Sen jälkeen kerättiin määrällinen tieto henkilöresursseista ja volyymeistä lomakekyselyllä. Lopuksi tarkennettiin kuvaa kyseisen
organisaation palvelutarjonnasta ja määrällisistä tiedoista puhelinhaastattelulla.
Näin ollen saatiin määrällisen tiedon lisäksi laadullista tietoa eri organisaatioiden
innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden sekä alkavien yritysten palvelutarjonnasta. Selvityksessä lähtökohtana oli tarkastella palvelutarjontaa asiakkaan näkökulmasta ja tarkastelu keskittyy erityisesti tuotteistettuihin palveluihin. Organisaatioiden tarjoamat palvelut on jaoteltu eri palvelutyyppien ja innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden kohdalla edelleen elinkaarimallin mukaisesti eri vaiheisiin.

3.1 Yleiskuva yrityspalveluiden tarjonnasta
Tarkasteltaessa kohdeorganisaatioiden perustehtäviä roolit yrityspalveluissa eri
organisaatiotyyppien kesken vaikuttavat selviltä. Rooleja ja tehtäviä hämärtää kuitenkin palveluiden epäselvä viestintä ja tarjottavien yksittäisten palveluiden valtava kirjo. Sen lisäksi, että kansallisesti yritystuki- ja yrityspalvelujärjestelmä koetaan EK:n tekemän selvityksen mukaan epäselkeäksi, palveluntarjoajien rooleja
sekavoittaa varsin kirjava ja osin päällekkäinen hanketoiminta. Tämä johtuu siitä,
että yrityspalvelutarjontaa ylläpidetään paljon hankkeilla, joissa saatetaan tarjota
hankkeen hallinnoijaorganisaation tyypistä riippumatta hyvin samansisältöistäkin
tekemistä. Erillisten hankkeiden puitteissa kontaktoidaan usein myös samoja yrityksiä. Yleiskuva innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden sekä alkavien yritysten
palvelutarjonnasta on se, että erilaisia palveluja on tarjolla valtava määrä. Lisäksi
kaikki organisaatiot haluavat olla mielellään asiakasta lähellä, jolloin asiakasrajapinnassa on ”ruuhkaa”. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta uudet, kasvavat, osaamisintensiiviset ja kansainvälistyvät yritykset ovat elintärkeitä, jolloin
on aivan luonnollista, että yrityspalveluorganisaatiot suuntaavat panoksiaan niille
tarjottaviin palveluihin.
Eri toimijoiden roolit ja toimenkuvat vaihtelevat hyvin paljon alueesta riippuen ja
mitään yhtenäistä mallia organisoitua yrityspalveluiden osalta ei ole. Jokaiselle alueelle on kehittynyt omanlaisensa malli, jonka toimivuutta tai paremmuutta on turha
vertailla. Jollakin alueella teknologiakeskus on saattanut ottaa suuremman roolin,
toisella ELY-keskus, kolmannella seudullinen kehittämisyhtiö tai ammattikorkeakoulu. Yleisesti voidaan todeta, että neuvontaa ja eteenpäin ohjausta on tarjolla varmasti, kääntyy yritys sitten minkä palveluntarjoajan puoleen tahansa.
Yrityspalvelutarjonnassa tuotteistuksen aste vaihtelee erittäin paljon organisaatioittain. Yleiskuva on kuitenkin se, että vain hyvin pienellä osalla organisaatioista
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palvelut on tuotteistettu asiakasyrityksen kannalta selkeästi ja ne ovat helposti löydettävissä. Hankaluutena tuotteistamisessa on se, että palvelutoiminnan ja yritysten kehittämisen lähtökohtana ovat yritysten tapauskohtaiset tarpeet, joita ei välttämättä yksittäisillä tuotteistetuilla palveluilla voida ratkaista. Suurta osaa palveluista on tarpeen jossain määrin räätälöidä tapauskohtaisesti.
Kuten jo yrityspalveluiden volyymien osalta tuli esille, TEKELin jäsenorganisaatiot ovat innovaatiopalveluiden tarjonnassa hyvin merkittäviä toimijoita. Vain tilapalveluita tarjoavia organisaatioita lukuun ottamatta kaikki jäsenorganisaatiot
(93 %) tarjoavat yrityksille innovaatiopalveluita. Kansainvälistymispalveluita tarjoaa
78 % ja alkavien yritysten palveluita 57 % teknologiakeskuksista. Seuraavissa alaluvuissa (luvut 3.2–3.4) tarkastellaan eri palvelutyyppien palvelutarjontaa vielä tarkemmin. Yleisempi tarkastelu osoittaa niiden tehtävän ja roolin olevan hyvin samansuuntainen – ne edistävät teknologia- ja osaamisintensiivisen liiketoiminnan ja kasvuyritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Erityisesti yrityskohtaisen palvelun, avainkontaktien ja verkostoyhteyksien merkitys on korostunut ja tulee tarkemman profiloinnin kautta myös jatkossa korostumaan. Alkavien yritysten kohdalla
painotuksena ovat teknologia- ja osaamisintensiiviset yritykset. Innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden ja alkavien yritysten palveluiden lisäksi TEKELin jäsenorganisaatioiden merkittävimpiä muita palveluja ovat koulutus- ja valmennuspalvelut,
toimitilapalvelut sekä kasvupalvelut ja perusneuvonta.
SEKESin jäsenorganisaatioista tuotteistettuja innovaatiopalveluita tarjoaa 59 %,
kansainvälistymispalveluita 56 % ja alkavien yritysten palveluita 33 %. Alkavien yritysten kohdalla on korostettava, että selvityksessä kartoitettiin tuotteistettuja palveluita. On selvää, että jokainen SEKESin jäsenorganisaatio antaa asiakkailleen yrityksen perustamiseen liittyvää perusneuvontaa. Neuvontapalvelut eivät kuitenkaan
olleet tarkastelun kohteena, joten tekeminen ei näy luvuissa. Tuotteistetut palvelut
ovat usein erityisesti suunniteltuja palveluita esimerkiksi liikeidean arviointiin, liiketoimintasuunnitelman tekemiseen tai uuden yrityksen taloushallintaan. Seudullisten elinkeino- ja kehitysyhtiöiden perustehtävät ovat usein varsin laajat ja ne pitävät sisällään esimerkiksi yritysneuvontaa, yrityskehittämistä ja toimintaympäristön
kehittämistä, tonttien ja toimitilojen markkinointia ja myyntiä sekä esimeriksi sähköisten rekistereiden ylläpitoa. Lisäksi yhtiöt hoitavat usein myös seudun markkinointia ja edunvalvontaa. On huomattava, että perustehtävien painotukset vaihtelevat yhtiöittäin.
Ammattikorkeakouluissa tuotteistettuja innovaatiopalveluita tarjoaa 96 % organisaatioista, eli yhtä lukuun ottamatta kaikki selvityksessä mukana olleista. Yksi
ammattikorkeakouluista keskittyy koulutustoimintaan, koska resurssit eivät riitä
yrityspalveluiden tarjoamiseen. Kansainvälistymiseen liittyviä palveluita löytyy
52 %:lla ammattikorkeakouluista ja erilaisia alkavien yritysten palveluita 68 %:lla.
Erityisen merkillepantavaa on, että innovaatiopalveluita tarjotaan lähes kaikissa
ammattikorkeakoulussa. Suurin osa innovaatiopalveluista linkittyy tehtyihin konetai laiteinvestointeihin tai opetustoimintaan erilaisten selvitysten sekä mittaus-,
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analyysi- tai testauspalveluiden kautta. Toisekseen ammattikorkeakoulujen palvelutarjonta on varsin selkeästi tuotteistettu verrattuna esimerkiksi SEKESin jäsenorganisaatioihin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös muita yrityspalveluita,
joista tyypillisimpiä ovat erilaiset koulutus- ja valmennuspalvelut, yleinen liiketoiminnan kehittäminen, projektointipalvelut, tila- ja laitevuokraus sekä työelämän
kehittämispalvelut.
Yliopistojen palvelutarjontaa tarkasteltiin selvityksessä pääkampustasolla ja siitä
johtuen kokonaiskuvaa ei voitu muodostaa. Lähtökohtaisesti yliopistot ovat tehneet strategisia valintoja keskittymällä perustutkimukseen ja sitä tukevaan toimintaan. Tutkimustoiminta voidaan tässä tarkastelussa kytkeä vahvimmin innovaatioja tuotekehityspalveluihin. Yliopistojen kansainväliset palvelut liittyvät pääosin henkilöstön ja opiskelijoiden kansainväliseen toimintaan, eivätkä yliopistot juuri tarjoa yrityksille tukea kansainvälistymiseen. Sen sijaan yliopistot tarjoavat yrityksille
muita palveluita, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen. Tällaisia palveluita ovat
esimerkiksi erilaiset koulutus- ja valmennusohjelmat. Näiden volyymeja ei kuitenkaan tässä selvityksessä kysytty. Yliopistot tarjoavat osaamistaan tarkasti rajatuissa
teemoissa pääasiassa erillisrahoitteisten tutkimushankkeiden kautta. Yliopistot tarjoavat myös jonkin verran maksullista tilaustutkimusta. Tämän määrää on mahdotonta arvioida, koska yliopistoilla ei ainakaan pääkampustasolla ole käytössä luotettavia seurantaindikaattoreita tilaustutkimuksen volyymeistä. Yliopistojen tilasto- ja
indikaattoritietoja sisältävän Vipunen-tietokannan perusteella yliopistojen ulkopuolisesta tutkimusrahoituksesta 15 % tuli yrityksiltä vuonna 2011. Tämä tarkoittaa 496
milj. euron kokonaistutkimusrahoituksesta 74 milj. euroa (josta kotimaisten yritysten osuus oli 63 milj. euroa). Luvusta on mahdoton erotella suoran palvelumyynnin
osuutta, mutta luku kuvaa yliopistojen merkittävää yritysyhteistyötä.
Osa yliopistoista on viime vuosina perustanut sijoitusyhtiöitä, joiden kautta pystytään sijoittamaan yliopistolähtöisiin spinoffeihin ja tutkimustulosten kaupallistamiseen. Sijoitustoiminta on toki mahdollista ilman erillisiä sijoitusyhtiöitä, mutta yliopisto ei voi kuitenkaan käyttää tähän toimintaan valtion sille kohdentamaa perusrahoitusta. Uusissa tutkimus- ja innovaatiopalveluiden rakenteissa korkeakouluilla
on mahdollisuus tiiviimpään sektoraaliseen, alueelliseen ja alakohtaiseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Lisäksi on huomattava, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kansainväliset verkostot voisivat olla todella merkittävä ”palvelu” yrityksille, mikä ei kuitenkaan näy kokonaisuudessa, koska tämäntyyppisiä palveluja
on vaikea tuotteistaa.
ELY-keskusten palvelutarjontaa ohjataan ja kehitetään kansallisesti pääosin työja elinkeinoministeriön toimesta. Selvityksen aikana käynnissä oli TEM:n yritysasiakkuusstrategian päivitys, jossa määritellään TEM-konsernin yrityspalvelutoimijoiden (Finnvera, Tekes, Finpro, ELY-keskukset ja TE-toimistot) yhteiset asiakassegmentit ja linjataan toiminnan painopisteet kullakin asiakassegmentillä. Yritysten
näkökulmasta ELY-keskusten merkittävimpiä palveluita ovat kehittämis- ja kansainvälistymisavustukset, valmistelurahoitus ja tuotteistetut asiantuntijapalvelut sekä
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Tekesin rahoituspalvelut. ELY-keskusten kautta kanavoituvat palvelut liittyvät pääosin innovaatio- ja tuotekehityspalveluihin ja yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. ELY-keskusten odotetaan koordinoivan yrityskehitystoimintaa alueellaan. ELYjen johdolla on laadittu esimerkiksi Yritys-Suomi-konseptin
mukaisia kumppanuussopimuksia. Lisäksi ELYt organisoivat Tuoteväylä-toimintaa
alueilla Keksintösäätiön ohjauksessa sekä Kasvuväylä -palvelumallia. Valtakunnallinen Tuoteväylä-palvelu tarjoaa keksinnöille järjestelmällisen ja yhtenäisen arvioinnin. Keksintösäätiön palvelut tulevatkin esille selvityksessä lähinnä ELY-keskusten Tuoteväylä-toiminnan kautta. Kasvuväylä on palvelu kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville pk-yrityksille, jota ELY-keskus organisoi Finnveran, Finpron,
Patentti- ja rekisterihallituksen, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ja Tekesin kanssa
yhteistyössä.
Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan erikseen innovaatio-, kansainvälistymisja alkavan yrityksen palveluita. Organisaatioiden palveluita on jäsennetty kussakin
palvelulajissa sen mukaan, onko kyseessä tutkimus-, kehitys- vai rahoituspalvelu.
Kehityspalveluista on erikseen poimittu investointeihin perustuvat kehityspalvelut. Innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita tarkastellaan elinkaarimallilla. Alkavan yrityksen palvelut on koottu yhteen kokonaisuuteen. Palvelut on koottu listana
TEKELin, SEKESin ja ammattikorkeakoulujen osalta liitteisiin 5-7. Osa palveluista
on luonteeltaan sellaisia, että ne liittyvät innovaatio- tai kansainvälistymisprosessin
useaan vaiheeseen tai niihin kokonaisuudessaan ja erityisesti osa innovaatiopalveluista on myös suunnattu alkaville yrityksille.

3.2 Innovaatiopalvelut
Taulukossa 5 on kuvattu, miten selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden
innovaatiopalvelut jäsentyvät elinkaaren mukaan. Luku kertoo sen, kuinka moni
kyseisen ryhmän organisaatioista tarjoaa palvelua ko. vaiheeseen. Lisäksi on analysoitu, onko organisaation tarjoama palvelu luonteeltaan tutkimus-, kehitys- vai
rahoituspalvelu. Omaan kokonaisuuteen on vielä eritelty investointeihin perustuvat
kehityspalvelut siksi, että osa erityisesti ammattikorkeakoulujen kehityspalveluiden palvelutarjonta perustuu usein tiettyyn koneeseen tai laitteeseen (esim. erilaiset laboratorio-, mittaus- tai analyysipalvelut). ELY-keskusten palvelut ovat luonteeltaan kehityspalveluita tai rahoituspalveluita ja niitä tarjotaan kaikkiin elinkaaren
vaiheisiin. Koska samat palvelut ovat tarjolla ELY-keskusten kautta koko maassa,
ELY:n luvuissa näkyy kaikissa kohdin 100 %, mikäli kyseistä palvelua tarjotaan. Yliopistojen tiedot ovat osin puutteellisia, mutta tutkimuspalveluiden voidaan arvioida
kohdistuvan pääosin tuotekehitys- ja testausvaiheeseen. Muiden organisaatiotyyppien osalta tarkastelu on yksityiskohtaisempi ja perustuu selvityksessä koottuun
aineistoon (ks. tarkemmin tarjottavat palvelut liitteistä 5-7).
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Taulukko 5. Innovaatiopalveluiden tarjonta.
Organisaatio

Innovaatiopalvelut
Idean syntyvaihe

TEKEL

4%

Tuotekehitys ja testaus

69 %

19 %

85 %

4%
5%

SEKES

33 %

3%

38 %

3%

AMK

36 %

92 %

96 %

84 %

ELY:t

100 %

Yliopistot

*

*

100 %
*

* 100 %

100 %
*

Kaupallistaminen

23 %

4%

100 %
*

4%

15 %
32 %

*

58 %

52 %

10 %
8%

100 %
*

*

100 %
*

*

Tutkimuspalvelut =
Kehityspalvelut =
Investointeihin perustuvat kehityspalvelut =
Rahoituspalvelut =

Idean syntyvaiheeseen liittyvät palvelut ovat lähes poikkeuksetta luonteeltaan kehityspalveluita. Näitä tarjoaa kaksi kolmasosaa TEKELin jäsenorganisaatioista sekä
noin kolmannes SEKESin jäsenorganisaatioista ja ammattikorkeakouluista. ELYjen tuotteistetut asiantuntijapalvelut ovat luonteeltaan kehityspalveluita ja muut
palvelut rahoitusta. Lisäksi yksi TEKELin jäsenorganisaatio tarjoaa tutkimuspalvelua, joka liittyy idean syntyvaiheeseen. Erityisesti tähän vaiheeseen tarjottavia palveluita ovat mm. ideoiden haravointi ja arviointi, työpajatyyppiset idean kehittämispalvelut ja sessiot sekä erilaiset innovaatioalustakonseptit, kuten Demola, Protomo
ja niiden erilaiset sovellukset.
Tuotekehitys- ja testausvaiheen palveluita on hyvin mittavasti, kirjo on huomattavasti laajempi ja kaikkia palvelutyyppejä on tarjolla. Erityisesti tässä vaiheessa
korostuvat investointeihin perustuvat kehityspalvelut, joita tarjoaa noin neljännes TEKELin jäsenorganisaatioista, yksi SEKESin jäsenorganisaatio ja peräti 84 %
ammattikorkeakouluista. Investointeihin perustuvista kehityspalveluista korostuvat laboratoriopalvelut (ml. testaus ja mittaus, simulointi, prototyyppien valmistaus)
sekä erilaiset kehitys- ja referenssiympäristöt. Ammattikorkeakoulujen palvelutarjonnasta löytyy merkittävä määrä tuotteistettuja palveluita myös tutkimus- ja kehityspalveluina. ELY-keskusten lisäksi rahoituspalveluita tässä vaiheessa tarjoaa myös
yksittäiset organisaatiot TEKELin ja SEKESin jäsenistä.
Kaupallistamisvaiheessa palvelut ovat tyypiltään pääosin kehityspalveluita, joita
tarjoaa lähes 60 % TEKELin jäsenistä, 15 % SEKESin jäsenistä ja yli 50 % ammattikorkeakouluista. Noin kolmannes ammattikorkeakouluista tarjoaa tähän vaiheeseen myös tutkimuspalveluita ja 8 % myös investointiin perustuvaa kehityspalvelua. TEKELin jäsenorganisaatioista vain yksi on tuotteistanut tutkimuspalvelun kaupallistamisvaiheeseen. Rahoituspalveluita kaupallistamisvaiheeseen tarjoavat ELYkeskusten lisäksi 10 % SEKESin jäsenorganisaatioista ja 4 % TEKELin jäsenorganisaatioista. Nämä ovat lähinnä seteli-tyyppisiä palveluja. Kaupallistamisvaiheen
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palvelutarjonta kattaa erityisesti erilaiset markkina- ja teknologiaselvitykset, markkinoinnin tuen ja brändäyksen sekä kumppaneiden haun. Ammattikorkeakoulujen
osalta korostuvat erityisesti myynnin ja markkinoinnin palvelut.
Kuten taulukosta voidaan havaita, suurin osa tuotteistetuista palveluista kohdistuu tuotekehitys- ja testausvaiheeseen. Huomattavasti vähemmän tuotteistettuja
asiantuntijapalveluita on tarjolla idean syntyvaiheeseen ja kaupallistamisvaiheeseen. TEKELin jäsenorganisaatioiden tarjoamat palvelut ovat pääosin kehityspalveluita, joista osa perustuu investointeihin. Näiden lisäksi muutamilla TEKELin jäsenorganisaatiolla on tarjolla myös tutkimus- ja rahoituspalveluita. Ammattikorkeakoulujen palvelutarjonta on tutkimus- ja kehityspainotteista. Erityisen kattavasti
ammattikorkeakoulut tarjoavat palveluita tuotekehitys- ja testausvaiheeseen, jossa
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki tarjoavat sekä tutkimus- että kehityspalveluita. SEKESin jäsenorganisaatioista löytyy jonkin verran vähemmän tuotteistettuja palveluita innovaatioprosessin eri vaiheisiin. Kuitenkin yli kolmannes
SEKESin jäsenistä tarjoaa kehityspalveluita idean syntyvaiheeseen tai tuotekehitykseen ja testaukseen.

3.3 Kansainvälistymispalvelut
Taulukko 6 kuvaa selvityksen kohdeorganisaatioiden tarjoamia kansainvälistymispalveluita. Kokonaisuutena näitä palveluita näyttäisi olevan tarjolla huomattavasti vähemmän kuin innovaatiopalveluita. Vastaavalla tavalla kuin innovaatiopalveluissa, ELY-keskusten palvelut ovat joko rahoitus- tai kehityspalveluita ja samat
palvelut ovat tarjolla koko maassa. Yliopistojen tiedoista ei voitu tunnistaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita, vaikka varmasti yritysten kanssa tehtävissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa tehdään myös tähän teemaan liittyvää työtä. Pääkampustason palvelutarkastelussa tämä ei kuitenkaan näy.
Taulukko 6. Kansainvälistymispalveluiden tarjonta.
Organisaatio

Kansainvälistymispalvelut
Kv-edellytysten
kehittäminen

TEKEL

38 %

SEKES

46 %

AMK

4%

ELY:t
Yliopistot

Markkinoille menon
valmistelu
4%
3%

24 %

28 %

100 %
*

*

100 %
*

*

Toiminnan käynn. ja kehitt.

81 %

4%

38 %

38 %

3%

5%

100 %
*

3%

28 %

*

100 %
*

*

100 %
*

*

100 %
*

*

Tutkimuspalvelut =
Kehityspalvelut =
Investointeihin perustuvat kehityspalvelut =
Rahoituspalvelut =
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Kansainvälistymiseen liittyvien edellytysten kehittämiseen tarjotaan pääasiassa
erilaisia kehityspalveluita. Lähes puolet SEKESin ja yli kolmannes TEKELin jäsenorganisaatioista tarjoaa kehityspalveluita yritysten kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen. Erityisesti palveluita tarjotaan kansainvälistymiskoulutusten ja
-strategioiden sekä maa/markkinakohtaisten tietoiskujen muodossa. Palveluja tarjotaan myös rahoituksen suunnitteluun ja hankkimiseen liittyen. Ammattikorkeakouluista kehityspalveluita tarjoaa lähes neljännes ja tuotteistetummat palvelut ovat
erityisesti kieli- ja kulttuurikoulutuksia sekä kv-harjoittelijapalveluita. Lisäksi yksi
ammattikorkeakouluista tarjoaa tutkimuspalvelua kv-edellytysten kehittämiseen.
Rahoituspalveluita löytyy ELY-keskusten palvelutarjonnan lisäksi yhdeltä SEKESin
jäsenorganisaatiolta.
Markkinoille menon valmisteluun palveluita on tarjolla jonkin verran enemmän
kuin kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen. TEKELin jäsenorganisaatioista
81 % tarjoaa kehityspalveluita tähän vaiheeseen. SEKESin jäsenistä kehityspalveluita tarjoaa 38 % ja ammattikorkeakouluista 28 %. Tutkimuspalvelua tarjoaa 28 %
ammattikorkeakouluista ja yksi TEKELin jäsenorganisaatio. Rahoituspalveluita tarjoaa ELY-keskusten lisäksi yksi organisaatio TEKEListä ja yksi SEKESistä. Markkinoille menon valmisteluun tarjotaan erityisesti erilaisia matchmaking- ja partnerointipalveluja, messu- ja myynninedistämismatkoja sekä markkinaselvityksiä ja muita
tieto- ja kontaktipalveluja.
Kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen on tarjolla huomattavasti vähemmän palveluita kuin muihin kansainvälistymisen vaiheisiin. TEKELin
jäsenorganisaatioista 38 % tarjoaa kehityspalveluita tähän vaiheeseen ja SEKESin
jäsenistä 5 %. Lisäksi yhdellä SEKESin jäsenorganisaatiolla on tarjolla rahoituspalvelua. Konkreettisina kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita tarjotaan vientirengas -tyyppisiä ratkaisuja ja etabloitumis- ja käynnistystukea kohdemarkkinoilla.
Kokonaisuutena kansainvälistymiseen tarjolla on jonkin verran vähemmän palveluita kuin innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan. Valtaosa palveluista on tyypiltään kehityspalveluita ja rahoituspalveluita tarjoaa ELY-keskusten lisäksi vain muutama yksittäinen SEKESin ja TEKELin jäsenorganisaatio. TEKELin jäsenorganisaatiot ovat vahvimmin tarjoamassa palveluita markkinoille menon valmisteluun, mutta
toisaalta myös vahvemmin profiloituneita kokonaisuudessaan kansainvälistymispalveluissa ja yleisesti ottaen tarjoavat palveluita koko kansainvälistymisprosessiin.
SEKESin jäsenorganisaatioiden palvelut kohdistuvat hieman enemmän kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksien kehittämiseen ja neuvontaan. Innovaatio- ja tuotekehityspalveluissa ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli, mutta yritysten kansainvälistymiseen liittyvä palvelutarjonta jää huomattavasti vähäisemmäksi. Tässä
selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden lisäksi muita keskeisiä kansainvälistymiseen liittyviä palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Finpro, kauppakamarit ja alueelliset yhteistyöverkostot.
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3.4 Alkavien yritysten palvelut
Alkavan yrityksen palvelut haluttiin eritellä tässä selvityksessä omaan kokonaisuuteensa. Valtaosa alkaville yrityksille tarjolla olevista palveluista on kehityspalveluita, joita tarjoaa 58 % TEKELin, 33 % SEKESin jäsenorganisaatioista sekä peräti
68 % ammattikorkeakouluista (taulukko 7). Lisäksi yksittäisellä TEKELin jäsenellä
on tutkimuspalveluita ja investointiin perustuvaa kehityspalvelua. Rahoituspalvelua alkavalle yritykselle tarjoaa 23 % TEKELin jäsenistä ja yksi SEKESin jäsen. ELYkeskukset luonnollisesti tarjoavat kaikki sekä kehitys- että rahoituspalveluita alkavaan yritystoimintaan. Alkavien yritysten palveluita on hyvin laaja kirjo ja niitä tarjoaa tarkastelussa olleiden organisaatioiden lisäksi myös laaja joukko muita organisaatioita. Rahoituspalvelut ovat TEKELin ja SEKESin osalta erityisesti siemenrahastotyyppisiä palveluita.
Alkavien yritysten palveluissa alueilla tulee huomioida myös Keksintösäätiön palvelut ja erityisesti Tuoteväylä -toiminta. Keksintösäätiö etsii ja arvioi niin yksityishenkilöiden kuin alkavien yritysten keksintöjä ja ideoita sekä auttaa kehittämään
niistä liiketoimintaa. Alueilla tätä työtä tekevät keksintöasiamiehet ja innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa ja innovaatioasiamiehet yliopistoissa ja korkeakouluissa. Selvityksen ulkopuolista organisaatioista uusyrityskeskukset ovat merkittävä palvelutarjoaja nimenomaan neuvonnan ja yrityksen perustamisen osalta.
Taulukko 7. Alkavien yritysten palvelutarjonta.
Organisaatio
TEKEL

Alkavien yritysten palvelut
4%

58 %

SEKES

33 %

AMK

68 %

ELY:t
Yliopistot

4%

3%

100 %
*

*

23 %

100 %
*

*

Tutkimuspalvelut =
Kehityspalvelut =
Investointeihin perustuvat kehityspalvelut =
Rahoituspalvelut =

Kiinnostavin havainto alkavan yrityksen palveluista on, että ammattikorkeakouluista yli kaksi kolmasosaa tarjoaa näitä palveluita, mikä on enemmän kuin TEKELin
tai SEKESin jäsenorganisaatiot. On toki huomattava, että tässä selvityksessä kartoitettiin ensisijaisesti tuotteistettuja palveluita ja ammattikorkeakoulujen osalta palvelut on suunnattu pääosin omille opiskelijoille, joita tällä hetkellä korostetaan voimakkaasti. Kaikkien organisaatioryhmien kautta alkavan yrityksen asia varmasti
etenee, vaikka varsinainen palvelu ei olisikaan tuotteistettu tai sen tuottaisi jokin
muu kuin organisaatio itse.
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4 Palvelutarjonnan tulevaisuus
Selvityksen aikana haastatteluissa, työpajoissa ja alueellisissa tilaisuuksissa nousi
esiin muutamia kiinnostavia näkökulmia palvelutarjonnan tulevaisuudesta. Alle on
koottu pääkohtiin keskeisimpiä havaintoja siitä, mihin palvelutarjonta alueellisesti
tai kansallisesti on tulevaisuudessa kehittymässä.
Palveluiden erikoistuminen eri organisaatioissa

Yleispalvelut ovat useimmilla alueilla ja organisaatioissa kunnossa. Uusien palveluiden kehittämisessä keskitytään pääsääntöisesti spesifimpien erikoisosaamista vaativien palveluiden kehittämiseen. Samalla terävöitetään oman organisaation profiilia ja asemaa yrityspalveluorganisaatioiden kentässä ja pyritään välttämään päällekkäisten palveluiden kehittämistä erityisesti alueellisesti tarkastellen. Erikoistuminen liittyy edelleen osittain toimialoihin, mutta yhä enemmän erikoistuneita palveluita tuotetaan erilaisiin teknologioihin ja niiden soveltamiseen, markkina-alueisiin ja asiakasryhmiin, tuotekehitystoimintaan tai johonkin muuhun liiketoimintaosaamisen lohkoon. Lähitulevaisuudessa erikoistuneiden kehittäjäorganisaatioiden palvelutarjonta leviää kattamaan alueellisen ulottuvuuden lisäksi ainakin osan
koko maasta.
Kansainvälistymispalveluiden merkityksen korostuminen

Yritysten kansainvälistymisen tukemiseen suunnatut kansainvälistymispalvelut
ovat ajankohtainen palvelukehityksen kohde eri organisaatiossa. Käynnissä olevia
prosesseja on lukuisia (esimerkiksi www.goldengavia.fi) ja lähitulevaisuudessa kansainvälistymispalveluiden kehittämiseen ollaan panostamassa resursseja monissa,
erityisesti suuremmissa kehittämisorganisaatioissa. Pienemmillä organisaatioilla
kansainvälistymispalvelut ovat niin ikään ajankohtainen teema, mutta palveluiden
tuotannossa he tukeutuvat muiden organisaatioiden kansainvälistymispalveluihin,
myös aluerajat ylittäen. Pienemmillä kehittämisorganisaatioilla ja alueilla kansainvälistymispalveluita tuotetaan verkostomaisesti.
Kokeileva ja riskiä ottava palvelutoiminta

Monilla alueilla peräänkuulutetaan kokeilevan ja riskiä ottavan palvelutoiminnan
kehittämisen perään. Tahtotilana on kehittää palveluita, joilla voidaan tukea yritysten aitoa innovaatiotoimintaa ja vähentää yritykselle siitä aiheutuvaa riskiä ja tätä
kautta rohkaista yhä useampaa yritystä innovoimaan. Esteenä riskiä ottavan palvelutoiminnan kehittämiselle todetaan olevan eri rahoitusmallien ja -lähteiden vaatimukset, kuten esimerkiksi kehittämistyön tulosten ennakointi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Valitettavan usein kokeilevien ja riskiä ottavien palveluiden kehittäminen törmää rahoittajien hallinnolliseen byrokratiaan ja säädöksiin.
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Sähköisten palveluiden lisääntyminen

Sekä olemassa olevien että uusien palveluiden kehittämisessä hyödynnetään yhä
enemmän sähköisiä palvelukanavia. Puhuttaessa palveluiden sähköistämisestä viitataan useimmiten erilaisiin netin yli käytettäviin järjestelmiin, portaaleihin ja markkinointisivustoihin. Palveluiden sähköistämisellä haetaan palvelutuotannon kustannustehokkuutta, palveluiden saatavuuden ja käytettävyyden parantumista sekä
palveluiden markkinoinnillista näkyvyyttä. Toisaalta myös osa neuvontapalveluista
halutaan kanavoida sähköisiin kanaviin. Erityisesti valtion ajama Yritys-Suomiuudistus tähtää siihen, että perustiedot ja -ohjeet löytyisivät sähköisistä kanavista.
Yhteiskonseptit ja palveluiden ketjuttaminen

Yksi palvelukehityksen selkeä trendi on eri yrityspalveluorganisaatioiden yhteiset palvelukonseptit. Yhteisellä palvelukehittämisellä haetaan suurempaa vaikuttavuutta kokoamalla resursseja yhteen ja välttämällä päällekkäisten palveluiden
kehittämistä. Tätä kautta myös kysyntä riittää paremmin pitämään yllä kehitettyjä
palveluita saavuttamalla tietyn kriittisen volyymin. Esimerkkejä yhteispalvelukonsepteista ovat mm. Idearaati Pohjois-Karjalassa, Golden Gavia -kansainvälistymispalvelut Pohjois-Savossa ja Business Kitchen Oulussa. Palveluiden ketjuttamisessa
on kyse puolestaan eri organisaatioiden palveluiden kytkemisestä toisiinsa yhtenäiseksi ketjuksi, esimerkiksi yrityksen innovaatioprosessissa. Myös ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan nivoutuminen osaksi alueellista palvelutarjontaa osoittaa, että korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen yhtenä tavoitteena ollut korkeakoulujen ja välittäjäorganisaatioiden yhteistyörakenteiden tiivistäminen näyttää
tässä mielessä onnistuneen.
Suhtautuminen tuotteistamiseen kaksijakoista

Suhtautuminen palveluiden tuotteistamiseen vaihtelee suuresti. Tuotteistamista
puoltaa palveluiden hyötyjen konkretisoituminen ja sitä kautta saavutettavat edut
palveluiden markkinointiin. Toisaalta nähdään, että tarpeet ovat hyvin yrityskohtaisia ja palveluita tulee tällöin räätälöidä jokaiselle yritykselle erikseen, jolloin palvelua on vaikea tuotteistaa yhteen muottiin. Tuotteistaminen sopii tiettyihin tuotteisiin, mutta se ei välttämättä toimi yleislääkkeenä kaikkien palveluiden kehittämiseen. Toisaalta kysymys on myös tuotteistamisen asteesta, jossa tulee erottaa markkinointiin ja palvelun vakiointiin tähtäävä tuotteistaminen.
Henkilökohtaisen kontaktin ja palveluiden räätälöinnin korostuminen

Monesti palvelun tuotteistamista tärkeämpänä koetaan henkilökohtainen palvelusuhde yrityspalveluorganisaation henkilöstöön. Yhteydenottamisen kynnys on tällöin matala ja yritykset kääntyvät henkilökohtaisen yhteyshenkilön puoleen erilaisten tarpeiden osalta. Tällöin tarvittava palvelu tai muu apu haetaan tai rakennetaan yrityksen täsmätarpeeseen, jolloin myös sen vaikuttavuus on hyvä. Monesti
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henkilökohtaiset suhteet muodostuvat hyvin luottamuksellisiksi, mikä edesauttaa
myös organisaatioiden välisen asiakkuuden syventymistä.
Avainasiakkuuksien korostuminen

Monissa organisaatioissa keskitytään palvelemaan erityisiä avainasiakkaita. Nämä
avainasiakkuudet syntyvät monesti mm. edellä mainittujen henkilökohtaisten suhteiden kautta. Avainasiakkaat käyttävät muita yrityksiä useammin yrityspalveluorganisaatioiden palveluita hyväkseen ja usein tällaiset yritykset ovat hyvin kasvu- ja
kehitysmyönteisiä. Avainasiakkuuksiin keskittymällä voidaan kohdistaa resursseja
potentiaalisten kasvuyritysten tukemiseen räätälöimällä kehitystoimenpiteitä heidän tarpeisiinsa. Avainasiakkuuksien kohdalla hämärtyvät myös jossain määrin asiakasyritysten toimi- tai osaamisalat. Kehitysyhtiöt hakevat asiakkaikseen ensisijaisesti kasvu- ja kehitysorientoituneita yrityksiä riippumatta niiden toimi- tai osaamisalasta. Tästä syystä kehitysyhtiöiden profilointi toimialan perusteella on jatkossa
yhä haastavampaa.
Yritysrahoitusosuus kasvussa erikoistuneissa palveluissa

Kokonaisuudessaan julkisen rahoituksen supistuessa paine kasvattaa yritysrahoitusosuutta palveluissa on suuri ja sitä on pyritty jo kasvattamaankin. Kuitenkin tietyt palvelut, kuten perusneuvonta, tarjotaan jatkossakin täysin ilmaiseksi. Painotus maksuttomuudessa on yrityksen alkutaipaleella ja erityisesti peruspalveluissa.
Erikoisosaamista vaativien palveluiden osalta yritykset ovat valmiita maksamaan
enemmän ja yritysrahoitusosuus tulee kasvamaan.
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen aktiivisuus palvelutarjonnassa

Oppilaitosten roolin ja tehtäväkentän muutoksen myötä sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen aktiivisuus yrityspalveluiden kehittämisessä on noussut. Tämä
näkyy mm. palvelukehitysprojektien lisääntymisenä sekä palveluiden tuotteistamisena. Perinteisten tutkimuspalveluiden rinnalle ollaan kehittämässä myös muun
tyyppisiä palveluita koskien esimerkiksi yritysten liiketoiminnan kehittämistä laajemmin. Erityisesti ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet tuotteistamaan osaamistaan ja profiloitumaan soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen kumppaneina
oman alueensa yrityksille. Kokonaisuutena ammattikorkeakoulut ovatkin kuvanneet palvelutarjontansa varsin selkeästi, millä on vaikutusta myös korkeaan yritysrahoituksen osuuteen. Tilastokeskuksen mukaan myös ammattikorkeakoulujen
T&K-henkilötyövuosien määrä kasvaa voimakkaasti.
TKI- ja opetustoiminnan integrointi

Monissa oppilaitoksissa ollaan aktiivisesti yhdistämässä opetustoimintaa ja yritysten TKI-toimintaa. Ammattikorkeakoulujen palveluista suuri osa on opintojen osana
opiskelijoiden ja opetustyön ohella opetushenkilökunnan tuottamaa ja siten TKI-toiminta ja opetustoiminta nivoutuvat vahvasti yhteen. Yhä useammilla kursseilla on
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mahdollista toteuttaa oppimistehtävinä esimerkiksi pieniä tuotekehityksen ja innovoinnin projekteja suoraan yritykseen. Toimintatapana tämä ei ole uusi, mutta se
on yleistymässä opetusmenetelmänä ja laajempana toimintana kuin aikaisemmin.
Kuntatalouden heikkenemisen vaikutus palvelutarjontaan

Yrityspalvelutarjonnan merkittävimpänä lähitulevaisuuden haasteena kunnallisissa
kehittämisyhtiöissä on kuntatalouden yleinen heikkeneminen ja sen vaikutus yrityspalveluorganisaatioiden resursointiin. Tämä vaikuttaa erityisesti uusien palveluiden kehittämiseen, sillä ensisijaisena tavoitteena heikossa taloustilanteessa on säilyttää olemassa oleva palvelutarjonta. Myös olemassa olevien palveluiden tuottamisen resurssit tulevat vähenemään ja sitä myötä vaikutusta on sekä palvelutuotannon volyymiin että palvelutarjonnan mahdolliseen supistumiseen.
Kaupunkiseudut / reuna-alueet

Palvelutarjonta kasvaa ja keskittyy pääsääntöisesti kaupunkiseuduille suurempiin
keskuksiin. Tämä on tilanne erityisesti vähänkään erikoistuneempien palveluiden
osalta. Kuntakentän muutokset tulevat vaikuttamaan tähän esimerkiksi sen seurauksena, jos seudullisia kehittämisyhtiöitä tullaan yhdistämään. Yrityspalveluiden
tarjonta reuna-alueilla tulee perustumaan yhä enemmän verkostoitumiseen yrityspalveluorganisaatioiden kesken ja henkilökohtaiset palvelusuhteet tulevat olemaan
tärkeässä roolissa palveluiden välittämisessä.
Yritys-Suomi-palvelu-uudistus osittain odotustilassa

Monien yrityspalveluorganisaatioiden edustajat kokivat että Yritys-Suomi -palveluuudistus on tällä hetkellä vielä jossain määrin odotustilassa. Yrityspalveluorganisaatioilla on valmius toimia Yritys-Suomi -konseptin mukaan, mutta sen käynnistämiseen vaaditaan selkeää ohjausta ja ohjeistusta. Lisäksi toiminnan resursointiin,
ylläpitoon ja jatkokehittämiseen kaivattiin lisätietoja valtion taholta monilla alueilla.
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5 Yrityspalvelutoimijoiden roolit
ja rakenteet
Selvityksessä tarkasteltiin myös yrityspalvelutoimijoiden rooleja ja rakenteita
alueellisesti ja kansallisesti. Tässä luvussa esitetään muutamia keskeisimpiä havaintoja selvityksen aineistoista ja tiiviit yhteenvedot neljästä case-alueesta.
Työnjaon osalta alueelliset erot ovat suuria

Eri alueet poikkeavat suuresti toisistaan eri yrityspalveluorganisaatiotyyppien työnjaon osalta. Esimerkiksi seudullisten kehitysyhtiöiden ja teknologiakeskusten roolit poikkeavat alueesta riippuen toisistaan. Periaatteessa teknologiakeskukset tarjoavat useammin erikoistuneita yrityspalveluita kun taas kehitysyhtiöt enemmän
peruspalveluita, mutta variaatioita tästä väliltä löytyi lukuisia. Eräs työnjakoon liittyvä kysymys on alkavien yritysten palvelut, jotka alueesta riippuen ovat monesti
keskittyneet joko kehitysyhtiöille, teknologiakeskuksille tai ammattikorkeakouluille. Myös alkavien yritysten palveluita tarjoavien uusyrityskeskusten toiminta on
organisoitu hyvin vaihtelevalla tavalla suhteessa muihin yrityspalveluorganisaatioihin alueesta riippuen. Työnjaon osalta on vaikea löytää kahta samanlaista aluetta
Suomesta, koska alueellinen työnjako ja roolitus on syntynyt vuosien saatossa. Ulkopuolinen ohjaus on puuttunut ja useat eri tekijät ovat vaikuttaneet siihen, millaisia
palveluita missäkin organisaatiossa tarjotaan.
Työnjaosta ja rakenteista keskustelu käynnissä monilla alueilla

Monet alueet tiedostavat yrityspalveluorganisaatioiden työnjaon haasteet ja työnjakoon liittyvät uudistamistarpeet. Tästä johtuen työnjakoon ja rakenteisiin liittyvä
keskustelu on käynnissä monilla alueilla. Pääosin rakenteelliset keskustelut liittyvät seudullisten kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten toimintojen yhdistämiseen sekä pienten, erikoistuneiden kehittämisyhtiöiden toimintoihin. Keskusteluun
vaikuttaa vireillä oleva kuntarakenteen muutos, jolloin kuntien mahdolliset yhdistymiset vaikuttavat myös paikallisesti omistettujen kehittämisyhtiöiden ja teknologiakeskusten rakenteisiin.
Vahvempi profiloituminen eri organisaatioiden kesken

Useat yrityspalveluorganisaatiot hakevat vahvempaa profiloitumista sekä alueellisesti että kansallisesti. Alueilla haetaan selkeämpää työnjakoa eri toimijoiden
kesken ja kansallisesti halutaan erottua esimerkiksi tietyn toimi- tai osaamisalan
kehittäjänä. Kansallista roolia haetaan esimerkiksi osaamisverkostojen kehittämisen ja johtamisvastuun kautta sekä erityisesti osaamisintensiivisiä erikoispalveluita
kehittämällä.
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Asiakasrajapintojen muutos

Välittäjäorganisaatioiden rooli on muuttumassa asiakasrajapintojen siirtyessä tietyissä palveluissa suoraan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin näiden kehittäessä omaa palvelutuotantoaan. Tämä puolestaan vahvistaa entisestään välittäjäorganisaatioiden omaa palvelukehitystä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Toinen alue
jossa asiakasrajapinnat ovat muutoksessa, ovat alkavien yritysten palvelut. Uusia
rajapintoja syntyy (esim. TE-toimistot) ja työnjakoon liittyvän keskustelun myötä
rajapintoja myös poistuu keskitettäessä palveluita tietyille organisaatioille. Asiakkaan näkökulmasta saattaa olla ongelmallista, että samantyyppistä palvelua on tarjolla useammassa paikassa.
Hankemaailma sekoittaa rooleja ja työnjakoa

Yrityspalveluorganisaatioiden työnjakoon ja sen hajaannukseen vaikuttavat suuresti erilaiset kehittämishankkeet. Yrityksille tarjottavat palvelut nojautuvat pääosin määräaikaiseen hankerahoitukseen ja lyhyisiin vaihtuviin tapauskohtaisiin projekteihin ja sen mukaisesti myös vaihtelevaan osaamiseen. Eri organisaatiolla on
paine hakea jatkuvasti uutta rahoitusta olemassa olevan henkilöstön pitämiseen ja
tämä johtaa eri organisaatioissa väistämättä toiminnan, hankerepertuaarin ja palveluiden laajenemiseen. Silloin liikutaan herkästi samalle tontille muiden organisaatioiden kanssa palvelukehityksen ja -tarjonnan suhteen. Monesti hankehakuja ohjaavat alue- ja palvelukehittämisen ”kuumat aiheet”, joita ovat viime vuosina olleet esimerkiksi living labit, uuden tyyppiset yrityshautomot, innovaatiopajat ja käyttäjälähtöiset palvelut. Valitettavan usein organisaatiot ajautuvat hakemaan rahoitusta
sellaiseen toimintaan, joka ei välttämättä ole sen strategian mukaista tai edes linjassa aikaisemman profiilin kanssa. Toki päällekkäisyys johtuu osaltaan myös yksilöiden ja organisaatioiden koordinoimattomasta rahoituksen hausta ja strategioiden
heikosta ohjausvaikutuksesta.
Kansainvälistymispalvelut nousussa eikä selkää työnjakoa määritelty

Tämän hetken yksi merkittävimpiä palvelukehityksen pääsuuntauksia on yritysten
kansainvälistymistä tukevien palveluiden kehittäminen. Palvelukehitystä leimaa
kuitenkin jossain määrin hankehauista ja -rahoituksesta johtuva epäkohta. Useampi
organisaatio on ryhtynyt kehittämään kansainvälistymistä tukevia palveluita, koska
siihen on saanut rahoitusta. Tämä aiheuttaa väistämättä päällekkäisyyksiä ja keskinäistä kilpailua. Kun potentiaalisten asiakkaiden joukko on samalla rajattu ja pienemmillä alueilla myös varsin pieni, useampi organisaatio markkinoi palveluitaan
samoille yrityksille. Pienemmät alueet ja kehittämisyhtiöt ovat linjanneet tukeutuvansa isompien organisaatioiden palveluihin, sillä näillä alueilla nähdään, että omat
resurssit eivät riitä kv-palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen.
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Alkavien yritysten palvelut – roolit hajaantuneet ja erot suuria

Alkavien yritysten palveluita tarjoavat alueesta riippuen kaikki tarkastelussa olleet
organisaatiotyypit, eli seudulliset kehittämisyhtiöt, teknologiakeskukset, ammattikorkeakoulut, yliopistot ja ELY:t, joskin viimeksi mainittu erottuu muista tarjoamalla
lähinnä rahoituspalveluita. Näiden lisäksi keskeisiä alkavien yritysten palveluita
tarjoavia tahoja ovat uusyrityskeskukset, TE-toimistot ja muut kuin edellä mainitut oppilaitokset. Alueellisesti on isoja eroja esimerkiksi hautomopalveluiden organisoinnissa ja lisäksi näiden palveluiden rahoituksessa on suuria eroja. Hautomopalveluiden tuottamiseen ja rahoittamiseen löytyy alueesta riippuen osallisia lähes
kaikista edellä mainituista organisaatiotyypeistä. Lisäksi hautomopalveluissa löytyy
yhä enemmän eri organisaatioiden yhteiskonsepteja.
Tuoteväylä koetaan hyvänä, mutta jatkopanostuksia kaivataan

Keksintösäätiön tuoteväylä -palvelumallin osalta useimmilla alueilla toimintaan
ollaan tyytyväisiä ja ideoiden ja keksintöjen etsiminen ja arvioiminen on ollut hyvin
aktiivista. Tavoitteet on saavutettu keskimäärin hyvin ensiarviointiin ohjautuvien
ideoiden ja keksintöjen osalta. Kuitenkin toiminnan rahoituksen jatkuvuus ja koordinointi rakenteellisten muutosten takia ovat nousseet haasteeksi. Alueilla kaivataan myös läpinäkyvyyttä prosessiin, erityisesti ideoiden etsimisen ja arvioinnin jälkeiseen kansalliseen kehittämisvaiheeseen ja siihen, että ideat jalostuisivat ja johtaisivat tehokkaammin liiketoimintaan. Myös palvelun tunnettuuteen tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
TE-toimistojen rooli alkavien yritysten neuvonnassa puhuttaa

TE-toimistoissa on käynnissä laaja palvelu-uudistus, jonka tavoitteena on lisätä yrityslähtöisyyttä kaikessa TE-toimiston palvelussa (työvoiman hankinta, kehittäminen, vähentäminen) ja tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja kumppanien
kanssa. TE-toimistot antavat neuvontaa yrittäjyyttä uravaihtoehtona harkitsevalle
työnhakijalle ja yrittäjäksi aikovalle henkilölle ja starttirahapäätökset tehdään TEtoimistossa. Monella alueella TE-palvelu-uudistuksesta ja TE-toimistojen roolista on
epätietoisuutta ja siihen suhtaudutaan varsin kriittisesti alkavan yritystoiminnan
neuvonnan osalta. Tämä johtuu siitä, että roolit ja vastuut alkavien yritysten neuvonnassa ovat jo entuudestaan epäselkeät. Varsinkaan uuden asiakasrajapinnan
syntyminen ei ole toivottavaa, kun tarjottavia palveluita on nykyiselläänkin jo paljon ja lisäksi useilla muilla organisaatioilla on jo olemassa olevat rajapinnat näihin
yrityksiin. TE-toimistojen roolin vahvistaminen asiakasrajapinnassa alkavien yritysten osalta nähdään myös haastavana osaamis- ja tehokkuuskysymyksenä siinä mielessä, että työvoimaneuvojien koulutukseen kohdistetaan merkittäviä resursseja.
Kuntarakenne

Kuntarakenteen muutos nähdään yhtenä merkittävimmistä ajankohtaisista asioista, jotka vaikuttavat yrityspalveluorganisaatioiden rooleihin, työnjakoon ja
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rakenteisiin. Kuntia yhdistettäessä tulee pohdittavaksi myös alueellisten kehittämisyhtiöiden ja mahdollisesti teknologiakeskusten yhdistäminen. Eri organisaatioiden yhdistymisen vaihtoehtona nähdään se, että elinkeinoneuvonta palautuu peruskuntiin ja erikoistuneempien palveluiden kysyntä ohjataan vain muutamalle, profiloituneelle kehittäjäorganisaatiolle. Alueesta riippuen tällaisessa roolissa voisivat
jatkossa olla esimerkiksi teknologiakeskukset, tiedepuistot, ammattikorkeakoulut
tai ELY-keskukset.
Uusi ohjelmakausi (EU ja innovaatiokeskittymät)

Yrityspalveluorganisaatioiden työnjakoon ja rooleihin nähdään vaikuttavan myös
uuden ohjelmakauden valinnat ja painotukset. Rakenteellisen ja sisällöllisen kehittämisen lisäksi näiden nähdään tuovan mahdollisuuksia myös kansainväliseen profiloitumiseen, vahvempaan verkostoitumiseen sekä toiminnan laajentamiseen. Kansallisesti innovaatiopalveluiden rakenteeseen vaikuttaa osaltaan myös uuden innovaatiopoliittisen instrumentin valmistelu. Uusi väline jatkaa kansallista innovaatiotoiminnan kehittämistä, mutta ei tule kattamaan kaikkea sitä työtä, jota Osaamiskeskusohjelmassa on tähän mennessä tehty. Mikäli väline kytketään osaksi kaupunkipolitiikkaa ja kohdistetaan vain muutamalle isoimmille paikkakunnille, nykyisessä
OSKE-verkostossa mukana olevista osaamiskeskuksista valtaosa putoaa pois. Tämä
rajoittaa merkittävästi organisaatioiden palveluiden kehittämistä, ellei muita korjaavia rahoitusjärjestelyitä tulla näillä alueilla kehittämään.
Case-aluetarkastelu

Selvityksen yhtenä osana toteutettiin aluekohtainen tarkastelu, jonka tavoitteena
oli hahmottaa eri organisaatioiden rooleja innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden tuotannossa. Tarkastelu päätettiin kohdistaa neljälle case-alueelle, joiksi valittiin Kuopio, Raahe, Lappeenranta ja Hämeenlinna. Alueet ovat lähtökohdiltaan ja
taustatekijöiltään erityyppisiä keskenään, minkä uskottiin tuovan riittävän monipuolisen kuvan yrityspalveluiden organisoinnista, rakenteesta ja organisaatioiden
rooleista. Alla on kuvattu tiivistettynä aluetilaisuuksien pääkohdat ja -havainnot.
Kuopio

Kuopion seudulla on viime aikoina tehty määrätietoisesti työtä yrityspalveluiden
jäsentämiseksi. Alueelta puuttuu seudullinen elinkeinoyhtiö ja Kuopion kaupunki
vastaa elinkeinotoimen kehittämisestä kaupungissa. Kuopiossa nähtiin kuitenkin
edelleen tarve selkeyttää organisaatioiden tehtäviä ja toimijoiden rooleja. Erityisesti hanketoiminta sekoittaa rooleja Kuopiossa, koska toimijoilla on paljon sirpaleisia ja pieniä hankkeita. Tavoitteena tulisikin olla isommat hankekokonaisuudet, jotka kehittävät yhteisiä toimintoja. Kuopion alueella kehitetään yhteisiä palvelukokonaisuuksia erityisesti kansainvälistymispalvelussa. Alueellinen Golden
Gavia -palvelukokonaisuus linkittyy myös kasvuväylään ja Yritys-Suomi-konseptiin.
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Yritysasiakkuusstrategiaa on pyritty viemään alueella eteenpäin, mutta kokonaisuutta pidetään jossain määrin haastavana ja ”paperinmakuisena”.
Yrityskyselyyn vastanneiden perusteella Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savonia
AMK:n ja Finnveran palvelut tunnetaan varsin hyvin ja alueen palvelutarjontaan
ollaan yleisesti kohtuullisen tyytyväisiä. Myös palveluiden laatua pidetään kohtuullisen hyvänä. Asiakasrajapinnassa alueella ei nähty erityisiä ongelmia. Yritysten vastausten perusteella ensisijaisia kontakteja innovaatiopalveluissa ovat ELY-keskus,
Kuopio Innovation ja Savonia AMK, kansainvälistymispalveluissa puolestaan Finpro
ja alkavien yritysten palveluissa uusyrityskeskus ja Finnvera.
Merkittävimmiksi kehityskohteiksi tunnistetaan se, että yritysten näkökulmasta
rahoitusputkia ei saisi olla niin paljon kuin nykyisin. Kokonaisuutta pitäisi yksinkertaistaa huomattavasti. Toinen kehityskohde liittyy hanketoimintaan ja hankkeiden
kautta pyöritettävään palvelukehitykseen ja -tuotantoon. Nykyisellä ohjelmakaudella on ollut liikaa parin kolmen vuoden hankkeita, jotka ovat saattaneet olla keskenään päällekkäisiä. Yrityspalveluiden kehittämisessä pitäisi luoda kansallinen standardi tai minimi, jonka mukaan tietyt peruspalvelut olisivat saatavilla koko maassa.
Näiden lisäksi tarvitaan erikoistuneempia palveluita, joiden tuottamiseen organisaatiot voisivat profiloitua. Samalla nämä kehittäjäorganisaatiot voisivat ottaa osaamisalallaan vahvempaa roolia myös kansallisesti.
Raahe

Raahessa palveluntarjoajien roolit ja tarjonta on selkeää. Alueella on jo pitkään toiminut selkeä työnjako, jonka mukaan Raahen seudun yrityspalvelut välittää kontakteja ja asiakkaita muiden palveluntarjoajien hoidettavaksi. Kohtuullisen pienellä
seudulla on syntynyt verkostomainen toimintatapa, jossa jokaiselle palveluntarjoajalle on oma roolinsa. Alueella on pyritty lisäämään sähköisiä yrityspalveluita,
mutta ne toimivat vain tiettyyn rajaan asti. Anonyymin asioinnin sijaan Raahen seudulla korostetaankin henkilökohtaista kontaktia ja luottamuksellisia suhteita alueen yrityksiin. Yritys-Suomi-konseptiin on satsattu ja sopimukset on tehty. Samalla
kuitenkin nähtiin, että seudullisia kehittämisyhtiöitä ei ole riittävästi huomioitu Yritys-Suomi kokonaisuudessa esimerkiksi kasvuyrityksille suunnatun kasvuväylän
osalta. Yrityksillä on vaikeuksia tunnistaa Yritys-Suomi-kokonaisuutta.
Raahen seudulla myös alueen yritykset ovat tyytyväisiä olemassa olevaan tarjontaan, eivätkä kaivanneet erityisesti uusia palveluita. Myös palveluiden laatuun
ollaan tyytyväisiä. Jatkossa yrityspalveluorganisaatiot haluavat panostaa vielä
enemmän palveluprosesseihin ja asiakassegmenttien kuvaamiseen. Tällä tavoitellaan entistä sujuvampaa palvelua ja viestinvaihtoa organisaatiolta toiselle.
Merkittävimpänä puutteena alueella nähdään tällä hetkellä kansainvälistymispalvelut, joiden tarjontaa yrityspalveluorganisaatiot itse pitävät riittämättömänä. Erityisesti kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen pitäisi panostaa enemmän. Toisena kehittämistarpeena nähtiin idean kehittely ja syntyvaihe, johon palveluita ei
tällä hetkellä erityisesti tarjota.
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Lappeenranta

Lappeenrannan seudulla palveluntarjoajien roolit ovat muutoksessa. Wirman osalta
toimintaa fokusoidaan edelleen, mikä heijastuu kaikkeen toimintaan. Erityisesti palveluiden koordinoinnin ja viestinnän osalta seudulla nähdään olevan tarvetta selkiyttämiselle, mikä näkyy myös yrityskyselyn vastauksissa. Yhteydenpito yliopiston
ja ammattikorkeakoulun välillä on lähinnä hankekohtaista, mutta tulevaisuudessa
yhteistyö on kiinteämpää, kun toiminnotkin ovat siirtyneet samalle kampusalueelle.
Tämä tulee vaikuttamaan myös yhteiseen palvelutuotantoon.
Yrityskyselyyn vastanneet pitävät alueen palvelutarjontaa kuitenkin kattavana.
Sen sijaan palveluiden laatuun ollaan vain jokseenkin tyytyväisiä. Yritysten mukaan
palveluntuottajien tulisi aktivoitua ja markkinoida omia palveluitaan vahvemmin.
Kansainvälistymiseen liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa alueella merkittävästi, mutta esimerkiksi Wirman kansainvälistymispalvelut hakevat vielä muotoaan. Jatkossa nähtiin myös tarve käydä asiakascaseja läpi yhdessä useamman palveluntarjoajan kesken. Samalla eri organisaatioiden tietoisuus toistensa palveluista
kasvaa ja luo pohjaa laajemmalle yhteistyölle Kaakkois-Suomessa. ELY-keskukselta
odotetaan vahvempaa roolia yrityspalveluiden koordinoinnissa ja verkostomaisen
toimintatavan rakentamisessa. Alueella tunnistettiin myös tarve yrityspalveluntarjoajien yhteiselle foorumille.
Hämeenlinna

Hämeenlinnan seudulla ja Kanta-Hämeessä roolit ja toimijat ovat muutoksessa,
rakenteellisia uudistuksia on jo tapahtunut ja tulevaisuuden osalta keskustelu on
käynnissä. Palvelutarjonta on laajaa, mutta toimijoilta puuttuvat selkeät profiilit.
Hämeen AMK:lla on alueellisesti erityisen merkittävä rooli yrityspalvelutarjonnassa.
Yritysasiakkuuspuolella on edetty alueella varsin hyvin tekemällä systemaattisesti
töitä asiakassuhteiden hallinnan ja yritysrekisterin eteen. Kansainvälistymispalveluissa ollaan tekemässä yhteistä vuosikelloa eri organisaatioiden kesken. Erityisenä
haasteena nähdään palveluiden fragmentoituminen, kun samantyyppisiä palveluita
tarjoavat useat tahot. Siksi pitäisi pystyä vaihtamaan tietoa tehokkaammin eri organisaatioiden välillä.
Alueen yritykset pitävät palvelutarjontaa kaikista case-alueista kattavimpana.
Myös palveluiden laatuun ollaan kohtuullisen tyytyväisiä. Yritysten mukaan palvelutarjontaa on jatkossa selkiytettävä. Samalla esitettiin toivomus, että yrityspalveluiden tarjoajat aktivoituisivat ja kävisivät aktiivisempaa dialogia alueen yritysten
kanssa.
Hämeenlinnaan syntyneen korkeakoulukeskuksen tavoitteena on tuotteistaa
yhteisiä palveluita ja hioa toimintamalleja sujuvammiksi. Jatkossa huomio on suuntautumassa voimakkaammin alkavaan yritystoimintaan. Paikallinen Konseptori eli
Demola -sovellus nähdään hyvänä esimerkkinä alueellisesta yhteistyöstä, mutta jatkossa tarvitaan enemmän yhteisiä hankkeita, joissa useamman eri organisaation
osaaminen yhdistyy.
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6 Yhteenveto ja
toimenpide-ehdotukset
Tämän selvityksen tavoitteina oli
1.

Tuottaa kokonaisnäkemys julkisista innovaatiotoimintaa tukevista palveluista
Suomessa.

2.

Analysoida ELY-keskusten ja muiden paikallisten ja alueellisten palveluntarjoajien rooleja ja tehtäviä yritysten innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen
tukemisessa nyt ja tulevaisuudessa.

3.

Täydentää kokonaiskuvaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ja niiden
tarjoamien neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden asemoitumisesta ja vaikuttavuudesta alueellisessa ja kansallisessa yrityspalvelujärjestelmässä.

Kokonaisnäkemys palvelutarjonnasta
2 261 henkilötyövuotta ja 224 milj. euroa

Tässä selvityksessä mukana olleissa organisaatioissa innovaatio-, kansainvälistymis- ja alkavan yrityksen palveluiden tuottamiseen käytetään yli 1500 henkilötyövuotta ja 155 milj. euroa vuodessa. Muut yrityspalvelut mukaan lukien yrityspalveluihin käytetään 2 261 henkilötyövuotta ja 224 milj. euroa. Luvuissa eivät ole mukana
organisaatioiden hallintoon käytettävät resurssit tai suoraan yrityksille myönnettävät tuet ja avustukset. Lisäksi kansallisesti Tekesin palveluiden tuottamiseen ja
organisointiin käytetään yhteensä 294 henkilötyövuotta ja Finnverassa lainojen ja
takauksien myöntämiseen noin 200 henkilötyövuotta. Kansallisesti vuositasolla yritysten innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä tuetaan 479,8 milj. eurolla ja lainoja ja takauksia myönnetään 977,0 milj. euroa.
Julkisesti tuotettuja innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita on
paljon

Lähes kaikki selvityksessä mukana olevat organisaatiot tarjoavat jotakin julkisesti
tuettua ja tuotteistettua palvelua yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan,
kansainvälistymiseen tai alkavien yritysten toiminnan kehittämiseen. Tuotteistettujen palveluiden lisäksi organisaatiot tarjoavat huomattavan paljon muuta kehitystoimintaa ja sparrausta, jota ei ole tuotteistettu erityisiksi palveluiksi. Kaiken kaikkiaan kysyntään nähden palveluissa on joillakin alueilla merkittävää ylitarjontaa. Hankerahoituksesta johtuva palveluiden pirstaleisuus ja vaihtuvuus tekee yrityspalvelujärjestelmän yritysten näkökulmasta sekavaksi. Aikajänteen tulee olla pitkä pohdittaessa eri toimijoiden pysyvää roolia ja työnjakoa koko yrityspalvelujärjestelmässä.
Samalla palveluiden pysyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

46

		

Toimenpide-ehdotus
Parannetaan rahoittajaviranomaisten keskinäistä koordinaatiota ja kontrollia
rahoitettavassa toiminnassa. Tällä hetkellä monella alueella useampi organisaatio kehittää samantyyppistä palvelua hankerahoituksella, mikä tekee kokonaisuudesta sekavan. Rahoittajien tulisi pyrkiä siihen, että rahoitusta myönnetään vain sellaiseen toimintaan, joka sopii hakijaorganisaation strategiaan ja
perustehtävään.

Toimenpide-ehdotus
Rahoittajan tulee jatkossa käyttää tiukemmin valtaa hankkeita rahoittaessaan.
Viime kädessä vastuu kokonaisuudesta on rahoittajilla, jotka mahdollistavat
irralliset ja keskenään päällekkäiset hankkeet ja toiminnot. Jatkossa rahoittajien
tulee ohjata toteuttajia yhteistyöhön ja rakentaa isompia hankekokonaisuuksia.
Ajan mittaan tämä vaikuttaa myös yrityspalvelujen rakenteeseen.

Palveluiden tuottaminen

Yrityspalvelujen järjestämisessä tulee pohtia myös vaihtoehtoisia markkinaehtoisempia malleja. Markkinaehtoisempien mallien pohdinnassa tulee ottaa huomioon
nykyiset kokemukset esimerkiksi Keski-Suomen kasvu- ja kehittämispalvelusta,
jossa palvelun kautta yritys voi hyödyntää alan huippukehittämisasiantuntijoita
saaden palveluun 50 % julkisen tuen.
Palvelustandardi puuttuu

Palvelutarjonta vaihtelee alueellisesti. Ei ole olemassa yhtä tapaa organisoida palvelutarjonta, vaan erilaisia tapoja on yhtä monta kuin alueita. Jos jokin palvelu on
tarjolla yhdellä alueella tietyssä organisaatiossa, toisella alueella sitä tarjoaa jonkin
muun tyyppinen organisaatio tai palvelua ei ole saatavilla lainkaan. Vaikka kansallisen standardin puute heikentää palvelutarjonnan kehittämistä ja kontrollia kansallisesti, monet paikalliset ratkaisut ovat silti erittäin toimivia. Erilaisuus on rikkaus.
Kuitenkin tulee ottaa huomioon, että yritykset kaipaavat julkisilta toimijoilta ennustettavuutta, tasalaatuisuutta ja yhtäläistä palvelua eri puolilla maata.
Toimenpide-ehdotus
Kartoitetaan aktiivisesti vaihtoehtoisia malleja yrityspalvelujen järjestämiseksi.
Samalla määritellään valtakunnallisesti, mitkä yrityspalvelut tuotetaan joko
kokonaan tai osittain julkisin varoin. ELY-keskusten tulee koordinoida valtiohallinnon palveluita alueellisesti, siten, että eri ministeriöiden yritystuet ja -palvelut
ovat yhteisen standardin mukaisia.
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Yksinkertaisia palveluita tuotteistetaan

Moni selvityksessä mukana olleista organisaatioista oli tuotteistanut tai tuotteistamassa omia palveluitaan selkeämmin viestittäviksi kokonaisuuksiksi. Tuotteistamisella pyritään selkeyttämään palvelun tuotantoprosessia, vakioimaan palvelussa
toistuvat osiot ja viestimään asiakkaalle palvelun hyödyistä selkeästi. Tällaiset palvelut pyrkivät usein tuomaan avun johonkin yksittäiseen tai selkeästi määriteltävään asiakastarpeeseen.
Yhteistyökonseptien esiinmarssi

Monella alueella organisaatiot ovat kehittämässä yhteisiä palvelukokonaisuuksia.
Näitä kehitetään erityisesti haastaviin, moniongelmaisiin tilanteisiin kuten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen, joita ei voida ratkoa yhden yksittäisen organisaation palveluilla. Yhteistyökonsepteissa pyritään selkeämmin määrittelemään eri
organisaatioiden osaaminen ja roolit. Samalla pyritään tarjoamaan räätälöityä apua
esimerkiksi kasvuyritysten tarpeisiin.
Toimenpide-ehdotus
Moniongelmaisissa palvelutarpeissa (esim. kasvuyritykset) alueilla tulisi rakentaa selkeitä yhteispalvelukonsepteja, joiden kautta eri organisaatioiden osaaminen olisi helposti tarjolla yrityksille. Ellei alueelle ole syntynyt omaleimaista palvelukonseptia, tulisi esim. ELY-keskusten toimesta systematisoida yhteistyötä
esimerkiksi tuote- ja kasvuväylätoimintaa tehostamalla.

Palveluntarjoajien roolit ja tehtävät
Alueellisia variaatioita sallittava

Alueilla on vuosien saatossa syntynyt hyvinkin erilaisia tapoja ja roolituksia innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden tuottamisessa. Osalla alueista teknologiakeskus tai tiedepuisto on ottanut merkittävimmän roolin näiden palveluiden kehittämisessä. Toisilla alueilla seudulliset elinkeino- ja kehitysyhtiöt ovat ottaneet tämän
roolin etenkin niissä tilanteissa, joissa teknologiakeskus tai tiedepuisto puuttuu.
Siinä missä palvelutarjonta näyttäytyy alueellisesti hyvin erilaisena, on sallittava
myös erilaiset roolit palveluiden tuottamisessa.
Toimenpide-ehdotus
Laajennetaan seudulliset kumppanuussopimukset kattamaan neuvontapalveluiden lisäksi myös innovaatio- ja kansainvälistymispalvelut. Sopimuksen piiriin ja keskusteluun yhteistyöstä tulee ottaa mukaan kaikki alueen olennaiset
palveluntarjoajat.

48

		

Toimenpide-ehdotus
Yksinkertaistetaan rooleja rajaamalla ELY-keskusten tehtävä toiminnan rahoittamiseen. Osaltaan kokonaisuutta sekoittaa se, että ELY:t toteuttavat oman tuotannon hankkeita, joiden sisältö saattaa olla samankaltainen muiden alueella
käynnissä olevien hankkeiden ja palveluiden kanssa. Kehittämistehtävä voidaan
paikallisesti jakaa ja sopia esimerkiksi elinkeinoyhtiön, teknologiakeskuksen ja
ammattikorkeakoulun välillä.

Organisaatioita yhteen

Monella alueella on viime vuosina yhdistetty seudullisia elinkeinoyhtiöitä ja teknologiakeskuksia. Samansuuntaisia hankkeita on lisäksi vireillä useilla alueilla. Organisaatioita ajavat yhteen rationaaliset perusteet, kun perustoiminnot ovat hanketoiminnan luonteesta johtuen liukuneet hyvin lähelle toisiaan ja toisaalta kuntien
yhdistyminen tuo luonnollisen tilanteen yhdistää myös kehittämisyhtiöiden toimintaa. Lisäksi kuntien tiukka taloustilanne ja pienenevä rahoitusraami tulevalla ohjelmakaudella tarkoittaa sitä, ettei rahoitusta kehittämishankkeisiin löydy entiseen
malliin. Kansallisesta näkökulmasta rakenne selkeytyisi, jos TEKELin ja SEKESin
jäsenorganisaatiot yhdistyisivät niillä paikkakunnilla, joilla on molempien organisaatioiden toimintoja. Kansallisella ohjauksella ei voi kuitenkaan vaikuttaa kuntien valtaosin omistamien yhtiöiden rakenteisiin. Valta ja vastuu yrityspalveluiden
rakenteesta pysyy jatkossakin paikallisella tasolla.
Toimenpide-ehdotus
Tuetaan kansallisesti yrityspalveluorganisaatioiden erikoistumista ja profiloitumista. Samalla edistetään yrityspalveluorganisaatioiden perustehtävien määrittelyä ja terävämmän palvelukokonaisuuden kehittymistä.

Innovaatiopalveluiden runsaudenpula

Selvityksessä haettiin kohdeorganisaatiolta tuotteistettuja palveluita yritysten innovaatiotoimintaan. Tulosten perusteella etenkin tuotekehitysvaiheeseen on tarjolla
huomattava määrä palveluita TEKELin ja SEKESin jäsenorganisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen kautta. Lisäksi ELY-keskukset tarjoavat rahoitusta ja tuotteistettuja asiantuntijapalveluita ja yliopistot erilaisia tutkimuspalveluita. On vaikea kuvitella, että palvelutarjonnasta löytyisi enää varsinaista kapeikkoa. Päinvastoin voisi
väittää, että lukumääräisesti samantyyppisiä palveluita on liikaa, eikä kysyntä riitä
ylläpitämään läheskään kaikkia palveluita.
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Kansainvälisyys kiinnostaa

Yritysten kansainvälistymiseen on tarjolla selvityksen kohdeorganisaatioissa jonkin verran vähemmän palveluita kuin innovaatiotoimintaan. Moni organisaatioista
ilmoittikin kansainvälistymispalveluiden olevan erityinen kehityskohde juuri nyt.
Kansainvälisyys kytketään monella alueella myös kasvuyrityksiin ja niiden kehittämiseen, jolloin kokonaisuudesta muodostuu monitahoinen ja haastava. Näissä
tilanteissa kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen on osa
yrityksen kasvustrategiaa, johon liittyy myös paljon muita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmia. Tähän teemaan löytyykin ja on kehitteillä organisaatioiden
yhteispalvelukonsepteja.
Perustamiseen ensiapua kaikilta

Alkavan yrityksen palveluita ei ole tuotteistettu läheskään samassa mittakaavassa
kuin innovaatio- ja kansainvälistymispalveluita. Siitä huolimatta yritystoiminnan
käynnistämiseen ja yrityksen perustamiseen saa ohjeita ja opastusta kaikista selvityksen kohdeorganisaatioista. TEKELin jäsenorganisaatiot ja ammattikorkeakoulut profiloituvat kuitenkin lievästi enemmän osaamisintensiivisten yritysten toiminnan käynnistämiseen kuin SEKESin jäsenorganisaatiot ja ELY:t, joiden repertuaari
on laajempi. Lisäksi uusyrityskeskusten kautta perustetaan vuosittain huomattava
määrä yrityksiä. Palveluiden tuotteistusasteesta ja organisaation kohderyhmästä
riippumatta perustamisvaiheen ensiapua saa käytännössä kaikilta organisaatioilta.
Myös TE-toimistot antavat neuvontaa alkaville yrityksille ja roolia asiakasrajapinnassa on tarkoitus vahvistaa.
Toimenpide-ehdotus
Sovitaan paikallisesti eri organisaatioiden profiileista alkavan yrityksen neuvonnassa. Tällä hetkellä perusneuvontaa saa useammasta organisaatiosta. Paikallisin sopimuksin voidaan ohjata esimerkiksi palvelualojen yritysideat uusyrityskeskuksiin ja osaamisintensiiviset ideat teknologiakeskuksiin tai kehitysyhtiöihin.

Toimenpide-ehdotus
Luodaan kansallinen malli alkavan, osaamisintensiivisen yritystoiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä alkavan yrityksen palvelut (esim. hautomot, protomot)
ovat paikallisen rahoituksen varassa. Kansallinen malli ja rahoitus antaisivat
organisaatioille mahdollisuuden profiloitumiseen ja kansallisesti kiinnostavan
erityisosaamisen vahvistamiseen.

Rahoituksen yksinkertaistaminen

Tässä selvityksessä mukana olleista organisaatioista ELY-keskukset tarjoavat
pääosin rahoituspalveluita. Lisäksi ELYjen kautta kanavoituu Tekesin rahoitusta
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paikallisille yrityksille. Vaikka rahoituksen järjestäminen ei ollut selvityksessä erityinen kohde, pitäisi rahoitusrakennetta yritysten näkökulmasta yksinkertaistaa
huomattavasti. Rahoitusmuotoja voisivat olla esimerkiksi investointituet ja kehittämisavustukset, ja nämä voitaisiin profiloida TEM:n yritysasiakkuusstrategian
mukaisesti relevanteille segmenteille. Samaan kokonaisuuteen pitäisi yhdistää niin
Tekesin avustukset kuin ELYjen kautta kanavoituva TEM:n ja MMM:n rahoitus. Kun
muita rahoitusmuotoja ei olisi, tilanne olisi asiakkaan näkökulmasta selkeä ja yksinkertainen. Hallintokoneiston tehtävänä olisi osoittaa rahoitus oikeaan osoitteeseen
back office -toimintoina.
Toimenpide-ehdotus
Yksinkertaistetaan yritysten rahoitustuotteet ja kootaan samaan kokonaisuuteen esimerkiksi TEM:n ja MMM:n kautta yrityksille kanavoituvat rahoitukset.
Työssä voidaan käyttää pohjana TEM:n yritysasiakkuusstrategian segmenttejä.
Tavoitteena tulee olla asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman yksinkertainen
ja selkeä malli.

Riittääkö usko Yritys-Suomeen?

Alueilla on vuosikaudet odotettu Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksen tuloa. Viime vuosina otettu ryhtiliike on aktivoinut alueita organisoitumaan konseptin mukaisesti
ja solmimaan kumppanuussopimuksia alueilla. Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksessa
tulee huolehtia siitä, että alueelliset palveluntarjoajat voivat kytkeytyä osaksi kokonaisuutta. Yritysten suunnasta Yritys-Suomi on jäänyt edelleen etäiseksi, eivätkä yritykset osaa hakea palveluita esimerkiksi internetin kautta. EK:n (2011) selvityksen
mukaan yritysjohtajat tunnistavat julkisten palveluiden yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi, ettei heillä ole yksinkertaisesti tietoa palveluista tai aikaa ottaa niistä selvää
ja siksi kaivataan parempaa viestintää ja opastusta. Jotta Yrityssuomi.fi -palveluportaali ja julkiset yrityspalvelut tulisivat tutuksi myös yrityksille, panostusta tulisi
lisätä esimerkiksi ensikontakteissa yritysten ohjaamiseen ja mahdolliseen avustamiseen puhelimitse ja kasvokkain palvelun käyttöön.
Toimenpide-ehdotus
Terävöitetään TEM:n viestintää käynnissä ja vireillä olevista kehityshankkeista.
Alueilla vallitsee epätietoisuus esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksesta
tai TEM:n yritysasiakkuusstrategiasta. Jämäkällä viestinnällä parannettaisiin
kaikkien valmiuksia osallistua muutoksiin ja sitoutua uusiin toimintatapoihin.
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Toimenpide-ehdotus
Luodaan yksinkertainen malli asiakastietojen vaihtamiseksi yrityspalveluorganisaatioiden kesken. TEM-konsernin yksiköiden lisäksi asiakastietojen vaihtamisesta voidaan paikallisesti sopia myös seudullisten elinkeino- ja kehitysyhtiöiden ja teknologiakeskusten kanssa.

Toimenpide-ehdotus
Nimetään alueellisesti asiakasvastaavat kasvu- ja kehityshakuisille yrityksille.
Muilta osin alueilla tulisi sopia yhteisesti asiakasrajapinnan vastuista siten, että
vältytään päällekkäisiltä kontaktoinneilta yrityksiin.
Ammattikorkeakoulut TKI-palveluiden kentässä
Paikallinen kumppani innovaatiotoimintaan

Selvityksen mukaan ammattikorkeakouluilla on selkeä paikka ja tilaus yritysten
paikallisena kumppanina innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa. Osaltaan ammattikorkeakoulujen merkitystä ja asemaa alleviivaa yritysrahoituksen huomattava
osuus palvelutuotannon rahoittamisessa, joka on keskimäärin suurempi kuin TEKELin tai SEKESin jäsenorganisaatioilla.
Toimenpide-ehdotus
Tehdään TEM:n ja OKM:n yhteistyönä selvitys, jossa perehdytään eri innovaatiotoimijoiden alue- ja elinkeinopoliittiseen vaikuttavuuteen (erityisesti ammattikorkeakoulut). Selvityksen tietoja voitaisiin hyödyntää, kun päätetään toimintojen
tai rakenteiden kehittämisestä erityyppisillä alueilla.

Rooli kasvussa

Ammattikorkeakoulut ovat saavuttaneet yritysten näkökulmasta merkittävän aseman tuotekehityskumppanina. Tulevien kehityssuunnitelmien valossa voi väittää,
että AMK:t tulevat jatkossa ottamaan yhä merkittävämmän roolin paikallisena palveluntuottajana. Tämä on varsin tervetullut kehitys etenkin niillä alueilla, joilta
puuttuu yliopisto tai muu tutkimuslaitos.
Laboratoriot ja laitteet hyötykäyttöön

Huomattava osa ammattikorkeakoulujen tuotteistetuista innovaatiopalveluista linkittyy tehtyihin kone- tai laiteinvestointeihin. On erittäin järkevää, että opetuskäyttöön tehtyjä investointeja voidaan hyödyntää myös yritysten toiminnan kehittämisessä. Moni tuotteistetuista mittaus-, analyysi- tai testauspalveluista on erittäin tärkeä kohdeyrityksille ja ne toimivat samalla matalan kynnyksen palveluina ja ”sisäänheittotuotteina” ammattikorkeakoulujen muihin palveluihin.
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Oppilaat ja opettajat resurssina

Tässä selvityksessä kerättiin tiedot ainoastaan suoraan palvelutuotannossa mukana
olevista henkilöresursseista (789 htv). Näiden lisäksi ammattikorkeakouluilla on
merkittävä voimavara opiskelijoissa ja opetushenkilökunnassa, joita voidaan projektikohtaisesti allokoida palvelutuotantoon. Yritysten kanssa toteutettavat projektit toimivat opiskelijoilla ongelmalähtöisinä ja käytännöllisinä oppimisalustoina.
Samalla tällaiset projektit tarjoavat opettajille ajankohtaisen katsauksen työelämään ja sen vaatimuksiin, minkä voidaan olettaa parantavan opetuksen laatua.
Tilastointi ontuu korkeakoulukentässä.

Ammattikorkeakouluissa tuntuu tämän selvityksen perusteella toimivan varsin
hyvin sisäinen tilastointi ja yrityspalveluihin liittyvien tietojen kerääminen. Sen
sijaan yliopistoissa ei tämän selvityksen perusteella ole olemassa systemaattista
järjestelmää maksullisten tilaustutkimusten tai muiden yrityspalveluiden tietojen
keräämisessä.
Toimenpide-ehdotus
Yhdenmukaistetaan kansallista innovaatiotoimintaa kuvaavat indikaattorit ja
volyymitiedot vertailukelpoisen informaation keräämiseksi (erityisesti TEM ja
OKM). Pohjana voidaan käyttää aikaisempia selvityksiä ja esimerkiksi toukokuussa 2012 valmistunutta ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arviointia.
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Liite 1
Selvityksen kohdeorganisaatiot
organisaatiotyypeittäin aakkosjärjestyksessä.

TEKEL:

Agropolis Oy
BusinessOulu
Culminatum Innovation Oy Ltd
Digipolis - Kemin Teknologiakylä
FinnMedi Oy
Foodwest Oy
Frami Oy
Helsinki Business and Science Park Oy Ltd
Hermia Oy
Hermia Yrityskehitys Oy
Joensuun Tiedepuisto Oy
Jyväskylä Innovation Oy
Kajaanin Teknologiakeskus Oy
Kuopio Innovation Oy
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Measurepolis Development Oy
Miktech Oy
Oy Vaasa Parks Ab
Prizztech Oy
Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy
Technopolis Oyj
Teknologiakeskus Innopark Oy
Teknologiakeskus KETEK Oy
Teknologiakeskus Oy Merinova Ab
Teknologiakeskus TechVilla Oy
Turku Science Park Oy
Vantaan Innovaatioinstituutti Oy
Wirma Lappeenranta Oy
Yrityssalo Oy
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SEKES:

BusinessOulu
Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
Cursor Oy
Elinkeinoyhtiö InLike Oy
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
Jämsek Oy
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy
Kainuun Etu Oy
Kaustisen seutukunta
Kehittämiskeskus Oy Häme
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Kehittämisyhtiö Keulink Oy
Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy
Kokkolanseudun Kehitys Oy
Kouvola Innovation Oy
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES
Mikkelin Seudun Elinkeinoyhtiö Miset Oy
MW-Kehitys Oy
Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Navitas Kehitys Oy
Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Novago Yrityskehitys Oy
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES)
Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy
Prizztech Oy
Raahen seudun yrityspalvelut
Rovaniemen Kehitys Oy
Savonlinnan seudun kuntayhtymä / Yrityspalvelut
Seinäjoen seudun elinkeinokeskus
Sisä-Savon seutuyhtymä
SSYP Kehitys Oy
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
Vaasanseudun Kehitys Oy
Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
Wirma Lappeenranta Oy
Ylä-Savon Kehitys Oy
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Yrityskolmio
Yrityssalo Oy
Ääneseudun Kehitys Oy
Ammattikorkeakoulut:

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola
Centria-ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
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Yliopistot:

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kuvataideakatemia
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi
ELY-keskukset:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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Liite 2
Kyselytutkimuksen lomake

58

		

Liite 3
Kansallinen innovaatiotoimintaa ja kansainvälistymistä
tukeva rahoitus ELY-keskuksittain vuonna 2011 (€)

ELY tuot.
asiantunt.
palv.

Yrityksen
kehit.av.
(pl. inv.)

Valmistelu- Tekes
rahoitus
tuotekehitysrahoitus

ELY-keskus

Nuorten
innov.
yritysten
rahoitus

Kansainvä- Yht.
listymisav.

EteläPohjanmaa

436 189

448 140

172 271

1 807 900

-

254 770

3 119 270

Etelä-Savo

409 994

1 593 890

207 000

1 709 780

600 000

144 090

4 664 754

Häme

725 533

1 743 660

655 223

11 115 052

238 000

621 490

15 098 958

KaakkoisSuomi

442 206

1 415 336

351 049

7 279 320

775 000

268 850

10 531 761

Kainuu

367 590

1 331 735

197 275

2 507 450

-

78 110

4 482 160
14 716 555

Keski-Suomi

335 334

3 186 459

352 100

10 180 472

250 000

412 190

Lappi

744 551

2 174 580

140 680

780 760

-

191 950

4 032 521

Pirkanmaa

987 942

3 242 606

739 355

63 698 186

2 662 000

1 217 770

72 547 859

Pohjanmaa

957 554

3 006 795

317 330

7 188 845

-

939 050

12 409 574

PohjoisKarjala

292 024

2 130 030

179 720

2 596 055

-

344 600

5 542 429

1 045 604

8 870 430

464 500

26 640 370

2 358 500

997 160

40 376 564

PohjoisPohjanmaa
Pohjois-Savo

479 904

2 927 250

313 170

13 518 848

502 000

535 180

18 276 352

Satakunta

179 501

1 564 310

227 139

3 834 475

400 000

452 300

6 657 725

1 343 444

3 914 172

2 953 280 201 525 470

22 734 400

VarsinaisSuomi

747 057

1 928 032

Yhteensä

9 494 427

39 477 425

Uusimaa

916 785

19 783 321

2 047 250

8 186 877 374 166 304

32 567 150

7 243 970 239 714 736
951 670

26 374 115

14 653 150 478 545 333

HUOM! Kansainvälistymisavustuksista osa on suuntautunut ulkomaille (179 870 €)
ja osasta kohdealue ei ole tiedossa (1 071 170 €). Näin ollen kansainvälistymisavustusten kokonaissumma on 15 904 190 €.
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Liite 4
Finnveran myöntämän lainat ja takaukset
konttoreittain vuonna 2011 (M€)

Myönnetyt
lainat

Myönnetyt
takaukset

Myönnetyt
vientitakaukset

Yht.

Helsinki

28,6 M€

88,2 M€

31,1 M€

147,9 M€

Joensuu

33,9 M€

10,3 M€

2,5 M€

46,6 M€

Jyväskylä

17,8 M€

14,4 M€

4,8 M€

37,0 M€

Kajaani

16,9 M€

27,4 M€

1,3 M€

45,6 M€

Kuopio

35,1 M€

16,6 M€

1,6 M€

53,3 M€

Lahti

15,4 M€

18,7 M€

8,9 M€

43,0 M€

Lappeenranta

11,0 M€

26,7 M€

1,1 M€

38,8 M€

Mikkeli

13,4 M€

13,3 M€

6,4 M€

33,1 M€

Oulu

33,0 M€

44,1 M€

4,2 M€

81,3 M€

Pori

19,7 M€

49,1 M€

11,6 M€

80,4 M€

Rovaniemi

19,1 M€

13,4 M€

0,0 M€

32,5 M€

Seinäjoki

14,7 M€

14,1 M€

3,0 M€

31,8 M€

Tampere

36,8 M€

62,1 M€

3,5 M€

102,5 M€

Turku

27,8 M€

66,3 M€

20,4 M€

114,6 M€

Vaasa

28,3 M€

31,0 M€

8,2 M€

67,5 M€

Ahvenanmaa
Aluekonttorit yht.
Pääkonttori
Yht.
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0,3 M€

1,1 M€

0,0 M€

1,3 M€

351,8 M€

496,8 M€

111,0 M€

959,5 M€

17,5 M€

0,0 M€

0,0 M€

17,5 M€

369,3 M€

496,8 M€

111,0 M€

977,0 M€

		

Liite 5
Listaus tuotteistetuista innovaatiopalveluista
organisaatiotyypeittäin

TEKEL
Idean syntyvaihe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BusinessKitchen
Cleantech Work Shop
Idea Analysis
Ideairrottelu ja viljelijäprässi
IDEALA
Ideaprässi
Idearaati
Ideasta liiketoimintaa
Ideasta tuotteeksi
IDEAtehdas
Ideavalmennus
Ideoiden arviointi ja haravointi
Innoklubi
Innovaatiosessio
InnoStep
Innovaatioaihioiden seulonta
Innovaatiotyöpajat
Konseptori
Leimahdus
Liikeidean analysointi
Liikeidean arviointi
New Venture Lab
Tiedonhakumatkat
Uutuusselvitys
Tuoteväylä

Tuotekehitys ja testaus
• Ajoneuvotestausjärjestelmäpalvelut
• Ammattikeittiötutkimukset
• Analyysi- ja selvityspalvelut
• Business Coach
• Business Labit
• BusinessKitchen
• Clinical Expert
• Elinkaari-inventaario
• Funding Expert
• IDEALA
• InnoSolveri
• Innovaatioareena
• Innovation Mill
• Konseptori
• Kunnossapitojärjestelmä
• Käytettävyystestaus
• Laatupäällikköpalvelu
• Laboratorio-, tutkimus- ja
mittauspalvelut
• Living Labit
• Mieltymysprofiili
• Protopaja
• Ravintosisältölaskelmat
• Referenssiympäristöt
• Sivuvirtojen tuotteistamisen
selvitykset
• Teknologiansiirtopalvelut
• Teknologiaselvitys
• Tilausselvitykset ja
tutkimukset
• Tuotekehitys- ja
testausympäristöt
• Tuotekehitysklinikka ja tuotekehitysprojektien määrittely
• Tuotekehityspalvelu
• Tuotetutkimukset
• Tuotteistustyöpajat
• Tutkimuspartnerien haku
• Verstaspalvelu

Kaupallistaminen
• Asiantuntijapankki ja
avainasiakaspankki
• Business Analysis
• Business Labit
• Cleantech Venture Day
• Huippuosaamisen
markkinointi
• Innobuusteri
• Innovation Mill
• Investigator Recruitment
• IPR-palvelut
• Konseptitutkimukset
• Laki- ja standardipalvelut
• Markkina- ja
teknologiaselvitykset
• Markkinointituki
• Match Maker
• MoneyTalks
• Myyntistrategia
• Partnerihaku
• Quality Expert
• Sinfos-tuotetiedot
• Toimialaselvitykset (ml.
markkinaselvitykset,
kilpailijaselvitykset)
• Trial Documents &
Submissions
• Tuotteen määrittely
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SEKES
Idean syntyvaihe
• Asiantuntijapalvelu ideoiden
arviointiin
• Idearaati
• InnoAreena
• Mikroklinikka
• Protomo
• Tuoteväylä
• Yritysidea.fi –arviointipalvelu
• Yritysidean arviointi
• Yritysideapankki

Tuotekehitys ja testaus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kumppanihaku ja verkostointi
Mikroklinikka
Mikroyritysten aktivointituki
Palveluseteli
Projektihakemusten laadinta
Rahoitussuunnittelu ja
-neuvonta
Selvitykset ja
teknologiatutkimukset
Testaustilat
Tuotekehityksen neuvonta
Tuotekehityslaboratorioiden ja
-tilojen vuokraus (elintarvike)
Tuotekehitysprojektointi
Tuotekehitysprosessin kokonaishallinta (elintarvike)
Tuotetestaukset, ml. aistinvarainen arviointi (elintarvike)
VTT-asiamiestoiminta

Kaupallistaminen
• Kannusteraha
• Kasvu- ja kehittämispalvelu
• Kehittämissopimukset
myyntiin, markkinointiin ja
tuotteistamiseen
• Markkina- ja
kilpailija-analyysi
• Markkinatutkimukset
• Markkinoinnin kehittämistuki
• Mentorointi
• Palveluseteli
• Patentointiavustus
• Protomo
• Tuotannon optimointipalvelu
• YritysTulkki (myynti ja
markkinointi)

AMK
Idean syntyvaihe
• Demola-yhteistyö
• DynaStart
• Ideointi- ja suunnittelutyöpajat (esim. GOPP-työpaja
ja luovat ryhmätyöpajat ja
-kokousratkaisut)
• Innoharava
• Innomaraton
• Innoweek
• JAMK generator
• Konseptori
• Liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja ennakointi
• Nopea-konsepti
• StarUp School
• TULI/Tuoteväylä
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Tuotekehitys ja testaus

Kaupallistaminen

• Biokaasu käytännössä
-opintomatka
• Demola-yhteistyö
• Fasilitointimenetelmät
• JaloteräsStudio
• Järjestelmä- ja
osaamiskartoitukset
• Konseptori
• Käytettävyysarviointi ja -testaus
• Laadullinen käyttäjätutkimus
• Living lab ympäristöt
• Mallinnuspalvelut
• Mobiiliopas
• Muotoilupalvelut
• Nopea -konsepti
• Palvelumuotoilu
• Protopaja
• ServInno -analysointipalvelu
• Soteekki
• Suorat tilaustutkimus- ja
kehittämisprojektit
• Toiminnan- ja valmistuksenohjausjärjestelmän pikapilotti
• Toiminnanohjauksen evaluointi
ja kehitys
• Tuotekonseptointi
• Tuotteistamiskäsikirja
• Tutkimus-, tuotekehitys- ja
laboratoriopalvelut (ml.
3D-mallinnus, simulointi,
prototyyppien valmistus)
• Virtuaalitilapalvelu
• Yritysanalyysit (mm. myynti- ja
markkinointi, kilpailija-analyysit,
palvelun tuotteistaminen)
• Yrityslabra

• HAMK Business Point
• Innostudio (brändin ja
markkinoinnin suunnittelu)
• Markkinaselvitykset, markkinointimateriaali sekä imagon
/ brandin kehittäminen
• Markkinointisuunnitelmat ja
myynnin kehittämispalvelut
• Mediapalvelut
• Messu- ja näyttelysuunnittelu
• Myynninedistämiskampanjat
ja tuotelanseeraus
• Tapahtumien videotuotanto
• Tutkimus- ja analyysipalvelut
• Virtuaalitilapalvelu
• Yleisötutkimus

		

Liite 6
Listaus tuotteistetuista kansainvälistymispalveluista
organisaatiotyypeittäin

TEKEL
Kv-edellytysten kehittäminen

Markkinoille menon valmistelu

• Kansainvälistymiskoulutukset • Avainhenkilöhaku
• kansainvälistymisstrategiat,
• Business Analysis
• Kansainvälistymissuunnitel• Enterprise Europe Network
mat, rahoituksen suunnittelu • Fact Finding -matkat
ja hankkiminen
• Golden Gavia
• Kansainvälistymisvalmiuk• Kumppanihaku
sien ABC
• KV-harjoittelijapalvelut
• Koulutukset ja
• Markkinaselvitykset
asiantuntijapalvelut
• Markkinatutkimukset, jake• Kv- asiantuntijoiden valinta
lijakartoitukset, rahoitus
• Maa/markkinakohtaiset
kohdemaasta
• Markkinointituki
tietoiskut ja koulutus
• Matchmaking tapahtumat ja
• Signaalisessiot ja
tapahtumapalvelut
koulutukset
• Messu / matchmaking -palvelut
• Tarvekartoitus
• Messu- ja
• Tarveselvitys
myynninedistämismatkat
• Yrityskummitoiminta
• Partnerointi
• Tietojen ja valmiuksien
hankkiminen
• Yritysverkostokartoitus

Kv-toim. käyn. ja kehit.
• Etabloitumispalvelu
• Käynnistystuki (Shanghai)
• Käynnistystuki
kohdemarkkinoilla
• Pietarin innovaatioasiamiehen palvelut
• Pietarin palvelukeskus
• Vientirenkaat
• Wuxi- Hermia Technology
Hub

SEKES
Kv-edellytysten kehittäminen
Europe Direct –palvelupiste
Kansainvälinen
yrittäjävaihto-ohjelma
Kansainvälistymiskartoitus
Kansainvälistymismahdollisuuksien arviointi
Kansainvälistymisneuvonta
Kansainvälistymisprosessin
suunnittelu
Kansainvälistymissuunnitelmien
laadinta
Mikroyritysten aktivointituki
Palveluseteli
Tutustumismatkat ja
messuosallistumiset
Ulkomaankaupan tietopalvelut
Venäjä-neuvonta

Markkinoille menon valmistelu

Kv-toim. käyn. ja kehit.

Pietarin yrityskontaktikeskus
Asiantuntijaverkosto
Pääomarahasto / -sijoitukset
Golden Gavia -palvelut, mm.
Ulkomaankaupan TUKI
Advisory Board
Kasvu- ja kehittämispalvelu
Kumppanihaku
KV-asiantuntijat
KV-kartta
Liikeyhteyksien HAKU
Markkina- ja kilpailijaselvitykset
Rahoitussuunnittelu
Subventoidut asiantuntijahankinnat
Ulkomaankaupan TUKI
Venäjä-palvelupaketit
Venäjäpalvelut (ISBE)
Verotuksen ja lainsäädännön
konsultaatio
Yritysvientisihteeri
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AMK
Kv-edellytysten kehittäminen
• Kieli- ja kulttuurikoulutukset (sekä tulkkaus- ja
käännöspalvelut)
• Kv-harjoittelijapalvelut
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Markkinoille menon valmistelu

Kv-toim. käyn. ja kehit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eri alueiden suhdannebarometrit
Golden Gavia
JAMK generator
Kansainvälistymisselvitykset
Kansainvälistymissuunnitelmat
Markkina- ja imagotutkimukset
Markkinoinnin kehittämistoimet
Messu- ja tapahtumapalvelut
Partnerointi
Selvityspalvelut (vientiedellytykset, kohdemarkkinat, operaatioanalyysi, jakelukanava-analyysi)
• Venäjäpalvelut

		

Liite 7
Listaus tuotteistetuista alkavien yritysten palveluista
organisaatiotyypeittäin

TEKEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asiantuntijapankki
Business Coach
BusinessKitchen
Esihautomot (Taitajien talo ja
Yritystakomo)
Hautomopalvelut
Idea Analysis
Ideavalmennus ja
asiantuntijapalvelut
Innovation Mill
Jalostamo-klinikka
Koetehdas
Konseptori
Liikeideakilpailut
Mentoriverkosto
Protomo
Skinnarila Innovation Factory
Start up -valmennus
Start-Up Coach
Sytyttäjä -liikeideakilpailu
Yrityskummitoiminta

SEKES
• Alkavan yrityksen
neuvontapalvelut
• Laskelmat ja
rahoitusneuvonta
• Protomo
• Starttirahalausunnot
• Uusyrityskeskuksen
neuvontapalvelut
• Yrityshautomo
• YritysTulkki (yrityksen
perustaminen)

AMK
• Alkavien yritysten PreSeedvaiheen polku ja Advisory
Board
• Apparaatti
• Auraamo - muotoilun
toimintakeskus
• BusinessFactory
• BusinessKitchen
• Creve hautomopalvelut (luovat
alat)
• Demola-yhteistyö
• Dyna - yrittäjyysfoorumi &
esihautomo
• Esihautomo
• Innomaraton
• Innovaatiokuukausi
• JAMK generator ja
esihautomo
• Konseptori
• Protomo
• Starttihautomot
• StarUp School
• TULI/Tuoteväylä
• Yrittäjyysklinikka = hyvinvointialan esihautomo
• Yrityshautomo
• Yrityskiihdyttämö
• Yrityslabra
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124 organisationers tjänster. Utredningsarbetet gäller utbudet av dessa organisationers innovations- och produktutvecklingstjänster, internationaliseringstjänster samt tjänster som riktar sig till nyetablerade företag.
Enligt utredningen är utbudet av olika företagstjänster väldigt stort i Finland. Särskilt för främjande av innovationsverksamhet
står ett stort antal olika tjänster till buds och efterfrågan räcker inte till för alla. Utbudet av tjänster varierar också betydligt mellan
regionerna och det finns inte bara ett sätt att organisera utbudet av officiellt finansierade företagstjänster. I utredningen gick man
särskilt igenom produktifierade tjänster. Många organisationer håller som bäst på att produktifiera sitt kunnande till tjänster. För
utmanande och mångfasetterade behov håller man i många regioner på att samla ihop större tjänstekoncept, som förenar olika
organisationers kompetens.
Tjänsteleverantörernas roller varierar regionvis och enligt dem som gjorde utredningen bör regional variation tillåtas. Fastän
de varierande rollerna och uppgifterna ur nationell synvinkel verkar oklara, kan det hända att helheten fungerar mycket bra för
regionen. Det bör skapas enhetliga standarder för de tjänsteleverantörers strukturer och processer som hör till statsförvaltningen.
Samtidigt kan man kartlägga vilka tjänster som står till buds på kommun- och regionnivå och i närings- trafik- och miljöcentralernas
områden. De finansieringstjänster som är riktade till företag bör förenklas, t.ex. utifrån segmenten i ANM:s kundrelationsstrategi för
företagskunder. De lokala aktörernas roller och strukturer är just nu utsatta för en stor våg av förändringar. I många regioner har
regionala näringsbolag och teknologicentrum fusionerats och utvecklingen ser ut att accelereras inom den närmaste framtiden.
Yrkeshögskolorna har stärkt sin ställning som företagens partner, speciellt lokalt. Vid yrkeshögskolorna är företagsfinansieringens andel av finansieringen av tjänsterna klart högst bland målgrupperna för utredningen. I fortsättningen söker yrkeshögskolorna en ännu starkare roll som knutpunkter i FoUI-verksamheten i sin region.
Utredningen har medfinansierats av Europeiska socialfonden som en del av ANM:s och UKM:s riksomfattande ESF-utvecklingsprogram (programmet för tillväxt och internationalisering av kompetenskluster), där den finansierande myndigheten har varit
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten. Utredningen genomfördes av MDI.
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Närings- och innovationsavdelningen/Mika Pikkarainen, tfn 040 5813478
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Public innovation services in the regions of Finland. Report on innovation, internationalisation and business services
Tiivistelmä | Referat | Abstract
This study examines the operations and services of public development organisations that promote companies’ innovation activities and
internationalisation. It also surveys their role and funding, as well as the development needs of the current business service system. The target
organisations of this survey included technology centres and regional development companies (member organisations of the Finnish Science
Park Association TEKEL and the Association of Regional Development Agencies in Finland SEKES), universities, universities of applied sciences
and the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres). In total, this survey covered the services of 124
organisations. The investigation targeted these organisations’ innovation, product development and internationalisation services, as well as
their services for startup companies.
On the basis of this study, an enormous number of business services are offered in Finland. In particular, a large number of services is offered
for the promotion of innovation activities, with supply currently exceeding demand. While the service supply varies significantly between regions,
there is no single way of organising the supply of publicly funded business services. This study analysed productised services in particular. A
number of the organisations covered are currently converting their expertise into productised services. With respect to particularly challenging and
multifaceted needs, more extensive service concepts, combining the expertise of various organisations, are being built in various regions of Finland.
The roles of service providers vary between regions; according to the researchers performing this study, such regional variation must be
accepted. Although changing roles and tasks may appear confusing from a national viewpoint, the whole may be well-functioning for the region
in question. Uniform standards should be created for the structures and processes of service providers operating under the central government. Simultaneously, a survey might be conducted on the services offered on municipal, regional and ELY Centre levels. Corporate financing
services must be simplified on the basis of, for example, the segments complying with the Corporate Customer Relationship Strategy of the
Ministry of Employment and the Economy. A major wave of change is currently affecting the roles and structures of local operators. In many
regions, economic development companies and technology centres have been merged. This trend seems to be accelerating in the near future.
Universities of applied sciences have strengthened their position as business partners, particularly at regional level. For the funding of public
services, the share of corporate financing provided by universities of applied sciences was clearly the highest among the target groups of
this study. In the future, universities of applied sciences will seek an increasingly pivotal role as the hubs of RDI activities in their own regions.
This study was co-funded by the European Social Fund (ESF), as part of the national ESF development programme of the Ministry of
Employment and the Economy and the Ministry of Education and Culture (the Growth and Internationalisation Programme for Competence
Clusters). The authority in charge of funding of this study was the Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North
Ostrobothnia. This study was conducted by the consulting company MDI.
Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Enterprise and innovation department/Mika Pikkarainen,
tel. +358 40 5813478
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Julkiset yrityspalvelut alueilla
Selvitys innovaatio-, kansainvälistymis- ja alkavien yritysten palveluista
Työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus ovat yhteistyössä toteuttaneet selvityksen, jossa on kartoitettu julkisrahoitteisten alueellisten yrityspalvelujen rakennetta (määrää, laatua ja rahoitusta)
ja kehittämistarpeita. Selvityksen painopisteenä ovat olleet innovaatiotoiminnan ja
kansainvälistymisen edistämiseen liittyvät palvelut ja näitä palveluita alueilla tarjoavat organisaatiot eli seudulliset kehitysyhtiöt, teknologiakeskukset, ELY-keskukset,
ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo aiemmin selvitetty suorien yritystukien määrää ja vaikuttavuutta. Tämä selvitys laajentaa näkökulmaa suorasta rahallisesta tuesta tarjolla oleviin julkisella rahoituksella tuettuihin
yrityspalveluihin.
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