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Tieto- ja osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (Knowledge-Intensive Business Services, KIBS) ovat
olleet viime aikoina kasvavan huomion kohteena. Osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla tarkoitetaan yritysten toisilleen tuottamia palveluja, joissa asiantuntijatoiminnalla on erityisen suuri merkitys.
Näitä ovat tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, taloudelliset ja lainopilliset palvelut,
tekniset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, konsultointi- ja henkilöstöpalvelut sekä yksityiset koulutuspalvelut. KIBS-yritykset ovat keskeinen osa alueen innovaatioverkostoa. KIBS-yritykset synnyttävät myös itse uusia innovaatioita ja levittävät uutta tietoa ja osaamista muihin yrityksiin. KIBSyritykset luovat myös uusia työpaikkoja alueelle. Suomessa osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut
ovat keskittyneet voimakkaasti pääkaupunkiseudulle.
Tutkimuksen tavoitteena oli vastata seuraavaan kolmeen kysymykseen: Millainen on liike-elämän palveluja tuottava KIBS-sektori ja miten se on kehittynyt Pohjois-Savossa, millainen on KIBS-yritysten palvelukyky ja kehitysnäkymät ja mitkä ovat avainkeinot ja toimenpiteet, joilla KIBS-sektorin yritysten palvelukykyyn ja kasvuun voidaan vaikuttaa. Tutkimusaineiston muodostavat Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedot sekä KIBS-yrityksiin suunnattu postikyselyaineisto. Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisteri kattaa tiedot vuosilta 1995 - 2004. Postikyselyaineisto sisältää tiedot yhteensä 213
pohjoissavolaisesta KIBS-yrityksestä.
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan vuonna 2004 Pohjois-Savossa toimi 893 osaamisintensiivisiin liike-elämän palveluihin luokiteltavaa yritystä. Yritykset työllistivät yhteensä 2882 henkilöä. Vastaavana aikana KIBS-yritysten liikevaihto oli noin 250 miljoonaa euroa. Tämä edustaa vain
noin 2 prosenttia kaikkien toimialalla toimivien yritysten liikevaihdosta. Toimialan yritysten liikevaihto
on Pohjois-Savossa kuitenkin kasvanut valtakunnallista kehitystä ripeämmin. Yritys- ja toimipaikkarekisteri antaa puutteellisen kuvan palvelukykyisten KIBS-yritysten lukumäärästä. Tulosten perusteella Pohjois-Savossa toimi vuonna 2004 noin 600 palvelukykyistä KIBS-yritystä. KIBS-yritykset Pohjois-Savossa
ovat keskimäärin hyvin pieniä. Yrittäjät ovat paremmin koulutettuja, kuin yrittäjät keskimäärin. Yritysten vuorovaikutussuhteet innovaatiojärjestelmään ovat kokonaisuutena suhteellisen ohuita. Liiketoiminnan sähköistämisen käytäntöjä on toimialan yrityksissä omaksuttu vasta vähän. Pohjois-Savossa
KIBS-yritysten uudistuminen on kohdistunut lähinnä sisäisen toiminnan ja prosessien kehittämiseen.
KIBS-yrityksissä tuote- ja palvelu-uudistuksia on toteutunut suhteellisesti selvästi vähemmän.
KIBS-sektorin kehittämiseen liittyvät toimet tulisi kohdistaa yritysten palvelukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen sekä KIBS-yritysten toiminnan vahvistamiseen innovaatiojärjestelmässä. Kehittämistoimissa
tulisi painottaa yrityskohtaista neuvonta- ja koulutuspalvelua (vierihoitoa). KIBS-sektoriin tulisi vaikuttaa viiden toisiaan tukevan kehityspolun kautta. Esitetyt toimenpiteet ovat seuraavat: 1) asiantuntijapalvelujen ja palvelukonseptien tuotteistaminen sekä palvelujen kysyntään vaikuttaminen, 2) sähköistyvän liiketoiminnan käytäntöjen omaksumisen edistäminen, 3) verkottuvan liiketoiminnan edistäminen, 4) yritysten parempi kiinnittäminen klustereiden ja yritysryppäiden kehittämistoimintaan ja 5) yritysten ja innovaatiojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen parantaminen.

ALKUSANAT
Alueellisia innovaatioympäristöjä koskeva keskustelu on tällä hetkellä laajaa. Sen sijaan osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten merkitys innovaatioiden edistäjinä on tiedostettu vasta viime vuosina. Suomen talouskasvu on ollut 2000-luvulla ripeää. Taustalla on vaikuttanut maailmantalouden jo
neljättä vuotta jatkunut suotuisa kehitys. Yritysten uudistuminen on keskeistä pyrittäessä täysimääräisesti
hyödyntämään suotuisaa talouskehitystä. Menestyvien itäsuomalaisten pk-yritysten toiminta on tulevaisuudessa yhä osaamisintensiivisempää. Yrityksiä tulee kannustaa liiketoiminnan uudistamiseen ja uusien
liiketoimintamallien sekä teknologioiden hyödyntämiseen. Uudet ideat ja ajatukset tulisi siis saattaa itäsuomalaisten yritysten käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tieto- ja osaamisintensiivisillä liike-elämän
palveluilla (Knowledge-Intensive Business Services, KIBS) on tässä pyrkimyksessä erityinen asema.
KIBS-yritykset toimivat ulkoisina tiedon ja osaamisen lähteinä ja edistävät asiakasyritysten uudistumista.
KIBS-yritykset synnyttävät myös itse uusia innovaatioita. KIBS-yrityksillä on näin keskeinen rooli välittäjäorganisaationa.
Liiketaloustieteen tehtävänä on yritystoiminnan ymmärtäminen ja yrityksiä sekä niiden toimintaa koskevien lainalaisuuksien etsiminen. Lisäksi liiketaloustieteen tehtävänä on kehittää päätöksentekovälineitä
sekä toimintamalleja yrityksen johtamiseksi ja ohjaamiseksi. Käsillä olevan tutkimuksen tehtävänä on
lisätä KIBS-toimialaan liittyvää tietämystä. Tämän lisäksi on pyritty etsimään keinoja ja toimenpiteitä
toimialan kehittämiseksi. Toivomme esitettyjen tulosten lisäävän keskustelua KIBS-sektorin merkityksestä Pohjois-Savon elinkeinoelämälle. Toivomme myös esitettyjen avainkeinojen palvelevan tarpeita,
joilla pyritään konkreettisiin KIBS-sektorin kehittämistoimiin.
Monet tahot ovat vaikuttaneet tutkimuksen onnistumiseen ja tämän julkaisun tekemiseen. Haluamme lausua kiitokset tutkimusta rahoittaneelle Pohjois-Savon liitolle. Rahoitus mahdollisti laajan kokonaistutkimuksen suorittamisen sekä perehtymisen KIBS-toimialan yrityksiin Pohjois-Savossa. Tutkimuksen ohjausryhmälle lausumme lämpimät kiitokset arvokkaista kommenteista tutkimuksen eri vaiheissa. Suurin
kiitos kuuluu luonnollisesti alueen KIBS-yrityksille.
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1
1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Tieto- ja osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (Knowledge-Intensive Business Services,
KIBS) ovat olleet viime aikoina kasvavan huomion kohteena. KIBS-yritykset tuottavat ja levittävät uutta tietoa, mikä on keskeistä toimialueen yritysten innovaatioprosesseissa (Muller &
Zenker 2001). Tietoon ja osaamiseen perustuva talous on korostanut liike-elämää tukevien palvelujen roolia. Tietointensiiviseen palvelusektoriin katsotaan kuuluvan, paitsi osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS-yritykset), myös teknologian mahdollistamat uudet palvelut sekä tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut (Kemppilä & Mettänen 2004; Penttilä 2003; Tekes 2002) (kuvio 1).

PALVELUSEKTORI

VALMISTAVA
TEOLLISUUS

Osaamisintensiiviset
liike-elämän palvelut
(KIBS)
Tuotteisiin ja
tuotantoon
integroidut
palvelut

Teknologian
mahdollistamat
uudet palvelut
Palvelun
tehostamisen
edellyttämät
teknologiat

Kuvio 1. Tieto- ja osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta (Kemppilä & Mettänen 2004; Penttilä 2003; Tekes 2002).
Palveluyritykset ovat olleet jo kahden vuosikymmenen ajan eniten kasvava toimiala niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa (Miles 2003, 11). Palvelut edustavat kokonaisuudessaan
noin 70 prosenttia Suomen ja koko OECD:n bruttokansantuotteesta (OECD 2005a; Siivonen &
Martikainen 2004). Erityisesti osaamisintensiivisen palvelualan kasvuvauhti on ollut ripeää.
Vaikka innovaatioihin palveluissa onkin viime vuosina kohdistettu huomiota, lähes kaikki ymmärrys innovaatioista ja innovaatioprosessista mikrotasolla on muodostunut teollisuuteen kohdistuneesta tutkimuksesta (Drejer 2004; Evangelista 2000; Gallouj 2002; Howells and Tether
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2004; Miles 2005; Toivonen 2004). Palvelusektorin kasvu nostaa esiin kysymyksen siitä, innovoivatko palveluyritykset, ja jos ne innovoivat, voidaanko aiemman tutkimustiedon perusteella
ja mittareilla arvioida palveluyritysten innovaatiotoimintaa (Gallouj & Weinstein 1997).
Kolehmaisen (2001) mukaan yrityksen uudistumisella ja innovaatioilla on tärkeä merkitys erityisesti tieto- ja osaamisintensiivisissä asiantuntijayrityksissä (KIBS). Palvelukonseptien tuottaminen on paljon vaativampaa kuin tavaroiden mekaaninen tuottaminen ja jakeleminen, kilpailu
kiristyy myös jatkuvasti. Palveluyritykset luovat teknologisten innovaatioiden rinnalla merkittävästi uutta osaamista ja kehittävät palveluitaan yhdessä asiakkaidensa kanssa ja luovat näin sosiaalisia innovaatioita (Kolehmainen 2001, 75 - 76).
Innovaatioympäristön dynamiikkaan1 vaikuttaa ensisijaisesti toimijoiden väliset erilaiset verkostot. Innovaatioympäristössä toimii yrityksiä, jotka tarjoavat tietointensiivisiä palveluja alueen
muille yrityksille. Nämä tietointensiiviset palveluntarjoajat, KIBS-yritykset palvelevat alueen
innovaatioympäristön dynamiikkaa välittämällä kokemusperäistä, yrityskohtaista tietoa eri toimijoiden välillä ja auttavat näin innovaatioympäristössä tapahtuvaa tiedon ylivuotoa (spillover).
KIBS-yritys on esimerkki välittäjäorganisaatiosta, joka osallistuu alueen kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan (Ståhle ym. 2004).
Milesin (2003) mukaan KIBS-yritysten tulisi saada jatkossa entistä strategisempi asema alueen
innovaatiojärjestelmässä yritysten liiketoimintaosaamisen edistäjinä. KIBS-yritykset voivat toimia alueen innovaatioverkostojen solmukohtina, joihin keskittyy arvokasta osaamista ja innovaatiopotentiaalia (Miles 2003). On todettu, että alan yritykset ovat teknologisen tiedon välittäjiä, ei vain käyttäjiä ja innovaattoreita omia päämääriään varten.
Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut ovat keskittyneet voimakkaasti pääkaupunkiseudulle
(Toivonen 2001, 1). KIBS-yritysten innovatiivisuus ja integroituminen toimialueen innovaatioverkostoihin ovat keskeisiä alueen pk-yritysten liiketoimintaosaamista sekä aluetalouden vahvistumista edistäviä tekijöitä. Myös KIBS-yritykset itse synnyttävät uusia työpaikkoja. KIBSyritysten rooli alueellisessa innovaatiojärjestelmässä uuden tietämyksen välittäjänä on jäänyt
Pohjois-Savossa vähälle huomiolle.

1

Innovaatioympäristön dynamiikalla tarkoitetaan prosesseja, jotka syntyvät ympäristössä virallisissa ja
epävirallisissa verkostoissa ja yhteistyöjärjestelyissä. Innovaatioympäristön kannalta tärkeimmät
prosessit liittyvät tiedon luomiseen, jakamiseen ja soveltamiseen (ks. Ståhle ym. 2004, 6).
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Aikaisemmat tutkimukset osaamisintensiivisistä liike-elämän palveluista Suomessa ovat olleet
pääsääntöisesti kolmentyyppisiä: 1) osaamisintensiiviset palveluyritykset osana alueellista innovaatiojärjestelmää ja innovaatiotutkimusta, 2) toimialan tulevaisuushankkeita tai 3) selvityksiä
yritysten nykyisistä käytöistä, kokemuksista sekä tulevaisuuden tarpeista osaamisintensiivisiä
palveluyrityksiä kohtaan (Luukkainen & Niininen 2000). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan
osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja osana alueellista innovaatioverkostoa sekä yritysten
uudistumista ja kehittymistä.

1.2 Tutkimuksen ongelma-alue
Tutkimuksessa kuvaillaan osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten (KIBS) palvelukykyä ja uudistumista sekä toimialan yritysten integroitumista alueen innovaatioverkostoihin.
KIBS-yritykset ovat keskeisiä uuden tiedon tuottajia, levittäjiä ja välittäjiä alueen innovaatioympäristössä ja -järjestelmässä2. KIBS-yritykset ovat ns. mikrotason välittäjäorganisaatioita. Seuraavaksi esitellään näiden välittäjäorganisaatioiden roolia ja asemaa alueellisissa kehittäjä- ja
innovaatioverkostoissa.
Välittäjäorganisaatiolla (intermediary) tarkoitetaan organisaatiota, joka toimii tiedon käyttäjien
ja tiedon tuottajien rajapinnassa. Välittäjätaho voi toimia myös julkisen vallan ja yritysten välissä sekä pienten ja suurten yritysten välillä (Vonortas 2002). Suppea määritelmä välittäjäorganisaatioista liittyy substanssiosaamiseen, jossa välitetään lisäarvoa tuottavaa tietoa tiedon tuottajilta tiedon hyödyntäjille (esimerkiksi teknologiakeskus). Laaja määritelmä välittäjäorganisaatioista kattaa substanssiin liittyvän tiedon siirtämisen sekä välittäjäorganisaatioiden suoran tai
epäsuoran vaikuttamisen alueen rakenteisiin ja dynamiikkaan (katalysaattorin rooli). Ståhlen
ym. (2004) mielestä välittäjäorganisaatiota ei voi yksiselitteisesti määritellä. Välittäjäorganisaatio voi olla oma organisaationsa tai se voi kuvata minkä tahansa organisaation roolia tai toiminnan tavoitetta. Monet organisaatiot tai niiden osat voivat toimia välittäjäorganisaation roolissa
myös sitä tiedostamatta (Ståhle ym. 2004). Esimerkiksi KIBS-toimialan yritykset toimivat monentyyppisissä tiedonvälitysprosesseissa alueen eri toimijoiden kesken niiden sitä itse tiedostamatta. ”Välittäjäorganisaatio -käsitettä tulee tarkastella konseptina, jonka puitteissa voidaan
määritellä organisaatioiden ja toimijoiden rooleja innovaatioympäristössä.” (Ståhle ym. 2004).
2

Alueellisella innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmätasolla vallitsevia kytköksiä tiedon
tuottajien, välittäjäorganisaatioiden (kuten KIBS-yritykset) sekä yritysten välillä (ks. Cooke 1998; Ståhle
ym. 2004). Alueellinen innovaatioympäristö on toimintaympäristö, joka tarjoaa yritystoiminnan
hyödynnettävissä olevia osaamisresursseja ja oppimisprosesseja, vähentäen toimintaan liittyvää
epävarmuutta sekä edesauttaa toimijoiden välistä yhteistoimintaa (Camagni & Capello 1999; Kautonen
ym. 2002). Innovaatioympäristön näkökulma on syvempi, siinä korostetaan toimijoiden välisiä suhteita ja
verkostoitumista, oppimista, luovuutta ja dynaamisuutta (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2006).

4
Alueen toiminnan dynamiikkaan vaikuttaa keskeisesti toimijoiden väliset erilaiset verkostot. Innovaatioympäristössä ei riitä pelkästään innovatiivisuus, tarvitaan lisäksi erilaisia verkostoja
tuottamaan innovaatioiden synnyttämiä tuotteita ja palveluja tehokkaasti sekä välittämään tietoa
eri toimijoiden välillä innovaatioprosessin tehostamiseksi. Joillakin alueilla toimijat ovat kytkeytyneempiä kuin toiset keskenään (Smedlund ym. 2003, 64).
Välittäjäorganisaatiot ovat koko ympäristön kannalta keskeisiä toimijoita. Innovaatioympäristössä välittäjäorganisaatiot toimivat alueella tiedon tuottajien ja tiedon hyödyntäjien rajapinnassa
ja luovat alueen yritysten välisille verkostoille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset
(Ståhle ym. 2004, 23). Innovaatioympäristön toimijat voidaan jakaa tiedon tuottajiin, välittäjiin
ja hyödyntäjiin, joskin jako voi olla häilyvä. Kuviossa 2 kuvataan välittäjäorganisaatioiden roolia innovaatioympäristössä. Esimerkiksi KIBS-yritykset ovat hyvin tärkeitä tiedon tuottajia, siirtäjiä ja välittäjiä muihin alueen organisaatioihin. Samalla KIBS-yrityksiin kertyy uutta tietoa ja
osaamista, joka voi ilmentyä uusina ideoina ja innovaatioina myös KIBS-yrityksissä. Yliopistoja korkeakouluverkosto voidaan myös luokitella kuuluvan tiedon välittäjiin paikallisella tasolla.

Tiedon tuottajat
Koulutus- ja
tutkimuslaitokset
- yliopistot
- AMK
- opistotaso
- tutkimusinstituutit

Tiedon välittäjät

Makro

Tiedon hyödyntäjät
Yritykset
-Suuret
- Pk
- Start-up

Meso
Mikro
(esim.
KIBS)

Innovaatioympäristön
komponentit

1) Substanssi - tieto ja osaaminen
2) Rakenteet - ohjausmekanismit
3) Dynamiikka / verkostot ja yhteistyö

Kuvio 2. Välittäjäorganisaatiot innovaatioympäristössä (Ståhle ym. 2004).
Innovaatioympäristössä välittäjäorganisaatiot voidaan luokitella seuraaviin kolmeen tasoon:
kansallinen taso (makro), alueellinen taso (meso) ja paikallinen taso (mikro). Kansallisen tason
välittäjätoimijat vaikuttavat klusterien kehittymiseen institutionaalisella tasolla. Kansallisen ta-
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son välittäjäorganisaatioita ovat muun muassa Sitra, VTT, Tekes ja Suomen Akatemia. Nämä
toimijat muodostavat kansallisen innovaatiojärjestelmän perustan. Kansallisella tasolla voidaan
vaikuttaa yleisiin liiketoiminnan toimintaedellytyksiin ja klusterien kehittämiseen muun muassa
kilpailun esteisiin, aluepolitiikkaan, riskirahoitukseen, viennin edistämiseen, koulutuksen ja tutkimuksen tasoon sekä liikenneyhteyksiin.
Alueelliset välittäjäorganisaatiot kuten kuntien elinkeinotoimet, kehitysyhtiöt ja yrityskylät, yrityshautomot ja osaamiskeskukset vaikuttavat alueen innovaatioympäristön dynamiikkaan. Ne
toteuttavat alueellisia strategioita ja visioita sekä ylläpitävät alueen imagoa ja houkuttavuutta.
Aluejohtamisessa klusteriajattelu on keskiössä. Kaupunkien ja muiden alueellisten toimijoiden
tehtävänä on kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen (Synocus 2004). Klusteriajattelussa
alueen strategia tulee olla suuntautunut erikoistuneesti ja yhtenäisesti perustuen alueellisiin vahvuuksiin.
Paikallisen tason välittäjätoimijoita voivat olla muun muassa julkiset asiantuntijaorganisaatiot
(teknologiakylät) tai yksityiset tieto- ja osaamisintensiiviset asiantuntijayritykset (taloushallinto-, markkinointi-, konsultointipalvelut jne.). Nämä toimijat vaikuttavat keskeisesti alueen menestymiseen tukemalla yksittäisiä, alueella toimivia yrityksiä eri elinkaaren vaiheissa. Yritysten
kyky omaksua ja hyödyntää uutta tietoa on usein rajoittunutta. Erityisesti pienet yritykset kärsivät heikoista valmiuksista kerätä ja hyödyntää uutta tietoa (Nooteboom 2003). Paikalliset välittäjäorganisaatiot luovat kontakteja, järjestelevät verkostoja ja tarjoavat erilaista osaamista ja resursseja muille yrityksille (Ståhle ym. 2004).
Paikallisella tasolla välittäjäorganisaatio toimii välittäjäorganisaatioiden tasoista lähimpänä yritystä, ja tiedonvaihtoon, substanssiin, innovaatioprosessiin ja liiketoimintaosaamiseen liittyvät
asiat korostuvat. Paikallinen välittäjäorganisaatio tuottaa asiantuntijapalveluja alueen muille yrityksille ja organisaatioille, muun muassa rahoitukseen liittyviä, liiketoimintasuunnitelmia, riskiarviointeja, työntekijöiden ja johdon koulutuksia ja konsultointipalveluja. Paikallinen asiantuntijaorganisaatio voi toimia myös uusien ideoiden ja innovaatioiden suodattajana, kehittäjänä ja välittäjänä (Ståhle ym. 2004). Nykyiset innovaatioprosessimallit korostavat tiedon ja
osaamisen tuottamisen edellyttävän interaktiivista, integroitunutta prosessia, jossa yritykset ovat
vuorovaikutuksessa ja verkottuneina asiakkaiden, tavarantoimittajien ja erilaisten muiden tiedon
tuottajien (yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, asiantuntijayritykset) kanssa (Rothwell
1994). Paikallinen välittäjäorganisaatio, esimerkiksi KIBS-yritys toimii siis itse osana innovaatioympäristön verkostoja.
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Kansallisen tason tarkastelussa välittäjäorganisaation (Sitra, Tekes, VTT, Suomen Akatemia)
roolit painottuvat valtakunnallisten ohjausmekanismien kehittämiseen, alueellisen tason välittäjäorganisaatiot (kuntien toimielimet, yrityshautomot, osaamiskeskukset) keskittyvät alueellisiin
verkostoihin ja yhteistyödynamiikkaan ja paikallisen tason välittäjäorganisaatiot (teknologiakylät, KIBS-yritykset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut) kehittävät ensisijaisesti innovaatioympäristön tietoa ja osaamista alueen yritysten menestymisen edistämiseksi (Ståhle ym. 2004).

1.3 Tutkimuksen tehtävä, rajaus ja rakenne
Liiketaloustieteen tarkoitus on yritystoiminnan ymmärtäminen ja yrityksiä sekä niiden toimintaa
koskevien lainalaisuuksien etsiminen. Tehtävänä on lisäksi kehittää päätöksentekovälineitä sekä
toimintamalleja yrityksen johtamiseksi ja ohjaamiseksi. Ensin mainittua kutsutaan analysoivaksi
eli selittäväksi vaiheeksi. Jälkimmäinen vaihe on normatiivinen tai tilanteen mukaan
konstruktiivinen vaihe (Salmi ja Järvenpää 2000, 265-266; Pietikäinen 2003) (kuvio 3).

Konstruktio
(normatiivisuus)
Analysointi
(kuvaaminen, selittäminen, ennustaminen)
Teoria

Havainnot

Ymmärrys

Kuvio 3. Selittäminen eli yritystoimintaa koskevien lainalaisuuksien etsiminen sekä normatiivisuus eli liikkeenjohdon toimintatapojen kehittäminen (mukaille Salmi ja Järvenpää 2000, 266;
ks. myös Pietikäinen 2003) .
Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata KIBS-toimialan kehitystä ja toimialan yritysten innovaatiotoimintaan liittyviä tekijöitä. Tämän lisäksi pyritään hakemaan keinoja ja toimenpiteitä
toimialan kehittämiseksi Pohjois-Savossa. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin
kolmeen kysymykseen:
•

Millainen on liike-elämän palveluja tuottava KIBS-sektori ja miten se on kehittynyt Pohjois-Savossa?

•

Millainen on KIBS-yritysten palvelukyky ja kehitysnäkymät?

•

Mitkä ovat avainkeinot ja toimenpiteet, joilla KIBS-sektorin yritysten palvelukykyyn ja
kasvuun voidaan vaikuttaa?
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Tutkimuskohteena ovat pienet Pohjoissa-Savossa toimivat osaamisintensiiviset liike-elämän
palveluyritykset (KIBS). Yrittäjän yksilöllisten piirteiden tarkastelu on rajattu sosio-ekonomisiin piirteisiin. Tarkastelun ulkopuolelle rajataan yrityksen innovaatioprosessi. Tutkimuksessa
keskitytään pääasiallisesti ilmiön mikrotason (yritystoiminta) kuvailuun. Yrittäjyyttä tarkastellaan erityisesti yrittäjyysprosessin näkökulmasta, jossa keskeistä on yritysten uudistuminen.
Makrotason

(innovaatioympäristö)

kuvailua

käytetään

selventämään

KIBS-yritysten

vuorovaikutussuhteita ja kytkeytymistä alueellisiin innovaatioverkostoihin.
Tutkimusta havainnollistaa oheinen tutkimuksen ilmiökenttä (kuvio 4), jossa tarkastellaan kuinka yritykset ovat integroituneet alueen vuorovaikutus- ja innovaatioverkostoihin, millaisia uudistuksia ja innovaatioita yrityksissä on otettu käyttöön ja miten yritykset ovat kehittäneet liiketoimintaansa sekä miten toimialan yrityksiä tulisi jatkossa kehittää.

Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritykset (KIBS)
innovaatioiden toteuttajina ja levittäjinä
KIBS-yritysten uudistuminen ja vuorovaikutus
alueen kehittäjäorganisaatioihin ja yrityksiin
KIBS-yritysten
palvelukyky

Välittäjäorganisaatiot
innovaatiojärjestelmässä

ALUETALOUDEN ONGELMAT
Pohjois-Savon elinkeinoelämän
kilpailukyvyn lisääminen

RATKAISUVAIHTOEHTO
Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten (KIBS)
roolin vahvistaminen alueen innovaatioympäristössä

•
•
•

KIBS-sektorin nykytila ja merkitys
KIBS-yritysten palvelukyky
Toimialan kehittämistoimenpiteet

Kuvio 4. Tutkimuksen ilmiökenttä.
Tutkimuksessa on käytetty kattavasti yritysjohdon (toimitusjohtajan/yrittäjän asiantuntijavastaukset) antamia tietoja KIBS-yritysten nykytilasta ja uudistumisen suuntautumisesta. Näin
ollen on relevanttia arvioida kyseisten yritysten antamien tietojen merkittävyyttä koko toimialan
yritysten kehittämisessä jatkossa.
Tutkimukseen sisältyy viisi lukua, joista ensimmäinen on johdantoluku. Toisen luvun aluksi
käsitellään KIBS-yritysten palvelukykyä, uudistumista ja roolia innovaatiojärjestelmässä. Sen
jälkeen käsitellään yrityksen innovaatiotoimintaan liittyvää käsitteistöä. Kolmannessa luvussa
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tarkastellaan tutkimusaineiston hankintaa sekä lyhyesti tutkimuksessa käytettyjä tilastollisia
menetelmiä. Kolmannen luvun lopussa tarkastellaan tutkimustulosten luotettavuutta. Neljännen
luvun aluksi tarkastellaan KIBS-toimialan rakennekehitystä vuosina 1995 - 2004. Tarkastelu
perustuu Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriin (Tilastokeskus 2006). KIBS-toimialan kokonaistarkastelun lisäksi kuvataan toimialan alueellisia kehityseroja TE-keskuksittain.
Tämän jälkeen kuvataan KIBS-toimialan kehittymistä Pohjois-Savon TE-keskuksen alueella.
Neljännen luvun lopussa kuvataan yritysten taustaa, liiketoiminnan luonnetta, innovaatiotoimintaa ja yritysten yhteyttä muihin välittäjäorganisaatioihin. Nämä tarkastelut perustuvat toimialalle
suunnattuun postikyselyaineistoon. Lopuksi luvussa viisi esitetään tutkimuksen johtopäätökset
ja KIBS-toimialan kehittämissuositukset.
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2 KIBS-YRITYSTEN UUDISTUMINEN

2.1 Yrittäjyysteoriat uudistumisen taustalla
Yrittäjyystutkimus3 voidaan Ronstadtin (1984, 47-62) mukaan sijoittaa kolmeen koulukuntaan:
1) yksilön merkitystä korostavaan koulukuntaan, jossa esimerkiksi psykologiset tekijät ovat
tärkeitä, 2) ympäristön merkitystä korostavaan koulukuntaan, joka tuo esiin kulttuurin, politiikan
ja taloudelliset tekijät, ja 3) liiketoiminnan merkitystä korostavaan koulukuntaan, joka nostaa
esiin mm. taloudelliset innovaatiot, strategian, toiminnan ja yrityksen kehittämisen (kuvio 5).
Vastaavasti Bridge ym. (1998, 22-33) jakavat yrittäjyyden tarkastelun kapeaan ja laajaan
näkemykseen. Kapealla näkemyksellä tarkoitetaan sitä, että tarkastellaan liiketoiminnan
luomista ja kehittämistä. Laaja näkemys puolestaan liittää tarkasteluun mukaan yksilön
ominaisuudet tai piirteet sekä sen ympäristön, jossa yritystoiminta konkreettisesti tapahtuu.

Yksilön merkityksen
korostaminen

Yrityksen menestyminen
Ympäristön
merkityksen
korostaminen

Liiketoiminnan
merkityksen
korostaminen

Kuvio 5. Yksilö, liiketoiminta ja ympäristö pienyrityksen menestymiseen vaikuttamassa
(Pietikäinen 2003).

3

Yrittäjyystutkimus on teoriaperustaltaan hajanainen, eikä yhtä hallitsevaa koulukuntaa ole. Cunningham
ja Lischeron (1991, 45-59) erottavat yrittäjyyden määrittelystä kuusi koulukuntaa: "Suuren persoonan",
psykologisten ominaisuuksien, klassisen yrittäjyyden, liikkeenjohdon (management), johtajuuden
(leadership) ja sisäisen yrittäjyyden koulukunnat. Edelleen koulukunnat liittyvät eri tieteenalojen
(psykologia, sosiologia ja taloustiede) mukaisiin yrittäjyyden näkökulmiin (ks. Bridge ym. 1998, 42-59).
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Yrittäjyyttä voidaan myös kuvailla toimintoina, yrittäjän ominaisuuksina, yrittäjätyyppeinä ja
4

yrittäjyyden muotoina sekä yrittäjyysprosessina .

Yrittäjyysprosessi -tarkastelussa painottuu dynaamisuus, muutos, yritystason tarkastelu, ainutlaatuisuus sekä odottamattomien tekijöiden suuri määrä (Bygrave & Hofer 1991, 14, 17). Greene & Brown (1997, 47) esittävät, että erilaiset yrittäjämäiset toiminnat edellyttävät erilaista sosiaalista pääomaa, riippuen innovaation tasosta ja yrityksen kasvuvaiheesta. Vähemmän innovatiiviset ja kasvuhakuiset yritykset tyytyvät usein perheen kautta tulevaan sosiaaliseen pääomaan
ja vuorovaikutukseen. Heidän mukaan tieto ja oppiminen ovat elintärkeitä yrittäjälle. Aldrich &
Martinez (2001, 48-49) korostavat, että paras yhdistelmä sekä resurssien että tiedon hankintaan
ovat monipuoliset ja vahvat verkostot muiden henkilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Timmons (1999, 37-38) esittää, että yrittäjän rooli yhdistetään mahdollisuuksien näkijänä, resurssien hankkijana, innovaattorina ja johtajana (Kuvio 6). Yrittäjä panostaa vuorovaikutukseen
sekä resurssien hankkimisessa että mahdollisuuksien havaitsemisessa. Yrittäjä hyödyntää sosiaalista ja inhimillistä pääomaa yritystoimintansa kehittämisessä ja toimii kiinteässä yhteistyössä
muiden yrittäjien ja yritysten kanssa. Liiketoimintasuunnitelma, strategiavalinnat ja kasvuhalukkuus heijastuvat yrityksen toimintaan. Yrittäjyysprosessi käynnistyy mahdollisuuksien havaitsemisen, ei taloudellisten resurssien kautta (esimerkiksi raha). Prosessi on punoutunut sosiaalisten suhteiden verkostoon, jotka mahdollistavat ja rakentavat linkkejä yrittäjien, resurssien ja
mahdollisuuksien välille (Low & McMillan 1988, 146).
Yrittäjyyden teorioista voidaan tunnistaa kolme toistuvaa ja toisiinsa liittyvää tekijää: 1) epävarmuus ja riski, 2) johtamiskyky sekä 3) luovuus ja innovatiivisuus (Long 1983, 55). Yrityksen
menestys riippuu yrittäjämäisten toimenpiteiden ja ympäristötekijöiden yhteensovittamisesta
(Aldrich & Martinez 2001, 44). Yrittäjän persoona ja strategiavalinnat vaikuttavat innovatiiviseen käyttäytymiseen, joka voi olla uudenlainen organisaatio, uudet markkinat, uudet tuotantotavat tai uusi johtamisjärjestelmä (Kickul & Gundry 2002, 87-89).

4

Yrittäjyys toimintoina -tarkastelussa yrittäjyys voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen: 1) riskin ottaminen (yrityksen perustamistilanne), 2) johtaminen (päätöksenteko ja organisointi) ja 3) innovaattorina toimiminen (Cuevas 1994). Yrittäjän ominaisuudet -tarkastelussa yrittäjän ominaisuudet voidaan jakaa persoonallisuustekijöihin ja yksilön taustatekijöihin (koulutus,
työkokemus). (Korunka, Frank, Lueger & Mugler 2003, 24). Yrittäjätyypit ja yrittämisen muodot -jaottelussa yrittäjätyypit voidaan jakaa ammatinharjoittajiin, yrittäjämäisiin yrittäjiin (opportunisteihin) sekä ammattimaisiin johtajiin (Kallio 2002, 42, 54;
Stanworth & Curran 1976). Yrittäjyysprosessi -tarkastelussa painottuu dynaamisuus, muutos ja yritystason tarkastelu (Bygrave
& Hofer 1991, 14, 17). Paras yhdistelmä resurssien ja tiedon hankinnassa ovat monipuoliset ja vahvat verkostot muiden henkilöiden ja organisaatioiden kanssa (Aldrich & Martinez 2001, 48-49).
.
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Liiketoiminnan
innovatiivisuus

Yrittäjä
luovuus

johtajuus
Liiketoimintasuunnitelma
Resurssit

Mahdollisuudet
vuorovaikutus

Kuvio 6. Yrittäjyysprosessi mukaillen Timmons (1999).
Kasvuhakuiset ja innovatiiviset yrittäjät tarttuvat mahdollisuuksiin, ottavat riskejä ja muuttavat
vanhoja rakenteita ja toimintamalleja. He ovat muutosagentteja. Yrittäjyysprosessissa yrittäjä,
mahdollisuus ja resurssit muodostavat yrittäjyyden perustan, joita ohjaa liiketoimintasuunnitelman strategiset ratkaisut. Vuorovaikutus, innovatiivisuus ja johtajuus luovat menestyvät yrityksen edellytykset ja ne tukevat mahdollisuuksien havaitsemista ja resurssien hankkimista. Yrittäjyysprosessi kokonaisuudessaan määrittää yrittäjyyden innovatiivisuuden.

2.2 Keskeiset käsitteet

2.2.1 Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (KIBS) määritelmä
Tässä tutkimuksessa osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla tarkoitetaan KIBS-yrityksiä
(Knowledge-Intensive Business Services), jotka tarjoavat palveluja pääasiallisesti toisille yrityksille (Miles ym. 1995). Näitä toimialoja tutkimuksessa ovat tietojenkäsittelypalvelut, tutkimusja kehittämispalvelut, taloushallinnolliset ja lainopilliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut ja konsultointi- ja henkilöstöpalvelut (Toivonen 2001; 2004). Yksityinen koulutus on jätetty
tarkastelun ulkopuolelle yritysmäärän vähäisyyden takia. Myös muutama liike-elämän palvelujen alaryhmä on jätetty vähemmän osaamisintensiivisinä kokonaan tarkastelun ulkopuolelle kuten siivouspalvelut, koneiden ja laitteiden vuokraus, hallintayhtiöt ja etsiväpalvelut, vartiointi- ja
turvallisuuspalvelut. Osaamisintensiivisissä liike-elämän palveluyritysten yhteydessä on käytetty
myös käsitettä professional service firms, jolla tarkoitetaan asiantuntija- tai erityisosaajayritystä
(Löwendahl 2005).
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KIBS-yritykset voidaan määritellä laajasti konsultointiyrityksiksi, useimmiten määrittelyssä korostuu korkea intellektuaalinen osaaminen ja suorituskyky, joka tuottaa lisäarvoa asiakasyritykselle (Muller 2001, 2). Yleisen määritelmän käyttö KIBS-toimialasta on vaikeaa, johtuen toimialan diversifikoitumisesta. Miles ym. (1995) ja Werner (2001) jakavat toimialan yritykset kahteen luokkaan: 1) perinteiset asiantuntijapalvelut (ei-teknologiset palvelut), intensiiviset uuden
teknologian käyttäjät (mainos- ja markkinointipalvelut, lainopilliset ja taloushallinnolliset palvelut, koulutuspalvelut, tekniset palvelut, johdon konsultointipalvelut jne.) ja 2) uuteen teknologiaan perustuvat KIBS-yritykset, uuden teknologian soveltajat (tietojenkäsittelypalvelut, ohjelmistopalvelut, telematiikka, uusien teknologioiden suunnittelu, koulutus ja konsultointi, uusiin toimistotekniikoihin liittyvät palvelut, t & k -konsultointi jne.). KIBS-yritykset erottuvat muista
palveluista seuraavien piirteiden osalta: 1) palvelut asiakkaille ovat korkeasti tietointensiivisiä,
2) konsultoinnin luonteessa korostuu ongelmanratkaisutoiminta, 3) palveluntarjonnassa on keskeistä voimakas vuorovaikutteisuus ja asiakaskohtaisuus.

2.2.2 Innovaation määritelmä

Joseph Schumpeter (1934) on vaikuttanut merkittävästi innovaatioteorioihin. Hän väitti, että taloudellista kehitystä vauhdittavat innovaatiot dynaamisessa prosessissa, jossa uudet teknologiat
korvaavat vanhat toimintatavat ja teknologiat ”luovan tuhon” prosessissa. Schumpeterin mukaan
radikaalit innovaatiot synnyttävät merkittävää häiriötä ja muutosta aikaisempaan tilaan hävittäen
vanhat toimintatavat ja tuotteet. Inkrementaaliset, vähittäiset innovaatiot taas edistävät muutosprosessia. Schumpeter (1934) jakoi innovaatiot viiteen eri tyyppiin: 1) uusien tuotteiden esittely;
2) uusien tuotantomenetelmien esittely; 3) uusien markkinoiden avaaminen; 4) uusien tavarantoimitusmenetelmien ja raaka-aineiden kehittäminen ja 5) uusien toimialakohtaisten markkinarakenteiden luominen.
Ståhlen & Grönroosin (1999) mukaan innovaatio on tuotteeseen, palveluun tai muuhun toimintaan liittyvä uudistus, jolla on arvoa kilpailutilanteessa.
•

Innovaatio = uusi idea + toteutus + arvon luominen.

Innovaatiosta on käytetty viime aikaisissa tutkimuksissa West & Farrin (1990, 9) määritelmää:
”the intentional introduction and application within a role, group, or organization, of ideas,
processes, products or procedures, new to the relevant unit of adoption, designed to significantly benefit the individual, the group, or wider society”. Määritelmä on laajasti hyväksytty
tutkijoiden keskuudessa ja se kattaa laajasti innovaatiotoiminnan (Anderson ym. 2004).
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Innovaation avulla luotava arvo ei välttämättä ole taloudellista lisäarvoa. Arvoa voi olla myös
esimerkiksi työilmapiirin, elämänlaadun tai oppimistulosten paraneminen. Palveluyrityksissä innovaatioiden taloudellinen vaikutus näkyy usein viiveellä uudistusten prosessimaisen tai organisatorisen luonteen takia. Innovaatiot eivät myöskään aina johda organisaation tuloksen paranemiseen (Kimberly ym. 1990).
Innovaatioita voidaan luokitella monella eri tavalla. Esimerkiksi uutuusasteen, teknisten ominaisuuksien, innovaation käyttäjien, ajan tai markkinaosuuden mukaan (Hölttä 1985, 4). Erilaiset
innovaatiot sekä vaikuttavat että täydentävät toisiaan (Damanpour 1991). Innovaation kohde voi
olla tuote, palvelu, prosessi, markkina, ulkoiset verkostot ja yhteistyösuhteet sekä organisaatio
(Kuvio 7).

“Läpimurto”
Havaittu
muutoksen
suuruus
(uutuusaste)

Radikaali

Inkrementaali
Tuote

Palvelu

Prosessi

Markkina

Verkosto

Organisaatio

Muutoksen kohde (innovaatiotyyppi)

Kuvio 7. Innovaatioiden ulottuvuudet. Mukailtu Tidd ym. (2001, 8).
Uutuusasteen ja vaikuttavuuden merkityksenä yrityksen liiketoimintaan innovaatiot voidaan
luokitella inkrementaalisiin (vähittäiset tai askeltavat) ja radikaaleihin (vallankumoukselliset)
innovaatioihin (Tidd ym. 2001). Teknologisissa innovaatioissa käytetään käsitettä läpimurtoinnovaatio (breakthrough). Inkrementaaliset innovaatiot perustuvat olemassa olevaan toimintatapaan, prosessiin ja liiketoimintakonseptiin. Radikaalit innovaatiot muuttavat yrityksen liiketoimintaa niin, että yrityksen tulee myös muuttaa toimintaprosessejaan ja -rakennettaan merkittävästi. Radikaaliin innovaatioon voi liittyä merkittävä teknologinen harppaus, jolloin voidaan puhua ”läpimurtoinnovaatiosta”. Teknologisten innovaatioiden (perustuvat tutkimuksessa syntyneeseen läpimurtoon) rinnalle on nostettu liiketoimintainnovaatiot, joissa on tärkeää kyseenalaistaa toimialan yleiset lainalaisuudet ja ymmärtää asiakkaan arvonluontiprosessia. Radikaa-
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leissa liiketoimintainnovaatioissa ei ole välttämättä kyseessä tutkimuksellinen läpimurto (Apilo
& Taskinen 2006, 14-15).
Kuusisto (2003) kuvaa innovaatiota prosessina, systeemisenä innovaationa, jonka syntyyn ja toteuttamiseen on vaikuttanut usea yritys. Se sisältää teknisen tuoteinnovaation lisäksi muita elementtejä, kuten prosessi-innovaation, markkina- ja organisaatioinnovaation. Systeeminen innovaatio vaikuttaa myös asiakkaan prosesseihin. Palveluinnovaatiot ovat usein systeemisiä.
Innovaatiotyyppien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää kuinka asiakkaat ja markkinat havaitsevat uuden palvelun (Menor ym. 2002, 138 - 139). Uutuusaste on kiinni arvioijasta
eli kuinka uutena arvioija innovaation mieltää (Tidd ym. 2001, 6 - 7). Innovaatio voi olla uusi
paitsi asiakkaalle tai markkinoille myös kehittävälle organisaatiolle. Sisäinen tai teknologinen
uudistus viittaa tähän (de Bretani 2001).
Innovaatioilla yritys voi parantaa yrityksen suorituskykyä, esimerkiksi lisäämällä tuotteiden ja
palvelujen kysyntää esimerkiksi differoimalla, tuomalla markkinoille uuden tuotteen tai vähentämällä kustannuksia sisäisillä uudistuksilla. Yritys voi myös suuntautua kokonaan uusille
markkina-alueille. Yritys saa näin hintakilpailuedun muihin yrityksiin nähden. Organisaation
henkilöstön motivaatioon ja työhyvinvointiin liittyvät uudistukset ja parannukset voivat tuoda
merkittävää kilpailuetua yritykselle. Luova ja virheitä salliva ilmapiiri voi tehostaa yrityksen innovaatiokyvykkyyttä. Yrityksen ulkopuoliset yhteistyösuhteet ja -verkostot ovat erityisesti pienille yrityksille innovaatioiden ja uudistusten tärkeä lähde. Uusi tuote, palvelu, prosessi tai organisaatiouudistus voi olla innovaattori -yrityksen merkittävä kilpailuedun lähde (OECD 2005b).
OECD:n (2005b, 46) Oslo Manual -julkaisussa innovaatiolla tarkoitetaan uutta tai merkittävästi
paranneltua:
1. tuoteinnovaatiota (hyödyke tai palvelu),
2. prosessi-innovaatiota (tuotanto tai tavarantoimitus),
3. markkinainnovaatiota (menetelmä ja toimintatapa, tuotesuunnittelu, pakkaus, tuote-esittely, hinnoittelu, myyntikanava jne),
4. organisaationaalista innovaatiota (sisäinen organisointitapa ja -menetelmä, sisäinen
vuorovaikutus, johtaminen, työtyytyväisyys, ulkoiset verkosto- ja yhteistyösuhteet).
Sundbon (2003, 98) innovaatiotyyppien jaottelussa on käytetty OECD:n kaltaista jaottelua:
•

tuoteinnovaatio viittaa uuden tuotteen esittelyyn markkinoilla.

•

prosessi-innovaatio viittaa uuden tuotantoprosessin esittelyyn, joka voidaan saavuttaa
uudella teknologialla tai uusilla työkäytännöillä.

•

markkinainnovaatio määrittää yrityksen uuden markkinakäyttäytymisen uuden strategian, markkinointitavan, allianssin tms.

•
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organisatorinen innovaatio määrittelee uuden johtamisfilosofian tai organisaatiorakenteen.

Tidd ym. (2001) mukaan innovaatio voi olla sosiaalinen, teknologinen, markkinalähtöinen tai
organisaationaalinen muutos, joka luo lisäarvoa yritykselle. Innovaatioiden perustana on luovuus, jonka pohjalta tapahtuu tiedon ja ideoiden yhdistäminen ainutlaatuisella tavalla. Tämän
luovan prosessin seurauksena on aina jokin muutos. Innovaatioissa voi muuttua tuote, palvelu,
prosessi tai organisaatio. Innovaatiolla tulee olla myös kaupallista arvoa Tidd ym. (2001) mielestä. Innovaatioiden havaitseminen on usein tieto- ja osaamisintensiivisissä palveluissa vaikeaa,
koska työ on itsessään asiantuntemukseen perustuvaa, luovaa ja haasteellista.
Uudistuksen tai parannuksen tulee olla myös toteutettu ja käytössä yrityksessä. Kapean määritelmän mukaan innovaatiolla tarkoitetaan tuote- ja prosessi-innovaatioita, jotka pohjautuvat teknologisiin innovaatioihin. Innovaatio -käsite on nykyään laajentunut palveluliiketoiminnan tarkastelun ja merkityksen myötä. Tässä tutkimuksessa innovaatio nähdään laajana käsitteenä, joka
kattaa palveluyrityksen koko liiketoiminnan osa-alueet. Oslo Manual -raportissa innovaation
minimivaatimukset määritellään seuraavasti:
•

tuote, prosessi, markkinointimenetelmä ja -tapa, sisäinen organisatorinen uudistus tai ulkoinen vuorovaikutuksiin kohdistuva uudistus tai parannus tulee olla uusi (tai merkittävästi paranneltu) yrityksen näkökulmasta. Tämä sisältää sekä yrityksen sisällä toteutetut että ulkopuolella toteutetut ja yrityksen käyttöönottamat uudistukset ja parannukset
(OECD 2005b).

2.2.3 Innovaatiot palveluliiketoiminnassa

Palveluinnovaation ymmärtämiseksi aihetta on hyvä lähestyä palveluliiketoiminnan kautta. Palvelu on Grönroosin (1990) mukaan ”aineettomien toimintojen sarjasta koostuva prosessi, jossa
toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan yleensä, muttei välttämättä,
asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten resurssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa.” Palveluun sisältyy usein vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Asiakas ei ole kuitenkaan aina henkilökohtaisesti vuorovaikutuksessa palveluyrityksen kanssa. Palvelut eivät ole konkreettisia asioita, vaan prosesseja ja toimintoja, jotka
ovat luonteeltaan aineettomia. Tietotekniikan merkitys palveluille on kasvanut voimakkaasti
viime vuosina. Järjestelmät perustuvat nykyään yhä enemmän IT- ja verkkoratkaisuihin.
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Grönroosin (2000) mukaan palveluilla on kolme peruspiirrettä:
1. Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen sarjoista eivätkä
asioista.
2. Palvelut tuotetaan ja kulutetaan pääasiallisesti samanaikaisesti.
3. Asiakas osallistuu palvelun tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin.
Palvelujen tärkein piirre on niiden prosessiluonne. Palvelut ovat toiminnoista koostuvia prosesseja, joissa käytetään monenlaisia resursseja, usein vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Palvelujen ydinarvo tuotetaan ostajan ja myyjän välisessä vuorovaikutuksessa (Grönroos 2000).
Grönroos (2000, 84) ryhmittelee palvelut seuraavasti: 1) inhimillisyyttä korostavat ja tekniikkaa
korostavat palvelut, 2) ajoittain ja jatkuvasti tarjottavat palvelut. Inhimillisyyttä tai käyttäjäystävällisyyttä korostavat (high-touch, esim. konsultointipalvelut) palvelut ovat riippuvaisia palveluprosessiin osallistuvista ihmisistä, huipputekniset palvelut (high-tech, esim. nettikauppa) perustuvat automatisoituneisiin järjestelmiin, tietotekniikkaan ja muihin fyysisiin resursseihin.
Palvelut voidaan myös jaotella asiakassuhteen luonteen mukaisiin palveluihin; jatkuvasti tarjottavat palvelut (teollisuussiivous, vartiointi, pankkitoiminta) ja ajoittaiset palvelut (esim. matkailu-, kampaamo-, hotelli-, ravintolapalvelut).
Gadrey ym. (1995) mielestä teknologisten kyvykkyyksien lisäksi yrityksessä tarvitaan inhimillisiä ja organisatorisia kyvykkyyksiä tarjottaessa palveluja asiakkaille. Hänen määritelmässään
palvelun tuottamisella tarkoitetaan seuraavaa: ”Tuottaa palvelu merkitsee ratkaisun organisointia ongelmaan, mikä ei ensisijaisesti sisällä hyödykkeen tarjontaa. Se on yrityksen kyvykkyyksien
ja kompetenssien asettamista (inhimilliset, teknologiset, organisatoriset) asiakkaiden hyödynnettäväksi ja ratkaisun organisoimiseksi, ja jonka tarkkuudessa ja muodossa ilmenee vaihtelua.”
Gadrey ym. (1995) määritelmä mahdollistaa erottelun korkeasti standardisoituihin palvelutuotteisiin ja -malleihin (esim. pikaruokaketjut) ja tilaustyönä (räätälöinti) tehtäviin asiakkaiden toimeksiantoihin, jotka perustuvat usein merkittävästi hiljaiseen (tacit) tietoon ja osaamiseen. Palveluntarjoajien ja asiakkaiden välisen yhteistyön lisääntyminen on vaikuttanut myös konsultointi- ja neuvontapalvelujen kehittymiseen (den Hertog 2000, 493).
Tutkijoiden kiinnostus palveluinnovaatioihin on alkanut vasta 1970-luvulla. Palvelualoja on pidetty toisarvoisina innovaatioiden syntymisessä ja ne on mielletty pikemminkin innovaatioiden
kuluttajiksi (Toivonen 2004, 86). Aiemmin käytettiin pelkästään teknologiainnovaatio -määritelmää. Barras (1990) havaitsi palvelujen muodostavan merkittävän osan myös tuotannollisten
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yritysten innovaatioprosesseista sekä niiden merkityksen taloudellisessa kehityksessä. Perinteinen näkemys palveluyrityksistä hitaina ja heikkoina innovaattoreina onkin muuttumassa.
Palveluissa innovaatiota tulee tarkastella eri tavalla kuin tuotannollisessa toiminnassa. Palvelun
tuottaminen ja kuluttaminen tapahtuvat usein samanaikaisesti, eikä innovaatioiden jaottelu tuoteja prosessi-innovaatioihin ole tarkoituksenmukaista (Siivonen & Martikainen 2004, 22). Usein
puhutaan palveluinnovaatiosta, jolloin korostuvat vahvasti asiakaslähtöisyys, organisaatiomallit,
yritysten henkilöstön osaaminen ja motivaatio sekä sosiaaliset innovaatiot (Tekes 2005, 21).
Toivosen (2005) määritelmässä ”palveluinnovaatio on palvelutuotteeseen tai palveluprosessiin
liittyvä uudistus, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaalle tai palveluntuottajalle ja näin parantaa innovaation tuottaneen palveluyrityksen kilpailuasemaa siinä markkinasegmentissä, jossa yritys
toimii. Palveluinnovaatio voi sisältää jonkin toistettavissa olevan elementin, joka voi olla palvelutuote tai -prosessi sellaisenaan, mutta myös jokin näihin liittyvä osatekijä. Palveluinnovaatio voi kohdistua palvelun lopputulokseen eli palvelutarjoomaan, palveluprosessin läpivientiin
tai tapoihin, joilla palvelu välitetään asiakkaalle, palveluyrityksen organisaatioon ja markkinoihin (uusiin asiakasryhmiin, kansainvälistymiseen).
Palveluinnovaatiolle on tyypillistä tietty suunnittelemattomuus ja vaikeus tunnistaa innovaatio
varhaisessa vaiheessa (Toivonen 2004, 87). Palveluinnovaatioiden erityispiirteenä voi olla se,
että ne suuntautuvat usein paikallisille tai maantieteellisesti rajatuille alueille. Palveluinnovaatioita luonnehtii myös niiden keskinäinen integroituminen. Tuotteisiin, prosesseihin ja välittömiin
markkinoihin kytkeytyvät innovaatiot ovat palvelusektorilla usein yhteydessä laajempiin sosiaalisiin innovaatioihin (Elinkeinoelämän keskusliitto 2005).
Gallouj ym. (1997) on esittänyt kuusi innovaatiomallia, joita voidaan käyttää määriteltäessä palveluinnovaatioita. Kyseisiä innovaatiomalleja ovat: radikaalit innovaatiot, parannusinnovaatiot
(improvement), vähittäiset innovaatiot (incremental), ad hoc -innovaatiot, uudelleenyhdistettävät
innovaatiot (recombinative) ja formalisoidut innovaatiot. Kokonaisvaltaista mallia palveluinnovaatioihin ei ole vielä kehitetty aiheen ymmärtämiseksi. Palveluinnovaatiot ovat relevantteja
eriasteisesti kaikilla toimialoilla sekä tuotannollisilla että palvelualoilla. Palveluprosessit lähestyvät tuotantoprosesseja ja tuotantoprosessit palveluprosesseja (den Hertog 2000, 494).
Uusia palveluja kuvaavan typologian on esittänyt Johnson ym. (2000). Jaottelussa huomioidaan
se, että muutoksen kohde voi olla joko palvelutarjooma tai palveluprosessi ja innovaatio voi olla
joko radikaali tai asteittainen (taulukko 1). Uusien palvelujen kehittäminen perustetaan syvään
tietoon asiakkaiden tarpeista, ongelmista ja operatiivisista systeemeistä. Asiakkaan kanssa teke-
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misessä olevat asiantuntijat tulee ottaa mukaan uuden tuotteen kehitysprosessiin, markkinoille
tuomiseen ja jakeluun liittyviin toimintoihin (de Bretani 2001).
Asteittaisessa parantamisessa de Bretanin (2001) mukaan on varmistettava projektin sopivuus
yrityksen strategiaan, erikoisosaamiseen, resursseihin ja maineeseen. Harvinaisempia radikaaleja
innovaatioita kehitettäessä yritysympäristön vaikutus kehittämiseen kasvaa. Kehittyneempää radikaalia tuotekehitystä tukee innovaatioihin sitoutunut ja avoin johto. Johtajuuden tehtävänä on
varmistaa tarpeellinen visiointi ja yrityskulttuuri, joka rohkaisee ratkaisemaan uusia ongelmia
uudella tavalla. Yrityksen tulee myös osoittaa asiakkaalle uuden ja hyvinkin erilaisen tuotteen ja
palvelun edut. On varmistettava, että radikaalille innovaatiolle löytyy tarvittava markkinapotentiaali, joka kattaa innovaatioponnistukseen liittyvät kustannukset ja riskit (de Bretani 2001).
Taulukko 1. Uusien palvelujen typologia (Johnson ym. 2000, 4).
Uuden palvelun
kategoria
Radikaali innovaatio
Suuri innovaatio
Start-up liiketoiminta
Uusi palvelu palveluille
markkinoille
Asteittainen (inkrementaalinen) innovaatio
Palvelulinjan laajennukset
Palvelun parantaminen
Tyylimuutokset

Kuvaus
Vielä määrittelemättömille markkinoille uusi palvelu; innovaatio, joka yleensä
toteutuu informaatio- tai tietokonepohjaisten teknologioiden vetämänä.
Uusi palvelu markkinoille, joita jo palvellaan olemassa olevilla palveluilla.
Uusia palvelutarjoomia yrityksen jo olemassa oleville asiakkaille. Vastaavat palvelut voivat jo olla saatavilla kilpailijoilta.

Olemassa olevan palvelulinjan täydentäminen.
Muutokset ja parannukset jo tarjolla olevan palvelun luonteeseen ja piirteisiin.
Yleisin uusien palvelujen tyyppi, joka koskee näkyviä muutoksia, joilla on vaikutusta asiakkaan havainnointiin, tunteisiin ja asenteisiin. Nämä tyylimuutokset eivät
muuta palvelua kokonaan, vaan ainoastaan sen ulkoasua.

Innovaatiot eroavat huomattavasti toisistaan luonteeltaan, tyypiltään ja uutuusasteeltaan, samoin
innovoivat yritykset eroavat toisistaan. Innovaatiotoiminnan kuvaaminen on vaikeaa näiden erojen takia. Tidd ym. (2001) mielestä yleisiä lainalaisuuksia on löydettävissä. Niitä ovat tarpeiden
tunnistaminen, uudet teknologiset mahdollisuudet, strategian ja vaihtoehtojen kehittäminen sekä
sellaisten innovaatioiden kehittäminen, joita voidaan lanseerata markkinoille.
Innovaatioiden tarkastelussa palvelusektorilla on noussut kaksi merkittävää asiaa. Ensiksi vaikka
monet palveluyritykset tuottavat huomattavaa kontribuutiota muiden yritysten innovaatioprosesseihin, ne eivät ole pelkästään passiivisia muiden innovaatioiden vastaanottajia. Toiseksi teknologisten innovaatioiden painotus on heikentynyt ei-teknologisten elementtien merkityksen ja
tärkeyden havaitsemisen jälkeen, ja painotus on siirtymässä kohti palveluinnovaatioita (den
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Hertog 2000, 493). Galloujn (2000) mielestä myös palveluliiketoiminnan innovaatioissa on siirrytty autonomiseen vaiheeseen, jossa painotus on ei-teknologisissa muodoissa. Nykyisin palveluilla on tärkeä rooli koko kansallisen innovaatiojärjestelmän kehittämisessä erityisesti tieto- ja
osaamisintensiivisen liike-elämän palvelujen (KIBS) vuoksi (Siivonen & Martikainen 2004, 14).

2.3 KIBS-yritykset innovaatioiden toteuttajina ja välittäjinä
Osaamisintensiiviset liike-elämän palveluyritykset (KIBS) ovat merkittävässä roolissa osaamisen siirtämisessä yritysten ja toimialojen välillä sekä asiakasyritysten innovaatiotoiminnan ja
muutosten hallinnan tukena. KIBS-yritykset synnyttävät myös itse uusia innovaatioita ja levittävät uutta tietoa ja osaamista muille (den Hertog 2000; Miles 1999, 2003, 2005).
Termi ”tieto- ja osaamisintensiivisyys” tarkoittaa yrityksen ydinpalvelun tarjontaa, joka vaatii
jatkuvaa oppimista ja uuden tiedon ja osaamisen luomista, olemassa olevan tiedon ja osaamisen
sijaan (Miles ym. 1995; Toivonen 2004). Osaamisintensiivisen alan tutkimus on viime vuosina
lisääntynyt erityisesti kun on pystytty osoittamaan, että liike-elämän palveluyrityksillä on kustannusetujen tarjoamisen lisäksi keskeinen asema tietoyhteiskunnan innovaatiotoiminnassa
(Toivonen 2001; Miles 2003).
KIBS-toimialan kasvu on syntynyt palvelujen ulkoistamis- ja erikoistumiskehityksen myötä sekä tiedon ja osaamisen merkityksen kasvaessa yritysten palveluissa ja tuotteissa. Nykyään tietoon ja osaamiseen perustuu yhä suurempi osa talouden toiminnasta. Osaamispalveluyritykset
sekä luovat uutta tietoa että oppivat asiakkailtaan ja ympäristöstään yhdistellen olemassa olevaa
tietämystä omissa palveluissaan. Osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla nähdään siis
olevan keskeinen asema tietoyhteiskunnan innovaatiotoiminnan tukijoina: ne ovat tärkeä osa
muiden yritysten tieto- ja palveluinfrastruktuuria, lisäksi osaamisintensiivisiin palveluyrityksiin
kertyy tietoa laajasti koko yrityskentästä ja yritysten parhaista käytännöistä niin teknisissä, taloudellisissa kuin sosiaalisissakin kysymyksissä (Antonelli 1998). Tätä tietoa ja osaamista palveluyritykset välittävät eteenpäin asiakasyrityksilleen esimerkiksi konsultoinnin ja koulutuksen
kautta tarjoten asiakasyrityksilleen uusia ideoita ja pohjaa uusille innovaatioille (kuvio 8) (Oilinki-Nenonen 2001, Toivonen 2004).
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KIBSit asiakasyritysten
innovaatiotoiminnan tukijoina

YKSITYISET, TEOLLISET
JA PALVELUYRITYKSET

KIBSYRITYKSET
JULKISET
ORGANISAATIOT
KIBSien oman
innovatiivisuuden
lisääminen

Uudet liiketoimintamallit ja
innovaatiot

KIBSien riittävä ja
asiantunteva käyttö

Palvelukonseptien
kehittäminen
KIBS-alojen
tuottavuuden kasvu

Palveluun sisältyvän
asiantuntemuksen kasvu

yksityisten yritysten ja julkisten
organisaatioiden tuottavuuden kasvu

Kuvio 8. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen (KIBS) uudistuminen ja rooli alueellisissa innovaatioverkostoissa (mukaillen Toivonen 2004).
KIBS-yritykset voivat toimia tärkeässä roolissa tietoyhteiskunnan ”toisena tietorakenteena” ja
välittäjänä innovaatioympäristössä täydentämällä perinteistä tietoinfrastruktuuria (yliopistot,
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) (den Hertog 2000; Miles 2003). Osaamisintensiivisten liikeelämän palvelujen kasvun taustalla on myös kehityssuunta valmistuksesta kohti asiakasrajapintaa, jossa painottuvat asiakkaan ja valmistajan yhteinen ongelmanratkaisu sekä kokonaisratkaisut. Palvelujen merkitys on kasvanut teollisuudessa, koska ne tuottavat tasaisemman tulovirran kuin tuotteet ja palveluista saatava tulovirta on vähemmän suhdanneherkkä. Palveluilla on
merkittäviä tehtäviä teollisuudessa esimerkiksi tuotepalvelukokonaisuuksissa sekä ylläpito- ja
käyttöpalveluissa (Kuusisto & Meyer 2003).
KIBS-yrityksillä on innovaatioympäristössä ja -järjestelmässä erityinen asema, koska niillä on
kaksisuuntainen vaikutus ympäristössä. Ensiksi, ne toimivat ulkoisina tiedon ja osaamisen lähteinä ja edistävät asiakasyritysten innovaatiotoimintaa, toiseksi KIBS-yritykset tuottavat itse innovaatioita ja tarjoavat korkeatasoisia työpaikkoja sekä synnyttävät taloudellista kasvua ja parantavat alueen kilpailukykyä (Muller & Zenker 2001). Czarnitzki & Spielkamp (2000, 26) painottavat, että KIBS-yritykset voivat toimia ”siltoina innovaatioille”. Kyseinen rooli voi ilmetä
seuraavissa vuorovaikutustilanteissa:
•

KIBS-yritykset hankkivat ja ostavat tietoa ja tarvikkeita teollisuudelta ja muilta palveluilta (purhaser).

•

KIBS-yritykset tarjoavat palvelujaan ja tietämystään teollisuus- ja palveluyrityksille
(provider).

•
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KIBS-yritykset tarjoavat tietoa ja palveluja, jotka ovat teollisuus- ja palveluyritysten tuote- ja palveluvalikoimia täydentäviä (partner).

KIBS-yritykset tuottavat ja levittävät tietoa, joka on keskeistä yritysten innovaatioprosesseissa.
Niillä on nähty olevan uusi integroiva tehtävä yritysten innovaatioprosesseissa (Muller & Zenker 2001). Miles ym. (1995) mukaan KIBS-yritysten rooleja innovaatioprosessissa voivat olla
esimerkiksi seuraavat:
•

Yhteistuottajan rooli innovaatiossa: tässä roolissa KIBS-yritys ja asiakas kehittävät yhdessä teknologisia tai organisatorisia innovaatioita, jotka ovat yleensä lähtöisin jostakin
asiakkaan tietystä ongelmasta, mutta innovaatioilla on laajempaa kaupallista potentiaalia.

•

Innovaation järjestelijän rooli: Tietointensiiviset palveluyritykset voivat keksiä itse uusia
ideoita uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi ja sen jälkeen mobilisoida ne. Muut osapuolet
tuovat kuitenkin innovaatiot markkinoille.

•

Innovaatioverkoston järjestelijän rooli: Tietointensiiviset yritykset voivat löytää uusia
rooleja auttamalla tuotannossa tai esimerkiksi markkinoiden kartoittamisessa sellaisissa
innovaatioprosesseissa, jotka vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. KIBS-yrityksen roolina
on tällöin toimia ”rehellisenä välittäjänä” tai ”luotettavana kolmantena osapuolena”.

KIBS-toimiala on kasvanut ulkoistusten, verkostoitumisen sekä tietointensiivisyyden kasvun
myötä (Muller & Zenker 2001; Toivonen 2004). KIBS-yrityksillä on jo merkittävä rooli työllistämisessä ja uusyritysperustannassa (Tekes 2006). Galloujn (2002) luokittelee KIBS-yritysten
tuottamat palvelut professionaalisiksi, jossa yritysten korkea osaaminen ja asiantuntemus korostuvat. Globaalitaloudessa korkean kustannustason maihin, muun muassa Suomeen jää osaamisintensiiviset palvelut (KIBS), kuten johtaminen, tuotekehitys ja markkinointi. Liikenne- ja
viestintäministeriön (2003) mukaan Suomessa teknologiaklusteri on vahvasti erikoistunut vertikaalisesti mobiiliin telekommunikaatioon, parempi teknologiastrategia saattaisi olla keskittyminen horisontaaliseen ja globaaliin palvelustrategiaan, jossa KIBS-sektorilla olisi merkittävä
rooli. Kuviossa 9 havainnollistetaan KIBS-yritysten uutta roolia innovaatioympäristössä.
KIBS-yritykset voidaan nähdä myös toisessa roolissa, uutena portaana yritysten palvelujen kehittämisen arvotikkailla. KIBS-yritykset voivat luoda tuotteiden päälle uusia tietämykseen perustuvia ja asiakkaalle arvoa luovia palvelun portaita (Mäkelin 2002; Booz-Allen-Hamilton
2002). Esimerkiksi KIBS-yritykset voivat tukea muita yrityksiä yhdistämällä vanhaa ja uutta, ja
siirtymistä palvelupohjaiseen liiketoimintamalliin.
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Ståhlen ym. (2004) mukaan KIBS-yritykset palvelevat innovaatioympäristön dynamiikkaa välittämällä kokemusperäistä tietoa eri toimijoiden välillä ja auttavat näin innovaatioympäristössä
tiedon ylivuotoa (spillover). KIBS-yritys oppii jokaisesta työprojektistaan ja soveltaa oppimiansa parhaita käytäntöjä seuraavassa toimeksiannossaan. KIBS-yritys on esimerkki välittäjäorganisaatiosta, jonka tavoitteena on oman menestymisen lisäksi osallistua alueen kehittämiseen ja
innovaatiotoimintaan (Ståhle ym. 2004, 22).

Vertikaalinen
teknologiaklusteri
Mobiili telekommunikaatio
T&K
Nokia-klusteri

Horisontaalinen
KIBS-palvelustrategia

Tuotanto
Markkinointi

Kuvio 9. Horisontaalinen kansallinen KIBS-palvelustrategia, jossa tarjotaan eri alojen arvoverkoille professionaalisia palveluja, kuten t & k, markkinointi ja muita arvoverkon asiantuntijatehtäviä (Liikenne-ja viestintäministeriö 2003, 73).
Asiantuntijayrityksissä (KIBS) palvelun saavutettavuus, vuorovaikutus palveluyrityksen kanssa
ja asiakkaan osallistuminen muodostavat ydinpalvelun, avustavien palvelujen ja tukipalvelujen
kanssa laajennetun palvelutarjonnan (Ylikoski 1999, 224). KIBS-yritysten innovaatiotoiminnassa korostuvat asiantuntijoiden korkea osaaaminen ja asiakaslähtöisyys. Asiakkaiden palaute
(feedback) muovaa palveluyritysten omia innovaatioita ja synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja
samalla asiakasyrityksille (den Hertog 2000).

2.4 Yritysten uudistuminen ja innovatiivisuus

Tietointensiivisyys, teknologinen kehitys, asiakastarpeiden muutokset, kilpailun kiristyminen,
markkinaepävarmuus ja jatkuvat muutokset, globalisaatio, suuryritysten yhteenliittymät ja ulkoistamistoimet ovat muuttaneet yritysten toimintaympäristöä merkittävästi. Yritykset joutuvatkin pohtimaan kuinka kilpailuetu saavutetaan ja pidetään jatkossa (Abell 1999; Lengnick-Hall
1992; Ståhle ym. 2002). Innovatiivisuutta, proaktiivisuutta ja jatkuvaa uudistumista pidetään
keskeisenä tekijänä yrityksen menestymisessä ja kilpailuedun säilyttämisessä (Chaganti & Chaganti 1983; Hitt & Ireland 2000; Wiklund 1998). Useissa tutkimuksissa (Lengnick-Hall 1992;
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Tushman & Anderson 1997; Utterback 1994) on löydetty korrelaatio innovaatioiden ja jatkuvan
kilpailuedun välillä.
On arvioitu, että innovatiivisuus johtaa korkeampiin tuottoihin ja parempaan kilpailukykyyn
kasvaneen myynnin ja pienentyneiden kustannusten myötä. Yrityksen t & k -toiminta (innovaatiotoiminta) voi lisätä yrityksen ulkoista sopeutumiskykyä (Cohen & Levinthal 1990) ja parantaa
yrityksen sisäistä tietämysperustaa, joka johtaa suurempaan joustavuuteen ja sopeutumiseen
(Freel 1999). Yrityksen kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aktiivisuudella on havaittu useissa
tutkimuksissa olevan myönteinen yhteys suorituskykyyn ja selviytymiseen (esimerkiksi Cohen
& Levinthal 1990; Heunks 1998). Innovaatiokyky on keskeinen menestystekijä yritysten pitemmän aikavälin selviytymisessä (Sitra 2006) tai kasvussa (Heunks 1998; Storey 1994). Innovaatiotutkijoista Freeman & Soete (1997) ovat pelkistäneet innovaatioiden merkityksen seuraavaan lauseeseen: ”innovoi tai kuolet”. Innovaatio ei ole ainoa vaihtoehto määrittämään yrityksen
kasvua ja menestymistä, kasvu voi syntyä myös imitoinnin tai kilpailijaseurannan kautta tuoteja palveluparannuksena (Unger & Zagler 2003).
Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että pienissä yrityksissä innovaatiot yhdistyvät lyhyellä aikavälillä alhaisempiin tuottoihin (Heunks 1998, 266). Tämä tarkoittaa sitä, että innovatiivisuus
voi parantaa yrityksen tehokkuutta ja kasvukykyä, mutta tulokset voivat konkretisoitua myöhemmin (Freel 1999). Yrityksissä uudistukset aiheuttavat merkittäviä muutoksia nykyiseen tilanteeseen, muun muassa osaamisresursseihin ja prosesseihin kohdistuu uudenlaisia vaateita.
Yrityksissä tarvitaan tällöin merkittäviä taloudellisia investointeja. Innovaatioiden syntyyn ja
yrityksen menestymiseen voivat vaikuttaa myös erilaiset tilannekohtaiset tekijät, esimerkiksi yrityksen koko, yrittäjän kokemus- ja koulutustausta, yrityksen sijainti ja toimintaympäristö (Burns
& Stalker 1961).
Suomessa toimivien yritysten on vaikea kilpailla massatuotantoon perustuvilla tuotteilla tai palveluilla, joissa kilpailuetu syntyy pääosin hinnasta ja alhaisista yksikkökustannuksista. Parhaimmat edellytykset menestyä globaalitaloudessa näyttää olevan sellaisilla yrityksillä, jotka
kykenevät toimimaan nopeasti ja joustavasti, räätälöimään palvelut asiakaskohtaisesti, tarjoamaan asiakkaille monipuolisia palvelukokonaisuuksia. Tärkeimpänä menestymisessä voidaan
ajatella yritysten jatkuvaa kehittämistä (innovatiivisuutta) tuotteiden ja palvelujen, prosessien ja
toimintojen osalta. Nykyistä talouden kehitys ja yritysten asemoitumista markkinoille kuvaa kuvio 10 asetelma (Boer & Gertsen 2003, 809).
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Kuvio 10. Asiakkaiden vaatimusten ja yrityksiltä vaadittavien kompetenssien moninaistuminen
(Boer & Gertsen 2003, 809).

2.4.1 Palveluyritysten uudistuminen
Palvelualojen oma tuottavuuskehitys on vielä melko hidasta. EU:n innovaatiotutkimuksen mukaan suomalaisissa palveluyrityksissä tehdään keskimäärin vähemmän innovaatioita kuin kilpailijamaissa. Painopiste on alkanut viime aikoina siirtyä myös palvelusektorin innovaatioiden
tukemiseen ja edistämiseen (Alarotu 2002; Miozzo & Soete 2001). Palveluyritysten innovaatiotoiminnan tutkimus on tärkeää, jotta ymmärretään, miten palvelusektorin tuottavuuskehitystä
voidaan parantaa sekä miten palvelut vaikuttavat teollisuuden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn
(Leiponen 2001).
Palvelualan innovatiivisuus voi näyttää vähemmältä kuin mitä se todellisuudessa on, koska palveluinnovaatiot ovat luonteeltaan erilaisia kuin perinteiset, teknologiset innovaatiot. Nykyiset
indikaattorit antavat vain puutteellisen kuvan palveluyritysten t & k-toiminnasta (Kuusisto &
Meyer 2003). Palvelualoilla painottuu teollisuutta enemmän ei-systemaattisuus ja epämuodollisuus innovaatiotoiminnassa. Tarkasteltaessa pk-yrityksiä osaamisintensiiviset palveluyritykset
ovat itse asiassa t & k -intensiivisempiä kuin teolliset teknologiayritykset. Palveluyrityksissä ei
ole resurssipulan ja innovaatioiden luonteen takia omia t & k -yksiköitä, niissä korostuu eiteknologiset tekijät ja henkinen pääoma; palveluissa merkittäväksi tekijäksi nousee vuorovaikutus asiakkaisiin. Osaamisintensiiviset liike-elämän palveluyritykset toimivat tiedon hyödyntämisen eturintamassa ja voivat parhaimmillaan toimia kehityksen katalyytteinä ja syntyneiden
läpimurtojen levittäjinä (Mankinen ym. 2003).
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Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) hyödyntäminen tarjoaa palvelualoille uusia mahdollisuuksia
tiedon ja osaamisen lisäämiseen, kunhan huolehditaan henkilöstön riittävästä osaamisesta koulutus-, sovellus- ja ylläpitopalveluissa. OECD:n (2001, 2003) mukaan ICT:tä voidaan hyödyntää
lisättäessä tuotevalikoimaa ja innovaatioita, muokattaessa palveluja ja vastattaessa paremmin
asiakkaiden vaatimuksiin. Tutkimukset osoittavat, että ICT parantaa pääoman ja työvoiman tehokkuutta (OECD 2001, 2003). Viimeaikainen kehitys on korostanut yhä enemmän sähköisen
liiketoiminnan merkitystä lisäarvon tuottamisessa asiakkaalle ja esimerkiksi kilpailija-, markkina- ja teknologiatiedon hankkimisessa strategisen päätöksenteon tueksi. Kyseinen kehitys ajaa
yrityksiä tuotelähtöisestä organisaatiosta kohti asiakaslähtöistä, ja laajemmin sidosryhmäkeskeistä verkottunutta toimintatapaa. Tällöin tuotteet ja palvelut räätälöidään ja hyödynnetään koko liiketoimintaverkoston osaamista asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeisiin (Seppä ym.
2005, 32). Palvelusektori on tärkein ICT:n soveltaja. Hiljaisen tiedon merkitys on myös suuri
osaamisintensiivisissä liike-elämän palveluissa suorissa henkilökontakteissa ja vuorovaikutuksessa (Ståhle & Grönroos 1999).
Palveluyrityksissä korostuu läheinen suhde ja vuorovaikutus asiakkaaseen. Asiakkat toimivat
asiantuntijayrityksen tärkeimpänä tietolähteenä. Asiantuntijayritysten toiminnassa on tärkeää
palvelujen ainutlaatuisuus, korkea laatu ja räätälöitävyys. Asiantuntijapalveluille palvelun laatu
on asiakassuhteen säilymisen kannalta erityisen tärkeää. Asiantuntijayritykset eivät välttämättä
pyri ensisijaisesti nopeuteen, sillä ongelmanratkaisussa ja innovoinnissa voi mennä paljon aikaa.
Sen sijaan, mitä innovatiivisempi yritys on, sitä parempaa palvelua se voi tuottaa asiakkailleen,
mikä näkyy viime kädessä palvelun laaadussa. Myös palveluyrityksen prosesseja voidaan
kehittää nopeammaksi, kustannustehokkaammaksi ja laadukaammaksi (Tidd ym. 2001).
Palvelun tuotteistaminen parantaa laatua ja toiminnan suunnittelusta tulee tehokkaampaa, kiire
vähenee, koulutus tehostuu ja asiakkaiden tavoitteista tulee huomattavasti selkeämpiä (Sipilä
1999).
Lehtosen (1997) tutkimuksessa kartoitettiin tietointensiivisten yritysten menestystekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että menestymisessä ehdottoman tärkeä tekijä oli yrityksen kyvykkyys
tuottaa uusia tuotteita ja palveluja. Lisäksi palvelujen on tuotava merkittävää lisäarvoa asiakkaalle. Stalk ym. (1992) mukaan menestyvän yrityksen luonteenpiirteisiin kuuluu myös uudistekyky, innovatiivisuus, kyky synnyttää uusia ideoita ja yhdistellä niitä ja aikaisempaa tietämystä
lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. Innovatiivisuus ja innovaatiot ovat keskeisiä yritysten menestystekijöitä ja palvelukyvyn ylläpitäjiä. Yritykset tarvitsevat tietoa omien innovaatioprosessien tukemisessa, vain pieni osa pienistä yrityksistä harjoittaa säännöllistä tutkimus- ja kehittä-
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mistoimintaa tai uudistaa tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tässä kehittämistyössä julkisilla organisaatioilla sekä KIBS-yrityksillä on tärkeä rooli.

2.5 Yritysten strategiavalinnat ja innovaatiostrategiat
Kiihtyvän muutoksen olosuhteissa yritykset joko kuolevat tai sopeutuvat muutokseen (Ng ym.
1992). Sopeutuminen edellyttää yrityksiltä innovatiivista toimintaa. Pienissä yrityksissä yrittäjän
rooli korostuu strategiavalinnoissa. Robbins (1990) erottaa kolme päästrategiavaihtoehtoa:
innovatiivinen strategia, imitaatioon perustuva strategia ja kustannusten vähentämisstrategia.
Innovatiivisessa strategiassa pyritään tuotteiden ja palvelujen erilaistamiseen. Jäljittelijä samankaltaistaa tuotteet ja palvelut edelläkävijän vastaaviin sekä pyrkii hyötymään ja oppimaan tämän
kokemuksista. Kustannusten vähentäjän tavoitteena on tehokkuuden maksimointi sisäisin
keinoin. Yrityksen suunnatessa paljon resursseja uuteen liiketoimintaan, sen strategia on innovatiivinen ja yrityksen on linjattava resurssinsa myös tämän mukaisesti. Innovaatiostrategia vaatii
yleensä enemmän voimavaroja kuin nykyisessä liiketoiminnassa toimiminen, kuten investointeja
tutkimukseen ja kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan vaatimaan osaamiseen (voimavarojen
laatuun). Jatkuva uudisteiden markkinoille tuominen ja muutosten toteuttaminen sisältävät myös
riskejä. Yritys voi vähentää riskejä valitsemalla itselleen strategiaa tukevia yhteistyökumppaneita liiketoimintoihinsa.
Hadjimanolisin & Dicksonin (2000) mukaan yritykset noudattavat kolmenlaisia innovaatiostrategioita. Nämä ovat proaktiivinen, reaktiivinen ja ”ei-innovaattori” -strategiat. Typologian pohjana käytetään neljää luokituskriteeriä:
•

innovaatiotoiminnan proaktiivisuus eli aktiivinen aloitteellisuus uusien tuotteiden, palvelujen tai prosessien käyttöönotossa yrityksen kilpailutilanteen parantamiseksi.

•

innovaatioiden (tuote/palvelu) kehittämisen jatkuvuus, säännöllisyys ja laadun taso.

•

riskinottaminen; resurssien sitominen suhteellisen laajoihin ja riskipitoisiin kehittämistoimintoihin.

•

innovaatiotoiminnan käynnistäjät ja kannustimet (markkinat/teknologiset mahdollisuudet
vs. imitointi, pakotetut vs. normatiiviset prosessit).

Proaktiivisista innovaatiostrategiaa käyttävä yritys on edelläkävijä, jolla on selkeä liiketoimintastrategiaan kytkeytyvä innovaatiostrategia. Yrityksessä on kirjallinen tai muuten selkeä liiketoimintastrategia, jolle on tunnusomaista pitkäjänteisyys, visionäärisyys, joustavuus ja muutosherkkyys toimintaympäristön muutoksiin. Proaktiivinen yritys analysoi jatkuvasti keräämäänsä
tietoa ja hyödyntää useita tiedonhankintalähteitä tietämyksen hankinnassa. Kyseiset yritykset
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ovat vahvoja sekä innovaatiotoiminnan ydinprosesseissa (konseptointi, tuotekehitys, prosessiinnovaatiot yms.) että mahdollistavissa prosesseissa (verkottuminen, tietojärjestelmien käyttäminen, johtajuus). Yritysjohto toimii myös laajasti paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa.
Reaktiivista innovaatiostrategiaa käyttävät yritykset innovoivat yleensä vastatakseen kilpailijoiden haasteeseen ja kun innovaatiotoiminnassa ei ole suuria riskejä. Näissä yrityksissä liiketoimintastrategia voi olla epäselvä ja innovaatiostrategia saattaa puuttua kokonaan. Toiminnassa
korostuu toisten imitointi sekä vähemmän aktiivinen ”vastahakoinen” tuotteiden, palvelujen ja
prosessien kehittäminen. Kyseiset yritykset siirtyvät uusille markkinoille vasta, kun proaktiiviset
kilpailijat ovat osoittaneet sen olevan kannattavaa. Innovaatiotoiminnan ydinprosessit ja mahdollistavat prosessit eivät ole kovinkaan kehittyneitä ja panostukset innovaatiotoimintaan ovat
vähäisiä. Yritysjohdon mukaan toimintaa ohjaavat ulkoiset tekijät, yrittäjien suoritusmotivaatio
on proaktiivista toimijaa alhaisempi ja johdon verkottuminen on myös suhteellisen vähäistä.
Ei-innovaattori toiminnassa pitäydytään standardinomaisessa toiminnassa ja vältetään riskejä.
Toimintaa voidaan luonnehtia rutiininomaiseksi ja staattiseksi. Ei-innovaattorille innovaatiotoiminnalla ei ole kovin suurta merkitystä. Yritykseltä puuttuu innovaatio- ja liiketoimintastrategia
ja strategian painopisteenä on lähinnä kustannusten kontrollointi ja passiivinen käyttäytyminen
suhteessa markkinoihin. Yritysjohto on konservatiivinen, välttelee vuorovaikutusverkostoja ja
tuntee vastenmielisyyttä riskinottoon (Hadjimanolis & Dickson 2000).
Freeman & Soete (1997) puolestaan jakavat innovaatiostrategiat kuuteen luokkaan: 1) hyökkäävä (offensive), 2) puolustava (defensive), 3) imitoiva (imitative), 4) riippuvainen (dependent), 5) perinteinen (traditional) sekä 6) opportunistinen (opportunist). Typologian kriteerinä on
se, kuinka nopeasti ja millaisella ajoituksella yrityksen uusille teknologisille alueille tunkeutuminen tapahtuu. Kyseinen typologia soveltuu suuriin teollisuusyrityksiin, ei pieniin palveluyrityksiin. Useissa typologioissa yritysten innovaatiostrategiat jaetaan kahteen tai kolmeen luokkaan, esimerkiksi jaottelu proaktiivisiin ja reaktiivisiin strategioihin (Urban & Hauser 1980), innovaattoreihin ja ei-innovaattoreihin (Pavitt 1984) ja pioneereihin ja seuraajiin (Zahra 1996).
Innovaatiostrategiaa voidaan tarkastella myös yrityksen kasvustrategia -näkökulmasta, jolloin
kasvulla tarkoitetaan liikevaihdon kasvua, joka johtaa mahdollisesti myös työntekijämäärän kasvuun. Yritys voi suuntautua uusiin tuotteisiin ja palveluihin, nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin,
uusille tai nykyisille markkinoille, uusilla tuotteilla ja palveluilla tai nykyisillä tuotteilla uusille
tai nykyisille markkinoille. Yrityksen liiketoimintaa ja kasvua voidaan selvittää Ansoffin (1965,
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109) tuote-markkina -ikkunan avulla (Kuvio 11). Yrityksen kasvun ja uudistusten välillä nähdään olevan korrelaatiota. Uusien tuotteiden ja palvelujen sekä vähittäisten parannusten kehittäminen mahdollistavat yritykselle markkinajohtajuuden aseman ja myynnin kasvun (Iansiti
1995; Zahra 1996).
Tuotteet/markkinat
Nykyiset markkinat
Uudet markkinat

Nykyiset tuotteet ja palvelut

Uudet tuotteet ja palvelut

Markkinapenetraatio
(markkinoiden valtaaminen)
Markkinaekspansio
(markkinoiden laajentaminen)

Tuote- ja palvelukehitys
(tuote- ja palveluekspansio)
Diversifiointi
(monipuolistaminen)

Kuvio 11. Tuote-markkinamatriisi ja yrityksen strategiset kehittämisvaihtoehdot (Ansoff 1965,
109).
Helpoimmin kasvua voidaan saavuttaa kasvattamalla markkinaosuutta olemassa olevilla tuoteja palvelumarkkinoilla. Kasvua voidaan myös saavuttaa valtaamalla uusia markkinoita tai kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja. Kasvun perustuessa uusien asiakkaiden hankintaan, liiketoimintaa on laajennettava olemassa olevan toimialueen ulkopuolelle. Liiketoiminnan keskittyessä nykyisiin asiakkaisiin ja kasvuun, vaihtoehtona on lähinnä uusien tuote- ja palveluratkaisujen kehittäminen. Yritysten kasvattaessa toimintaa usein myös henkilöstömäärä lisääntyy, samalla organisaatio muuttuu vaikeammin hallittavaksi. Tarvitaan uusia tukitoimintoja ja uudenlaista osaamista jne. Diversifioinnissa (monipuolistuminen) yritys kehittää uusia tuotteita ja palveluja uusille asiakkaille ja markkinoille. Diversifiointi voi perustua olemassa olevaan teknologiaan tai yritykselle täysin uuteen teknologiaan.
Kim & Mauborgne (2005) ehdottavat Sinisen meren strategia -kirjassaan, että nykyisillä ja
ruuhkaisilla markkinoilla toimimisen ja verisen kilpailun sijaan (punaisen meren strategia, omien asemien puolustaminen) yritysten tulisi luoda uusia markkinoita ja etsiä uusia asiakkaita (sinisen meren strategia, arvon luominen), jolloin kilpailijoiden seuraaminen on epäolennaista.
Heidän mukaan strategiatyössä on keskitytty liikaa kilpailuperustaisiin strategioihin. Keskeistä
strategiatyössä on yritysten suhtautuminen strategiaan. He tuovat esiin käsitteen arvoinnovaatio.
Uusiin markkinoihin ja asiakkaisiin keskittyvät yritykset voivat sekä luoda lisäarvoa asiakkaille
differoinnin (suuremmat kustannukset) että vähemmillä kustannuksilla perinteisen ajattelun vastaisesti. Yritys saavuttaa kustannussäästöjä poistamalla ja supistamalla tekijöitä, joilla toimialan
yritykset kilpailevat. Ostajan saamaa arvoa kasvatetaan korostamalla ja luomalla elementtejä,
joita toimialalla ei ennen ole tarjottu. Kustannukset alenevat aikaa myöten, koska ylivertaisen
arvon tuottama myynnin kasvu tuo mittakaavaetuja.
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Osaamisen merkitys on korostunut nykyisissä talousopeissa. Korkea ammattitaito ja etiikka sekä
osaamiseen perustuvat strategiavalinnat ovat erityisesti pienen yrityksen menestymisen edellytyksiä. Tässä tutkimuksessa nähdään, että yritysten pitkän ajan menestyminen on pääasiallisesti
sidoksissa sen sisäiseen suorituskykyyn ja kyvykkyyteen, ei niinkään markkina-asemaan. Erityisen tärkeää on asiakkaiden huomioiminen. On tärkeää jatkuvasti kehittää uutta ja saada uusia
asiakkaita, ei suojata entisiä asemia. Kilpailutilanteessa kehityshaluinen yritys myös samalla lisää omaa kyvykkyyttään ja parantaa kilpailuasemaansa (Vanhala ym. 1997). Yritysten verkostot, jotka johtavat resurssien yhteiskäyttöön, riskien jakoon ja yhteisiin kehittämisprojekteihin
voivat olla merkityksellisiä (Murto-Koivisto ym. 1996; Vesalainen 1995).
Osaamispalveluyritysten strategiavalintoja voidaan tarkastella kolmella tasolla Leiposen (2001)
mielestä. Palvelustrategisella tasolla vaihtoehdot ovat joko puhtaat asiantuntijapalvelut tai tuotteistetut palveluratkaisut. Kilpailukykystrategisella tasolla tarkastelussa ovat joko yksilöiden
taidot tai organisaation voimavarat. Osaamisstrategisella tasolla vaihtoehtoina ovat vähittäinen
oppiminen tai osaamislähteiden yhdistäminen. Taulukko 2 havainnollistaa osaamispalveluyritysten strategiavalintoja (Leiponen 2001).
Taulukko 2. Palveluyritysten strategiset valinnat (Leiponen 2001).
Palvelustrategia
1. Asiantuntijapalvelut
Ulkopuolisena eksperttinä
asiakkaan projekteissa

2. Palveluratkaisut
Palvelujen tuotteistaminen
Palvelupaketit

Kilpailukykystrategia
Yksilöiden taidot
Korkeakoulutus
Työpaikkakoulutus
Työssä oppiminen

Organisaation voimavarat
Innovointi
Palvelujen kehittäminen
Markkinointi
Tiimien osaaminen

Osaamisstrategia
Vähittäinen oppiminen
Työpaikkakoulutus
Työssä oppiminen

Osaamislähteiden yhdistäminen
Tiimit
Sisäinen yhteistyö
Ulkoinen innovaatioyhteistyö

Palvelustrategiassa asiantuntijapalvelut edellyttävät taitavia ja korkeasti koulutettuja työntekijöitä, jotka oppivat eri asiakasprojekteissa ja siirtävät tätä uutta osaamistaan seuraaviin projek-
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teihin. Asiantuntijat ovat pääroolissa, koska tärkeimmät osaamisresurssit ovat heidän hallussa.
Asiakassuhteet toimivat tällöin pääosin yksilötasolla, ja niissä pyritään vastaamaan kaikkiin asiakkaan palvelutarpeisiin. Palveluratkaisustrategian toteuttaminen edellyttää myös taitavia työntekijöitä, mutta olennaista on organisaation kyky kehittää ja standardisoida palveluprosesseja.
Tässä toimintamallissa osaamisen ja palvelujen kehittämisessä keskitytään yrityksen vahvuuksiin eikä pyritä ratkaisemaan kaikkia asiakkaiden ongelmia, vaan ne, joihin on kehitetty toimivia
prosesseja. Toiminnan painopiste on ratkaisujen kehittäminen ja niiden tehokas toistaminen eri
asiakkaiden kanssa. Yrityksen keskeinen osaaminen on ”paketoitu” palveluratkaisu ja siihen liittyvä aineeton omaisuus. Yksittäiset asiantuntijat ovat tällöin vähemmän kriittisiä asiakassuhteissa, tärkeimpiä ovat tiimit ja organisaation yhteinen osaaminen. Palvelustrategioilla on yhteyksiä yrityksen innovaatiotoimintaan ja kilpailukykyyn (Leiponen 2001).
Kilpailukykystrategiassa asiantuntijapalvelujen tarjoajat eivät yleensä tuota uudenlaisia tuotteita
ja palveluja markkinoille, vaan niiden toimintamallina on vähittäinen, inkrementaalinen kehittäminen. Asiantuntijapalvelujen tarjoajat pitäytyvät asiantuntija-alueellaan ja kehittävät työntekijöidensä taitoja koulutuksella, vähittäisellä oppimisella ja rekrytoinneilla. Palveluratkaisujen
tarjoajat tekevät todennäköisemmin pitkäjänteistä kehitystyötä ja tuottavat uusia tai merkittävästi parannettuja palveluja asiakkailleen. Innovaatiotoiminnassa taustalla on monenlaisen
osaamisen yhdistelmä. Erityisesti yrityksen sisällä on tärkeää saada työntekijät tekemään aidosti
yhteistyötä ja jakamaan tietoa ja osaamista (Leiponen 2001).
Osaamisstrategiassa asiantuntijapalveluyritykset perustavat kilpailukykynsä vähittäiseen oppimiseen, koulutukseen ja työssä oppimiseen. Ne investoivat näihin prosesseihin osaamisensa kehittämiseksi. Palveluratkaisuja tarjoavat yritykset taas korostavat innovatiivisuutta ja yhteistä
tiimien osaamista. Yritykset panostavat osaamisen ja palvelujen kehittämiseen erityisesti sisäisen ja ulkoisen yhteistyön muodossa (Leiponen 2001).
Leiposen (2001) mukaan palveluyritykset eivät kykene riittävästi tekemään yhteistyötä innovaatiotoiminnassaan muiden kuin asiakkaiden kanssa riittävästi. Tiedon ja osaamisen vaihtamisessa on huomattava aukko liikkeenjohdon ja akateemisen tutkimuksen ja vastaavien palveluyritysten välillä. Yritysmaailma ei ole vielä ymmärtänyt yliopistojen ja korkeakoulujen arvoa
alan tutkimuksen ja perustietämyksen tuottajina.
Innovaatiotoiminnan strategiavalinnat vaikuttavat yrityksen tulevaan kehitykseen ja menestykseen (Naffziger ym. 1994). Suuntaamalla liiketoimintaa kohti uusia tuotteita ja palveluja sekä
lisäämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, yritykset voivat saavuttaa pioneerin aseman ja en-
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simmäisenä markkinoilla olijan kilpailuedun. Yhteydet ulkoisiin kumppaneihin ja sidostahoihin
parantavat usein yrityksen kykyä ”räätälöidä” tuotteet ja palvelut spesifisiin asiakastarpeisiin ja
voi vauhdittaa yrityksen oppimiskykyä (Zahra 1996). Kun yritys toteuttaa kokonaisvaltaisen ja
integroidun liiketoimintastrategian se kasvaa muita nopeammin (Gundry & Welsch 1997). Yrityksen käyttäessä uusia panoksia (yhteydet asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, uudet teknologiat
jne.), se todennäköisemmin onnistuu esittelemään differoituja tuotteita, palveluja ja teknologioita markkinoille (Roberts & Berry 1985). Pienissä yrityksissä innovaatiotoiminta on vahvasti
kytköksissä yrittäjän rooliin. Yrittäjä määrittää näin innovaatiotoiminnan laajuuden ja suuntautumisen yrityksessä.

2.6 Yritysten innovaatiotoiminnan edellytykset
Tässä raportissa tarkastellaan yritysten innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja perusteita resurssija kyvykkyysperustalta. Yritysten välillä on suuria eroja kompetensseissa ja suorituskyvyssä.
Yritykset oppivat ja omaksuvat asioita eri tahtiin. Yritysten innovaatiokykyyn liittyy läheisesti
yritysten resurssit ja osaamiset. Yritys luo kompetensseja yhdistämällä ja valikoimalla erilaisia
resursseja, joilla se voi erottua kilpailijoistaan ja muodostaa kilpailuetua (Kuvio 12).

Kuvio 12. Yrityksen innovaatiotoiminnan resurssit, kyvyt ja kompetenssit (Dodgson & Bessant
(1996, 14).
Yrityksen kompetenssit (osaamiset) ovat kontekstisidonnaisia eli riippuvat siitä, mitä palveluja
yritys tarjoaa, millä markkinoilla se toimii, mikä on sen strategia markkinoilla jne. Kompetens-
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sien luominen edellyttää yritykseltä myös innovaatiokykyä. Yritysten liiketoimintakonseptit
saattavat muuttua nopeasti, tällöin myös kompetenssien on kehityttävä. Ennakointi nousee tärkeäksi tekijäksi muuttuvassa ympäristössä. Yrityksen resursseiksi voidaan luokitella kaikki voimavarat, jotka mahdollistavat toimimisen markkinoilla. Materiaaliset (koneet, laitteet, patentit),
immateriaaliset eli ”pehmeät” resurssit (henkilöstön ja johdon tietoperusta), yhteydet muihin yrityksiin ja sidosryhmiin (asiakkaat, toimittajat) sekä tutkimuslaitoksiin (yliopistot, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset) ovat osa yrityksen resurssiperustaa (Dodgson ja Bessant 1996).
Hamelin & Prahaladin (1994) mukaan innovaatiokyvykkyydestä on tullut tärkeimpiä menetystekijöitä nykytaloudessa. Yritykset, jotka eivät pysty ylläpitämään riittävää innovaatiokyvykkyyden tasoa, osoittavat heikkoa suorituskykyä kilpailukyvyllä ja taloudellisella tuloksella arvioituna (Raffa & Zollo 1994).
Yritys tarvitsee resurssien lisäksi myös uudistumis- ja innovaatiokykyä. Yrityksen innovaatiokyvykkyys perustuu yrityksen uudistumiskykyyn ja proaktiiviseen toimintatapaan (Pöyhönen
2005). Dodgson ja Bessant (1996, 13) määrittelevät innovaatiokyvyn sellaisiksi yrityksen piirteiksi ja johdon ominaisuuksiksi, joiden varassa se kykenee määrittelemään ja kehittämään kestävää kilpailuetua luovia kompetensseja. He jakavat innovaatiokyvyn taktisiin, strategisiin ja
metatason kykyihin. Taktiset kyvyt mahdollistavat uusien teknologioiden ja markkinoiden etsimisen, valitsemisen ja hankinnan ja muutosten toteuttamisen. Strategisilla kyvyillä tarkoitetaan
esimerkiksi kykyä yhdistää uudella tavalla olemassa olevia resursseja. Metatason kyvykkyydellä
tarkoitetaan yrityksen oppimiskykyä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Innovaatiokyky jaetaan Arnoldin ja Thuriauxin (1997) mukaan strategisiin, sisäisiin ja ulkoisiin
kykyihin. Strategisesti kyvykäs yritys kykenee etsimään uusia markkinamahdollisuuksia sekä
kytkemään teknologiset päätökset osaksi liiketoimintastrategiaa. Sisäisen innovaatiokyvykkyyden muodostavat materiaalinen teknologiaperusta (tuotteet, laitteet, välineet) ja immateriaalisten
teknologisten resurssien (hiljainen ja koodattu tieto, kvalifikaatiot ja yrityksen osaaminen, johtaminen jne.) kehittämiseen ja hallintaan liittyvät kyvyt. Ulkoiset kyvyt liittyvät yrityksen kykyyn verkostoitua ja hankkia uutta tietoa ja osaamista (tieteellinen tieto, teknologia ja tekniikat,
osaaminen ja käytännöt), hallita tuotanto- ja palveluketjuja (toimittajat, asiakkaat) sekä löytää
täydentäviä voimavaroja omaavia partnereita.
Erityisesti pienillä yrityksillä ei ole riittävästi resursseja omasta takaa, vaan ne joutuvat hankkimaan osaamista ulkopuolelta. Yritys voi parantaa omaa innovaatiokyvykkyyttään ulkoisen verkottumisen kautta ja näin lisätä kilpailukykyään. Innovaatio- ja uudistumiskyky on dynaaminen
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käsite, joka liittyy yrityksen tapaan muuttua ja toteuttaa muutoksia. Resurssit luovat tuotannon,
mutta innovaatiokyvyn avulla resurssipotentiaali voidaan käynnistää (Kautonen ym. 2002, 17).

2.6.1 Resurssiperusteinen näkökulma (resource-based view)
Resurssiperusteinen näkökulma (resource-based view, RBV) tarjoaa talousteoreettisen perustan
pienten yritysten menestymisen tarkasteluun. Tarkastelu soveltuu hyvin myös tutkimuksen
KIBS-yritysten liiketoiminnan kehittämisen tarkasteluun, jota käytetään tässä raportissa. Pienissä yrityksissä strategiasuunnittelu ja markkinoiden valinta lähtee usein omista kyvykkyyksistä ja
osaamisista ja resurssien riittävyydestä toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin (asiakkaat, kilpailijat, teknologia). Erityisesti pienten yritysten luonteenpiirteenä on resurssien puute
(aika, rahoitus, osaaminen). Verkostoitumalla ja luomalla yhteistyösuhteita ulkopuolelle yritys
voi saavuttaa täydentäviä resursseja ja kompetensseja ilman suuria riski-investointeja, ja luoda
uudenlaista kilpailuetua (Jaouen & Gundolf 2006).
Resurssiperusteisen näkökulman yhteydessä käytetään erilaisia termejä, esimerkiksi resource,
capability, asset, skill ja competence. Yrityksen toimintaa ja menestymistä voidaan tarkastella
muun muassa seuraavien näkökulmien avulla: resurssiperusteinen näkökulma, kompetenssiperusteinen näkökulma, tietämysperusteinen näkökulma, dynaamiset kyvykkyydet näkökulma ja
5

resurssiriippuvuusteoria .
Resurssiperusteinen näkökulma (voimavaranäkökulma) perustuu Penrosen (1959) yrityksen menestymistä selittäviin teorioihin. Schumpeterin (1934) ja Penrosen (1959) mielestä tekijä, joka
johtaa yrityksen menestykseen, ei ole houkuttelevan toimialan valinta, vaan yrityksen älykkyys
ja alkuperäinen strategia, joka perustuu ainutlaatuisiin ja harvinaisiin resursseihin. Yritykset
eroavat resursseiltaan ja ovat näin ollen erilaisia (Teece ym. 1997). Resurssiperusteisessa lähestymistavassa tehdään kaksi perusolettamusta, joiden mukaan 1) samalla toimialalla olevat yritykset ovat heterogeenisia strategisilta resursseiltaan ja 2) resurssit eivät ole täysin siirrettäviä,
joten heterogeenisyys voi olla pitkäkestoista (Barney 1991).
Resurssiperusteisessa strategia-ajattelussa (inside-out) korostetaan yrityksen sisäisiä tekijöitä,
voimavaroja, jotka ovat keskeisiä kilpailutekijöitä ja jatkuvan kilpailuedun lähteitä yrityksessä
5

Kompetenssiperusteisessa näkökulmassa korostetaan kompetenssien johtamista ja ydinkompetensseja (Amit & Schoemaker
1993; Hamel & Prahalad 1994). Tietämysperusteisessa näkökulmassa keskeiseksi nousee yrityksen tietämysresurssit ja niiden
johtaminen (Edvinsson & Malone 1997; Grant 1996; Marchesnay 2002). Dynaamiset kyvykkyydet -näkökulmassa resursseja
tarkastellaan dynaamisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä (Teece ym. 1997). Resurssiriippuvuusteoria taas perustuu systeemiteoreettiseen tarkasteluun, jossa keskitytään pelkästään yrityksen ulkopuolelta hankkimiin resursseihin (Barringer 2000).
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(Barney 1991; Wernerfelt 1984). Porterin (1998) ajattelussa (outside-in) lähtökohtana taas ovat
yrityksen ulkopuoliset tekijät, josta käytetään nimitystä rakennenäkökulma (structural view).
Porterin lähestymistapaa voidaan kritisoida, koska se ei kykene käsittelemään inhimillisiä, eimitattavissa olevia tekijöitä, kuten arvoja tai uskomuksia, tiedon tai vision kehittämisen näkökulmaa ja organisaation hiljaista tietämystä (Nonaka & Takeuchi 1995, 41).
Barneyn (1991) mukaan resurssit muodostuvat yrityksen varallisuudesta (assests), kyvykkyyksistä (capabilities), organisatorisista prosesseista (organizational processes), yrityksen ominaisuuksista sekä tiedoista ja taidoista. Wernerfeltin (1984) mukaan resursseiksi voidaan ymmärtää
kaikki, mitkä voidaan mieltää yrityksen vahvuuksiksi ja heikkouksiksi. Hooley ym. (1998) jakavat resurssit varoihin (assests) ja kyvykkyyksiin (capabilities) (taulukko 3). He jakavat varat
vielä aineellisiin (tangible) ja aineettomiin (intangible). Kyvykkyyden he jakoivat kahdella päädimensiolla: omistaja (yksilö, ryhmä, yritys) ja merkittävyys (strateginen, funktionaalinen, operationaalinen).
Taulukko 3. Varojen luokittelu Hooley ym. mukaan.
Resurssit
Fyysiset
Rahalliset
Toiminnalliset
Inhimilliset
Markkinalliset
Lailliset
Systeemit

Aineelliset

Aineettomat

Maa
Käteisvarat
Tilat ja laitteet
Ihmiset
Asiakastietokanta
Tekijänoikeudet ja patentit
Tietokannat ja johdon informaatiojärjestelmä

Luottokelpoisuus
Menettelytavat ja systeemit
Kyvykkyys
Brandit ja maine
Maine riita-asioissa
Tieto, päätöksenteon tukijärjestelmä

Javidan (1998, 62) erottelee myös resurssit ja kyvykkyydet (capabilities) toisistaan. Resurssit
(esimerkiksi välineet, henkilön työtaidot, patentit) ovat tuotantoprosessin lähtötekijöitä. Kyvykkyys on taas resurssijoukon kapasiteetti suorittaa tiettyä tehtävää. Resurssien ollessa yrityksen
kyvykkyyden lähde, kyvykkyyksistä muodostuu yrityksen kilpailuedun ja ydinosaamisen päälähde. Resurssiperusteisessa näkökulmassa yrityksen kilpailuetu on suoraan kytköksissä yrityksen erilaisiin resursseihin, joita yrityksen on mahdollista hankkia, kehittää ja johtaa (Barney
1991; Grant 1991; Rumelt 1987).
Resurssit tarjoavat strategisen suunnan ja toimivat pääasiallisena tuottojen lähteenä (Grant
1991). Barney (1991) väitti, että jatkuva kilpailuetu ja parempi taloudellinen suorituskyky perustuu yrityksen resursseihin ja kyvykkyyksiin, jotka ovat arvokkaita, harvinaisia, kilpailijoiden
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ei-imitoitavissa ja ei-korvattavissa olevia. Näin yritys hyödyntää kilpailuasemaansa, joko tarjoamalla erilaistettuja tuotteita ja palveluja tai palveluja edullisemmalla hinnalla.
Resurssiperusteisen näkökulman mukaan resurssit ovat dynaamisia. Resurssit muuttuvat innovatiivisen johdon käyttäytymisen seurauksena, sillä resurssit itsestään eivät takaa kilpailuetua,
vaan kilpailuetu syntyy oikeanlaisella resurssien kohdentamisella ja käytöllä. Näkökulma kuvaa
kuinka inhimilliset, fyysiset ja aineettomat resurssit yhdistyvät ajan myötä arvoa tuottaen (Coates & McDermott 2002, 437).
Resurssiperusteista näkökulmaa on kritisoitu epätäydellisyyksistä ja useista teoreettisista lähestymistavoista (resource-based view, competence-based view, knowledge-based view, dynamic
capabilities, resource depedency theory). Resurssiperusteinen näkökulma ei kerro kovin tarkasti,
kuinka resurssit muuttuvat liiketoimintaprosessissa joksikin arvokkaaksi (Srivastava ym. 2001).
Kuitenkin näkökulma tarjoaa hyvän perustan pienten yritysten menestymisen ja liiketoiminnan
kehittämisen tarkasteluun. Pienissä KIBS-yrityksissä ydinosaaminen on yhteydessä yhä kompleksisempien asiakasyritysten ongelmien ratkaisutaidoissa, joka vaatii jatkuvaa uudistumiskykyä. Tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti yrityksen innovaatiokyvykkyyksiin
liiketoiminnan kehittämisessä ja painotetaan dynaamiset kyvykkyydet -näkökulmaa resurssien
tarkastelussa.

2.6.2 Vuorovaikutus, yhteistyö ja verkostoituminen
Erityisesti pienten yritysten innovaatioprosesseissa ylitetään usein organisaation rajat (Oerlemans ym. 1998). Ulkoiset osapuolet, kumppanit voivat toimia ideoiden lähteinä ja voivat myötävaikuttaa innovaatioiden toteutumiseen (Lee ym. 2001). Useimmilla pk-yrityksillä ei ole riittävästi organisatorisia (sisäisiä) resursseja, tietoa tai kyvykkyyksiä kehittää innovaatioita omana
toimintonaan. Nämä ovat keskeisiä syitä, miksi yritykset etsivät yhteistyökumppaneita (Tether
2002).
Yrityksen ja ympäristön väliset suhteet ovat merkityksellisiä (Johannisson 1988, 13). Sidokset
voidaan nähdä informatiivisina (tieto markkinoista, pääomalähteistä, innovaatioista, liiketoiminnan käytännöistä) normatiivisina (arvojen vahvistaminen) ja vaihtosuhteina (tuotteet, palvelut,
tuki). (Johannisson 1984). Yrittäjät, joilla on laaja ja tiheä vuorovaikutussuhteiden verkosto ovat
paremmassa asemassa kuin yrittäjät, joiden verkosto on suppea ja harva, koska sitoutuminen
vuorovaikutussuhteisiin lisää yrityksen ja yrittäjän henkilökohtaista osaamista ja siten parantaa
menestymismahdollisuuksia (Aldrich & Zimmer 1986, 19; Niittykangas 1992, 162-163). Erityi-
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sen tärkeinä pienyrityksille Johannisson (1984) pitää sosioekonomisia verkostoja. Hänen mukaansa kaiken perustana on kahden yrittäjän välinen henkilökohtainen suhde, josta kehittyy laajempi sosiaalinen verkosto. Yhteistyökumppanuuden taustalla on samanlainen arvomaailma ja
ystävyyssuhde. Ystävyys johtaa yrittäjäilmapiirin syntymiseen ja yhteistyöhön yrittäjien kesken
ilman formaalisia sopimuksia. Yritykset hakeutuvat ja muodostavat alueellisia verkostoja, jotta
pääsisivät sitä kautta laajemmille markkinoille.
Burtin (2000, 285-286) mukaan verkostot ovat väylä uusiin resursseihin, arvostukseen ja vaikutusvaltaan. Ihmisillä on taipumus verkostoitua itsensä kaltaisten ihmisten kanssa. Samoista asioista kiinnostuneet ja samankaltaiset ihmiset viettävät aikaa samoissa paikoissa ja sitä kautta rakentuu helposti verkostoja. Burt (2000, 291-293) korostaa rakenteellisia aukkoja ja hyödyllisiä
verkostosuhteita. Hyödyllisiä linkkejä ovat vain sellaiset, joiden kautta saadaan uusia tahoja
mukaan verkostoon. Henkilöiden välillä on rakenteellinen aukko, kun he muodostavat toisilleen
hyödyllisen verkostosuhteen. Kun yksilön verkostossa on paljon rakenteellisia aukkoja, hänellä
on mahdollisuuksia tarttua uusiin haasteisiin ja toimia yrittäjämäisesti (Burt 1992, 17-19).
Verkostot parantavat sekä yrityksen sisäistä suorituskykyä että tehokkuutta. Verkostoituminen
on keskeinen tiedonhankinta- ja oppimiskeino yrityksessä. Pienten yritysten näkökulmasta tarve
verkostoitua on kasvanut. Yritys on riippuvainen verkostojen luonteesta ja määrästä (Szarka
1990, 15-17). Verkostot ovat välineitä, joiden kautta saavutetaan sellaisia resursseja, joihin ei
muuten olisi mahdollisuutta (Greve & Salaff 2003). Doz & Hamel (1998, 4-5, 36-37) näkevät
kolme eri tarkoitusta yritysten välisille verkostoille. Yritykset voivat: 1) täydentää yhteistyön
kautta toistensa osaamista, 2) erikoistua omaan ydinosaamiseensa (win-win) ja 3) luoda mahdollisuuksia oppimiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen. Keskeistä verkostoitumisen onnistumista on vahva yhteinen sitoutuminen ja luottamus.
Verkostojen kautta yrittäjä voi laajentaa kontaktejaan, joiden kautta hän pääsee käsiksi arvokkaaseen informaatioon ja muihin resursseihin. Verkostojen strategiset vaikutukset ovat merkittävät. Niiden avulla yritys pystyy keskittymään niihin toimintoihin, jotka ovat sen kilpailukyvyn
kannalta keskeisimmät. Muut toiminnot se saa verkostoyritysten kautta tehokkaasti, toisten yritysten keskittyessä myös omiin ydinosaamisiinsa (Jarillo 1988, 35). Jarillon (1989, 145) mukaan
nopeasti kasvavat yritykset käyttävät keskimääräistä enemmän ulkoisia resursseja. Kiinnostus
verkostoihin on lähtöisin yrityksen tarpeesta löytää teknologisia ja tietoon ja osaamiseen liittyviä
synergiaetuja, ei niinkään kustannussyistä (Freeman 1991, 512). Innovaatioverkostot eivät tästä
syystä ole kiinteitä, joustamattomia ja hierarkisia järjestelyjä, vaan suhteellisen löyhiä, epämuo-
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dollisia, implisiittisiä, uudelleen muodostettavia ja yhdistettäviä osapuolten välisiä vuorovaikutussuhteita (De Bresson & Amesse 1991, 364).
Cravens & Piercy (1994, 40) esittävät, että verkostoissa toimimisesta on monenlaisia hyötyjä
toimijoille:
•

Joustavuuden saavuttaminen, jotta yritys selviytyy jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä.

•

Kykyjen ja resurssien kehittäminen, jotta innovaatioiden kaupallistaminen onnistuu paremmin.

•

Tehokkuuden saavuttaminen, jotta asiakkaille, osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille voidaan tuottaa lisäarvoa.

Verkosto on matala organisaatiomuoto, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen siellä toimivien liikekumppaneiden kesken. Verkosto on monipuolisempi kuin pelkät jakelukanavat, jotka eivät
muutu ajan kuluessa merkittävästi. Yhteistyö ja keskinäinen riippuvuus ovat keskeisiä piirteitä
monille verkosto-organisaatioille (Cravens & Piercy 1994, 39).
Verkostokumppanuudet voivat olla läheisiä, epävirallisia, informaaleja (ystävät, sukulaiset ja
tuttavat) olla osa normaalia liiketoimintaympäristöä (asiakkaat, kilpailijat, tavarantoimittajat,
rahoitusinstituuttien edustajat) sekä etäisempiä formaaleja yhteyksiä (tutkimus-, kehittämis- ja
koulutusorganisaatioihin, konsultointi- ja neuvontapalveluihin, toimiala- ja hallinto-organisaatioihin). Innovaatioprosessissa verkostokumppanit voivat toimia erilaisissa rooleissa, kuten ideoiden lähteenä, neuvojen ja palautteen antajana, toteuttamisvaiheen edistäjänä, tietämyksen tarjoajana ja rahoituksellisten tai aineettomien resurssien tarjoajana (von Hippel 1988).
Verkostoja voidaan tarkastella Karlssonin & Westinin (1994, 3) mukaan vähintään kahdesta dimensiosta. Vertikaaliset ja hierarkiset vuorovaikutussuhteet, jotka ovat yleisiä asiakas-tarjoaja vuorovaikutuksessa sekä horisontaaliset vuorovaikutussuhteet, jossa kumppanit toimivat samalla markkinatasolla. Verkostotalouden määritelmässä verkosto on määritelty pitkän aikavälin
vuorovaikutussuhteiksi eri kumppaneiden kanssa, jotka tekevät yhteistyötä samalla hierarkisella
tasolla yhteisen luottamuksen ja ymmärryksen ympäristössä, kun taas markkinatoimenpiteet on
luonnehdittu väliaikaisina, lyhytkestoisina toimenpiteinä, jotka ovat säädetty sopimuksin.
Cravens ym. (1996) mukaan verkosto-organisaatio voidaan määritellä kahden käsitteen avulla.
Ensimmäinen on ympäristön muutoksen epävakaisuuden määrä ja toinen on verkoston jäsenten
välisten suhteiden luonne. Toimintaympäristön epävakauden aste voi olla korkea tai matala. Lii-
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ketoimintasuhteiden luonne voi vaihdella vaihdantasuhteesta yhteistoimintaan. Vaihdantasuhteella (transaction) tarkoitetaan palveluihin ja tuotteisiin liittyvien resurssien vaihtamista yritysten kesken. Kustannustekijöiden merkitys korostuu ostaja-myyjä -suhteessa. Yhteistoiminta (collaboration) tarkoittaa yhden tai useamman yrityksen välistä tiiviimpää yhteistyötä, jossa jaetaan
yhteisiä resursseja saman asian saavuttamiseksi. Osaamisintensiivisten palveluyritysten piirteet
määrittävät sen, että tiivis yhteistoiminta eri yritysten välillä parantaa kilpailukykyä. Sopivin
verkostomuoto osaamisintensiivisille liike-elämän palveluille voi olla joustava verkosto, jossa
toimintaympäristön epävakaus on korkea ja liiketoimintasuhteet perustuvat tiiviiseen yhteistoimintaan ja ne ovat pitkäkestoisia. Verkoston rakennetta ja siinä olevien yritysten määrää
voidaan muuttaa tarvittaessa. Verkostomuoto tuottaa jatkuvasti uusia palveluja asiakkaiden tarpeisiin. Joustavan verkoston ydinosaamista ovat asiantuntijuus, osaaminen ja innovaatiokyvykkyys.
Yritykselle on tärkeää löytää asema, jossa se ei ole liian heikko ja vaarassa jäädä muiden armoille, eikä toisaalta liian vahva, jolloin muut saattavat muodostaa omia yhteenliittymiä yritystä
vastaan. Pääsy ulkoisiin resursseihin voidaan nähdä pitkän aikavälin toimintana, joka aiheuttaa
kustannuksia ja merkittäviä muutoksia yrityksen aiempaan tilanteeseen (Ritter & Gemünden
2003, 692). Jokaisen verkostossa mukana olevien toimijoiden resursseja on voitava käyttää siten, että ne tuottavat uusia ideoita ja innovaatioita hyödyttäen kaikkia verkoston jäseniä.
OECD:n raportin (1998, 59) mukaan empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet verkottuneiden yritysten olevan huomattavasti innovatiivisempia kuin verkottumattomat, vaikka nekään eivät toimi
täysin eristäytyneinä, vaan ostavat muun muassa sulautettuja teknologioita, konsultointipalveluja
ja tietopääomaa. Kaikki yritykset eivät halua verkottua. Ruuskasen (2003) mukaan verkottumattomuuden keskeisimpänä syynä suomalaiset yritykset ovat pitäneet oman osaamisen suojelua.
Myös halu pysyä riippumattomana, kumppaneiden vaikea saatavuus, pitkät välimatkat, lisääntynyt epävarmuus, kilpailu, muiden huonot kokemukset ja vaikeus vastata yhteistyön vaatimuksiin
ovat olleet merkittäviä syitä verkottumattomuuteen.

2.6.3 Tiedonhankinta
Tiedonhankinnassa on olennaista se, kuinka tehokkaasti tietoa voidaan käyttää yrityksen strategioiden luomiseen ja toteuttamiseen. Tieto on arvokasta vain, jos se on olennaista ja käyttökelpoista yritykselle (Hakanen 2004, 32). Tiedon hankkimisen tulee lähteä liikkeelle tietotarpeen
tunnistamisesta ja ymmärtämisestä (Jentzsch & Prekop 2002, 103). Yrityksen tietotarpeet voivat
vaihdella runsaasti niin yritysten välillä kuin yrityksen sisällä. Tämän vuoksi paras menetelmä
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tietotarpeen tyydyttämiseksi vaihtelee tilanteen mukaan. Yritys voi luoda tarvitsemansa tiedon
itse, mutta usein yrityksellä ei ole kykyä tarvitsemansa tiedon luomiseen tai tieto on luonteeltaan
sellaista, että se voidaan hankkia vain ulkopuolisesta ympäristöstä (esimerkiksi asiakaspalaute,
spesifinen asiantuntijatieto). Yrityksen tulee tällöin kommunikoida muiden verkostossaan olevien kumppaneiden kanssa saadakseen tarvitsemansa tiedot.
Erityisen tärkeää yritykselle on uuden tiedon luonti innovaatioiden synnyttämiseksi. Uuden tiedon luominen edellyttää henkilökohtaista ja organisatorista uudistumista sekä henkilöstön sitoutumista yrityksen missioon. Innovaatio on kompleksinen tiedonhankinta-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi. Innovaatioprosessissa on kaksi relevanttia tiedon tyyppiä: 1) eksplisiittinen, kodifioitu tieto, joka on dokumentoitua (julkaisut, ohjeet, tietokannat ym.) sekä 2) tacit, eikodifioitu tieto, joka on kiinnittyneenä ihmisiin, osaamiseen, toimintaan ja rutiineihin (Nonaka
& Takeuchi 1995, 62-70). Innovaatioprosesseissa yritys tarvitsee tietoja ulkopuolelta. Swanin
ym. (1999, 263) mukaan innovaatioprosessit ovat muodostumassa yhä enemmän vuorovaikutteisiksi vaatien samanaikaista verkostoitumista useiden eri organisaatioiden välillä. Tämä tarjoaa
sekä haasteita, että mahdollisuuksia innovaatioiden luomiselle. Innovaatioihin tarvittavaa tietoa
ei enää pidetä vain oman yrityksen sisällä, vaan tietoa jaetaan sekä yrityksen sisällä että toisten
yritysten ja organisaatioiden kesken. Yritys voi näin hyödyntää innovaatioiden luomisessa ulkopuolisia tietoja, joita sen liiketoimintaverkostossa on käytettävissään. Uudet palveluinnovaatiot
esimerkiksi syntyvät usein aikaisempien palvelujen kontekstista, jolloin laajemman tietopääoman hyödyntäminen olemassa olevista palveluista parantaa yrityksen kykyä luoda uusia palveluinnovaatioita (Iansiti & Levien 2004, 77). Innovaatioihin tarvittavien tietojen ja osaamisen
siirtämisessä voi kuitenkin ilmetä ongelmia. Yrityksellä tulee olla itsellään yhteistä tietopääomaa, jonka avulla voidaan yritykselle ja henkilöille luoda yhteistä ymmärrystä kehitettävistä
asioista.
Yritysten dynaamisessa toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ovat niin suuret, että yksikään yritys ei voi kuvitella olevansa muuttumaton ja ympäristöstään eristäytynyt toimija (Grönroos 2003, 92). Muuttuvassa toimintaympäristössä yritykset eivät voi luottaa enää pelkästään
omiin sisäisiin kilpailukykyihinsä. Niiden tulee luoda yhteistyösuhteita muiden organisaatioiden
kanssa ja lisätä oppimistaan näiden organisaatioiden kanssa tapahtuvan tiedon jakamisen välityksellä (Testa 2002, 261). Yhteistyön päätehtävä on juuri vähentää toimintaympäristön epävarmuutta varmistamalla yrityksen mahdollisuus päästä käsiksi laajemman ympäristön tietoihin
(Kraatz 1998, 623). Bititcin ym. (2004, 251) mukaan yritykset pyrkivät yhteistyön kautta säilyttämään kilpailukykynsä sekä asemoimaan liiketoimintansa uudelleen.
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Osaamisintensiivisen palveluyritysten (KIBS) tärkein tietolähde ovat sen asiakkaat. Innovaatioiden synty edellyttää asiakkaalta panostusta ja aktiivista vuorovaikutusta palveluja tarjoavan
yrityksen kanssa (Kemppilä & Mettänen 2004, 43). KIBS-yritysten toiminnassa aineettoman
palvelun muutoksen laajuutta voi olla vaikea mitata ja hahmottaa. Myös tuote, palvelu ja prosessi ovat kietoutuneena toisiinsa ja niitä on vaikea erottaa toisistaan. KIBS-yritysten innovaatiokykyä ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta tuleekin tarkastella dynaamisena, jatkuvasti
muuttuvana prosessina. Menestyksellisissä innovaatioissa hyödynnetään usein sekä hiljaista että
täsmällistä tietoa. Innovaatio on ymmärrettävissä kehänä, jossa toteutuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutus (Muller & Zenker 2001, 1502).
Tutkimuksissa on havaittu yhteys liikkeenjohdon käyttämien informaatiolähteiden määrällä ja
yrityksen kasvulla. Esimerkiksi Gassen (1986, 57-58) tutkimuksessa liikkeenjohtajien käyttämien informaatiolähteiden määrä oli suurempi mitä korkeamman pistemäärän he saivat yrittäjyysideologiamittarilla. Korkea ideologiapistemäärä merkitsi manageriaalis-rationaalista orientaatiota, joka oli yhteydessä yrityksen kasvuun. Nivala (1994, 211) havaitsi yrityksen ulkopuolelta saatavan tiedon merkityksen yrityksen kehittämisessä kasvavan yrityskoon ja yrityksen kehittämispanoksen kasvaessa. Tässä tutkimuksessa informaation ja tiedonhankintaa pidetään strategisen johtamisen tärkeänä tehtävänä. Yrittäjän taito hankkia uutta tietoa oletetaan olevan yhteydessä osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten menestymiseen ja selviytymiseen.

2.6.4 Liiketoiminnassa tarvittava osaaminen
Yrityksen osaaminen (competence) merkitsee kykyä käyttää yrityksen varallisuutta (assets) ja
kyvykkyyksiä (capability) koordinoidusti niin, että yrityksen tavoitteet voidaan saavuttaa (Sanchez & Heene 1997). Yrityksen osaaminen perustuu yrityksen tietoon eli yhteisiin uskomuksiin
asioista ja niiden välisistä suhteista (Sanchez & Heene 1997, 5-6). Osaaminen, jota yrityksellä
on mutta jota se ei vielä käytä, ei ole organisaation osaamista, vaan sitä tulee kutsua organisaation potentiaaliseksi osaamiseksi (potential competence) (Durand 1997, 129-131). Yrityksen
osaaminen ja sen kyvykkyydet ovat erilaisia taitoja ja osaamisalueita yhdisteleviä osaamisen
kokonaisuuksia. Taidot (skills) ovat pienen ryhmän tai yksilötason osaamista, joka liittyy tiettyyn tilanteeseen tai erityisen resurssin käyttöön (Sanchez & Heene 1997, 6). Yrityksissä voidaan myös tunnistaa joitakin ”avainkvalifikaatioita” eli taitoja, jotka vaikuttavat monilla eri kyvykkyysalueilla. Yrityksiin liittyvistä erityiskvalifikaatioista voidaan puhua yksilöiden asiantuntijuusalueina, jotka liittyvät yhteen tai useampaan yrityksen ydinosaamisalueista.

41
Yrityksen osaamistarpeella tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on ammattitaidon puutetta jollakin
osaamisalueella ja tarve lisätä ko. alueen osaamista. Tarve saadaan selville analysoimalla yrityksen nykytilaa ja vertaamalla sitä yrityksen tavoitteisiin ja päämääriin. Yrityksellä voi olla osaamispuutteita, joista ei muodostu osaamistarpeita, sillä yrityksen ei tarvitse osata kaikkea. Tärkeitä osaamisalueita tulee kuitenkin kehittää, vaikka osaaminen olisi kohtuullisella tai hyvällä
tasolla. Kriittisten osaamisvajeiden korjaamiseksi yritys voi ryhtyä muun muassa seuraaviin
toimenpiteisiin: tehtävien uudelleenjako, rekrytointi, osaamisen ostaminen ja henkilöstökoulutus
(Nurminen, Pommelin & Talonen 1999).
Monet tutkimukset yhdistävät innovaation ja asiantuntijuuden (korkea osaaminen) välisen positiivisen suhteen (Damanpour 1991; Miles & Snow 1978). Useimmista niistä on asiantuntijuuden
indikaattoreina käytetty koulutustaustaa (tutkinto) ja ammatillisen koulutuksen tasoa ja alaa.
Henkilöiden tiedot, taidot ja kyvyt saattavat edistää organisaatiossa tapahtuvien innovaatioiden
syntymistä. Innovaatioiden todennäköisyys on havaittu olevan alhaisempaa yrityksissä, joissa on
heikosti koulutettua henkilöstöä tai johtoa (Damanpour 1991; Miles & Snow 1978). Osaamisen
kehittämisen tarpeet dynaamisissa toimintaympäristöissä toimiville yrityksille ovat kuitenkin
jatkuvia. Yritys tarvitsee uusien mahdollisuuksien etsimiseksi ja löytämiseksi uutta tietoa ja
osaamista (potential knowledge) säilyttääkseen joustavuutensa ja innovointikykynsä.
Pk-yrityksiin kohdistuu monenlaisia osaamisen ja kilpailukyvyn kehittämistarpeita. Suurimmat
osaamisen kehittämisen tarpeet näyttää tällä hetkellä liittyvän erityisesti sähköiseen liiketoimintaan Kauppa- ja teollisuusministeriön (2004a) tutkimuksen mukaan. Osaamisen kehittämisessä
yrityksissä avainasemaan nousee onnistuneet ja tarvelähtöiset yrittäjille suunnatut koulutuskokonaisuudet. Useissa kotimaisissa pieniin yrityksiin kohdistuneissa tutkimuksissa on noussut
esille samantyyppisiä koulutus- ja kehittämistarpeita (KTM 2004a, Tekes 2006). KTM:n
(2004a) suorittamassa tutkimuksessa selvitettiin pk-yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen tarpeita. Tutkimuksessa havaittiin, että yritysten liiketoiminnassa ilmenee kehittämistarpeita monella osa-alueella. Suurin konkreettinen tarve nähtiin olevan tieto- ja viestintätaitojen
parantaminen. Tutkimuksen mukaan keskeiset perustarpeet yrityksissä ovat seuraavat alueet:
1) liiketoimintavalmiuksien osaamisen perustarpeet,
erityisesti sähköiseen liiketoimintaan liittyvät valmiudet,
2) tieto- ja viestintätekniikkavalmiuksien perusosaaminen.
Liiketoimintavalmiuksien osaamisen perustarpeet ovat usein hyvin konkreettisia, kuten talouden hallinta, markkinointi, myynti, asiakkuuden hallinta, päähankkija-alihankintasuhteet ja oikeiden sovellutusten ja järjestelmien löytäminen. Liiketoimintaosaaminen on moniulotteinen kä-
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site. Se voidaan ymmärtää laajimmillaan kaikeksi sellaiseksi osaamiseksi, joka parantaa yrityksen kilpailukykyä ja mahdollistaa sen menestyksen (KTM 2004b, 23). Yrittäjät mainitsevat erityisesti markkinointiin ja taloushallintaan liittyviä tarpeita. Tarpeet näyttävät olevan hyvin käytännönläheisiä ja tilannesidonnaisia, eikä osaamisen kehittämisen näkymiä juuri ennakoida.
Kouluttajatahot korostavat, että yrittäjillä ei aina välttämättä ole selkeää kokonaiskuvaa kaikista
osaamistarpeistaan. Esimerkiksi sähköisen liiketoiminnan osa-alueita ja välineitä ei tunnisteta
riittävästi, kun ei tunneta eri vaihtoehtoja (KTM 2004a, 15-16).
Sähköiseen liiketoimintaan liittyvissä valmiuksissa korostuvat seuraavat liiketoiminnan osaalueet (Ovaskainen & Ritsilä 2001):
•

markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu
-

asiakassuhteiden luonti ja ylläpito, markkinointiketjun kokonaisuuden hallinta,
mainonta ja markkinointi uudessa ympäristössä

•

strategiset liiketoimintaprosessit ja taloushallinto
-

liiketoiminnan johtaminen, kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaprosessien tarkoituksenmukainen integrointi, liiketoiminnan kehityksen jatkuva seuranta ja arviointi

•

tekniset kvalifikaatiot ja logistiikka
-

järjestelmien tekninen integroiminen, logistiikka ja tavarantoimitus, kattavat ja
luotettavat tietoturvaratkaisut

•

innovaatiot ja tuotekehitys
-

liiketoiminnalliset innovaatiot (ansaintalogiikat, partnerisuhteet), tuote- ja palveluinnovaatiot, markkina- ja markkinointi-innovaatiot, mainonta ja markkinointi
uudessa ympäristössä.

Sähköisessä liiketoiminnassa korostuu tulevaisuudessa tekniikan lisäksi yhä enemmän liiketoiminnallinen osaaminen. Sähköiset liiketoimintavalmiudet ovat asiantuntijakeskustelujen mukaan pk-yrityksissä usein vielä vaatimattomia. Yritykset eivät tunnista omia osaamisen kehittämistarpeita. Erityisesti mikroyritysten (alle 10 henkilöä) sähköisen liiketoiminnan edistämiseksi
tarvitaankin mittavia osaamisen kehittämistoimenpiteitä (KTM 2004a, 17).
Sepän ym. (2005) mukaan pienten yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisessä merkittävä
konkreettinen kehittämistarve on käytännön tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa. Yleensä kyseisissä taidoissa yrityksissä on selkeitä puutteita. Tietotekniikkaan liittyviä perusosaamistarpeita
ovat kouluttajien ja asiantuntijoiden mukaan erityisesti:
•

Laitteistot

•

43
Perusohjelmistot: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, tietokannat

•

Internet: tiedonhakeminen, www-sivujen tekeminen ja päivitys

•

Sähköpostin käyttö

•

Tietoturvakysymykset

Sähköiseen liiketoimintaan liittyvää teknistä osaamista tarvitaan esimerkiksi verkkolaskutukseen. Pk-yritysten asiakkaat edellyttävät yritykseltä yhä enemmän sähköistä palvelua. Erityisesti
liiketoiminnan sähköistämisen vaatimukset nousevat esille, kun kyseessä on alihankkijasuhde
johonkin suurempaan yritykseen. Toiminnan luonteen lisäksi liiketoiminnan sähköistyminen
riippuu siis yrityksen koosta. Usein suuryritykset toimivat sähköistämisen veturina, jotka edellyttävät kumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan omien järjestelmien kanssa yhteensopivia järjestelmiä. Suuryrityksissä liiketoiminnan sähköistäminen on aloitettu jo 60- tai 70-luvulla. Internet-,
intranet- ja extranet -järjestelmiä on otettu käyttöön yrityksissä 90-luvun puolivälistä alkaen.
Isojen yritysten sähköistämisessä on meneillään trendi sisäisten järjestelmien kehittämisestä
kohti ulkoisia yhteyksiä (Seppä ym. 2005, 62-64).
Pienissä yrityksissä liiketoiminnan sähköistyminen on alkanut yksittäisten sovellusten kautta
suuryritysten vaateiden myötä. Pienissä yrityksissä on paljon käyttämätöntä potentiaalia sähköistämisessä ja kokonaisprosessin sähköistäminen on vasta alkamassa. Pieniin yrityksiin liiketoiminnan sähköistyminen on tullut Internetin ja edullisen tietotekniikan kautta. Pienimmilläkin
yrityksillä alkaa olla nykyään vähintään Internet-yhteys pankkiasioiden sähköiseen hoitoon.
Sähköisten liiketoimintaprosessien liittyminen yritysten välisiin prosesseihin on harvinaisempaa
ja toteutettu usein tapauskohtaisesti. Liiketoiminnan sähköistäminen ei ole pienille yrityksille
strategisen tason tavoite, vaan tapa rationalisoida yksittäisiä prosesseja helpommin (Seppä ym.
2005, 63-64).
Pienyrityksissä vierastetaan usein tieto- ja viestintätekniikkaa, vaikka käyttötarve on tiedostettua. Asenteet voivat olla kielteisiä erityisesti vanhemmilla yrittäjillä, nuoret yrittäjät taas suhtautuvat usein luottavaisemmin tieto- ja viestintätekniikkaan. On havaittu, että yrittäjän on joskus vaikea tunnustaa osaamattomuuttaan, vaikka yrityksessä on käytössä tarpeelliset laitteet ja
ohjelmistot. Käyttöaste ja tietotekniikan hyödyntämisen taso voi näin jäädä alhaiseksi (KTM
2004a, 2004b).
Pienten yritysten osaamisen kehittämisessä painotusta on lisättävä markkinointiosaamiseen, tietotekniseen osaamiseen ja liiketoiminnan sähköistämiseen. Julkinen sektori voi toimia merkittävänä pienten yritysten sähköistämisen edistäjänä tarjoamalla yrityksille markkinaehtoisesti ja
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-perusteisesti hankittavien liiketoimintaa sähköistävien tuotteiden ja palvelujen tarpeen arviointiin ja hyödyntämiseen (koulutukseen) liittyviä yrittäjävetoisia palveluja (Seppä 2005, 78).
Seuraavaksi tarkastellaan osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten keskeisiä osaamisalueita tulevaisuudessa Toivosen (2004) mukaan. Rakennemuutos ja toimintatapojen muutos
liike-elämän palveluissa synnyttävät monia haasteita osaamisen kehittämiselle alan yrityksissä.
Osaamista liike-elämän palveluissa voidaan tarkastella kolmella tasolla: liiketoiminnan tasolla
vaadittava osaaminen, palveluprosessin tasolla vaadittava osaaminen ja henkilökohtaisen
vuorovaikutuksen tasolla vaadittava osaaminen (vrt. Kuusisto 2000, 47). Taulukossa 4 on
eritelty näitä eritasoisia osaamisalueita ja arvioitu mitkä elementit niissä jatkuvat suunnilleen
ennallaan, mitkä ovat uusia kasvamassa olevia vaatimuksia.
Taulukko 4: Keskeiset osaamisalueet liike-elämän palveluissa (Toivonen 2005).
osaamisalue

mikä ennallaan

mikä uutta

liikkeenhoidon perusteissa paljon
muuttumatonta

globalisoituvan verkostotalouden
uudet liiketoimintamallit

todellisten muutosten erottaminen
näennäisistä
vaikea taito jota asiantuntijayritysten johdolta on aina vaadittu
oman liiketoiminnan
hahmottaminen laajemman
kokonaisuuden osana

ennakointikyvyn kasvava tarve

oman ammattialan hallinta on
asiantuntijayritysten toiminnan
ydin
jonkinasteista asiakasalojen
tuntemusta on aina tarvittu
suunnittelu-, koordinointi- ja
hallinnolliset taidot; projektitaidot

asiantuntemuksen laajentaminen ja
syventäminen; sisältö- ja
menetelmäosaamisen tasapaino
asiakassektoreita koskeva systemaattinen tiedonkeruu
palveluprosessien suunnittelun
tärkeys kasvaa - monia toimijoita,
nopeammat syklit

erityisesti myyntitaidot
ovat tärkeitä tällä tasolla
yhteistyötaidot koskien asiakkaita,
muita asiantuntija-yrityksiä ja
muita toimijoita
esim. kyky käyttää taitojaan
monipuolisesti, tilannetaju

käytännön myyntitaidoissa
on edelleen paljon puutteita
partneri- ja verkostosuhteiden
yleistyminen korostavat
yhteistyötaitojen merkitystä
esim. oman työn kokonaishallinta
muutosten keskellä, kyky kannustaa
muita

liiketoiminnan taso
talouden ja liiketoiminnan
peruslainalaisuuksien
ymmärtäminen
meneillään olevien muutosten ymmärtäminen
asiantuntijuuden ja
yrittäjyyden yhdistäminen
oman arvoketjun
yleinen hallinta

”yrittäjyyshenkeä” vaaditaan
myös johtoon kuulumattomilta
entistä monimutkaisemmat
arvoketjut, arvoketjujen systemaattisen integroinnin tarve

palveluprosessin taso
oman ammatin sisällöllinen
ja menetelmällinen hallinta
asiakastoimialojen tuntemus
yksittäisten palveluprosessien läpiviennin
vaatimat taidot
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen taso
markkinointi- ja
myyntitaidot
yhteistyötaidot
sosiaaliset ja henkilökohtaiset taidot

Osaaminen liiketoiminnan tasolla tarkoittaa talouden ja liike-elämän yleistä tuntemusta sekä
kykyä hahmottaa oma liiketoiminta laajemman kokonaisuuden osana. Palveluprosessin tasolla
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keskeisinä osaamisalueina voidaan erottaa oman ammattialan sisällöllinen ja menetelmällinen
hallinta, asiakastoimialoja koskeva tietämys sekä yksittäisten palveluprosessien käytännön
läpivientiin liittyvä osaaminen. Oman ammattialan sisällöllinen ja menetelmällinen hallinta on
se osaamisalue, johon asiantuntijayritysten koko toiminta pohjautuu. Erityisiä haasteita
yrityksille asettaa sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen. Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tasolla vaaditaan toisaalta ammatilliseen perusosaamiseen kiinteästi kytkeytyviä palvelutaitoja, toisaalta yleisiä henkilökohtaisia ja sosiaalisia valmiuksia. Edellisiin kuuluvat muun
muassa myyntitaidot ja yhteistyötaidot. Myyntitaitojen puute on tyypillinen suomalaisten liikeelämän palveluyritysten ongelma, joka osin liittyy edellä mainittuun vaikeuteen yhdistää asiantuntijuus ja yrittäjyys. Asiantuntijayritysten välisessä yhteistyössä haasteena on myös joustavien
verkostomaisten suhteiden hallinta (Toivonen 2005).
Kautosen ym. (2004) mukaan KIBS-yritysten osaamisessa korostuu ammattitaito, asiantuntemus, kokemus ja kiinteä vuorovaikutus asiakkaaseen. Perinteisissä, ”rutiininomaisissa” palveluissa (taloudelliset palvelut) kilpailuetu voi syntyä esimerkiksi hyvästä, kuuntelevasta asiakaspalvelusta ja palvelun toimivuudesta. Teknisissä palveluissa korostuvat tunnettuus, maine, paikallisuus, osaamisen laajuus, monipuolisuus, monialaisuus, laatu ja aikataulujen pitävyys. Lainopillisissa palveluissa ja mainos- ja markkinointipalveluissa osaamisen lisäksi korostuvat usein
kansainväliset verkostot ja kontaktit. Mainosalalla uuden asiakkaan saaminen on vaikeaa, koska
erot kilpailijoiden välillä koetaan vähäisiksi ja vaikeasti arvioitaviksi. Näin ollen pitkäaikaiset
asiakassuhteet, kumppanuudet ovat tärkeässä asemassa. Liikkeenjohdon konsultointipalveluissa
nousee esiin useamman tyyppisen osaamisen yhdistäminen. Kilpailuetuina alalla nähdään (elämän) kokemus, palvelutarjonnan laajuus, innovatiivisuus ja kustannustaso. Tietojenkäsittelypalveluissa korostuvat kumppanuus- ja partnerisuhteet asiakkaisiin, jolloin asiakkaan on vaikea
vaihtaa palveluntuottajaa syvällisemmän perehtymisen jälkeen (Kautonen ym. 2004, 38-39).
KIBS-toimialan kehittämistä tarkasteltaessa on syytä huomioida toimialan yritysten erilaisuus ja
elinkaaren vaihe. Yritysten välillä esiintyy eroja innovatiivisuudessa, asiakasläheisyydessä ja
verkostokumppanuudessa huomattavasti. Myös yrityksen ikä vaikuttaa kehittämisen tasoon ja
laajuuteen. Voidaan todeta, että vaikka osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut pitävät sisällään monia erilaisia asiantuntija-aloja ja vaikka osaamisessa kullakin alalla luonnollisesti on
oma ydin, löytyy vaadittavissa taidoissa paljon yhteistä. Alan sisäinen konvergoitumiskehitys
vielä entisestään vahvistaa yhteistä osaamispohjaa (Toivonen 2004).
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2.7 Innovaatiotoiminnan edistäminen

2.7.1 Kansallinen innovaatiopolitiikka

Dodgson & Bessant (1996) määrittelevät innovaatiopolitiikan tarkoitukseksi yritysten, verkostojen, teollisuudenalojen ja kokonaisten talouksien innovaatiokyvyn lisäämisen edistämällä innovaatioprosesseihin liittyvien toimijoiden (yritykset, tutkimuslaitokset, asiantuntijayritykset
yms.) välistä vuorovaikutusta. Heidän mukaan innovaatiopolitiikan fokukseen kuuluu teknologisten kysymysten lisäksi myös yritysten organisointiin ja johtamiseen liittyvät kysymykset (organisatoriset ja sosiaaliset innovaatiot).
Koskenlinna ym. (2005) mielestä innovaatiopolitiikkaa voidaan pitää elinkeinopolitiikan kivijalkana. Uusien innovaatioiden ja kehittyvän liiketoiminnan kautta Suomen kilpailukykyä voidaan parantaa. Innovaatiopolitiikalla pyritään kannustamaan alueen yrityksiä innovaatiotoimintaan innovaatioprosesseja tukemalla. Innovaatiopolitiikka liittyy useaan politiikkasektoriin kuten
teknologiapolitiikkaan, tiedepolitiikkaan, elinkeinopolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, aluepolitiikkaan ja työmarkkinapolitiikkaan (Koskenlinna ym. 2005).
KTM:n (2006a) raportissa innovaatiopolitiikalla tarkoitetaan valtiollisen toiminnan aluetta, jonka tehtävänä on pyrkiä vaikuttamaan teknologian muutokseen, muutoksen suuntaan ja vauhtiin.
Perinteisesti innovaatiopolitiikan keskiössä on ollut teknisen tutkimus- ja kehittämistyön tukeminen ja innovaatioiden aikaansaaminen. Nyt ollaan kuitenkin siirtymässä kohti laajempaa innovaatiopolitiikan määritelmää, joka kattaa niin yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiä
kuin asuin- ja elinympäristön viihtyvyyttä.
Suomen innovaatiotoiminnassa ja -politiikassa nähdään olevan puutteita. Sitra (2005a, 6-7) puhuukin Suomen paradoksista, joka muodostuu siitä, että kilpailukykyinen ja osaava maa ei houkuttele investointeja, ei ole elintasomittareissa kärkisijoilla eikä saa poistettua työttömyyttä. Yltääksemme jatkuvaan menestykseen ja hyvään kilpailukykyyn meidän on olennaisesti parannettava innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta. Sitran Suomi maailmantaloudessa -raportissa
(2005b) vaadittiin, että ”tiede- ja teknologiapolitiikasta on siirryttävä laaja-alaiseen innovaatiopolitiikkaan” ja siirtymisestä ”yhtenäistettyyn dynaamiseen innovaatiopolitiikkaan”. Esimerkiksi useilla palvelualoilla työn tuottavuus on verrattain heikkoa, myös t & k-menot suhteessa
tuotannon arvoon palvelualoilla ei yllä OECD:n kärkimaiden joukkoon. Kansantalouden ja elinkeinoelämän yhdeksi perushaasteeksi voidaan nimetä koko palvelusektorin kehittäminen (tuotta-
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vuus, t&k -panosten lisääminen, vienti, julkiset palvelut). Keskeisiä haasteita ovat myös teknologian hyödyntäminen (tuottavuuden nostaminen, laadun parantaminen), ideoiden, luovuuden ja
osaamisen kaupallistaminen (kasvuvaiheen rahoitus, liiketoimintaosaaminen, tuotteistaminen,
brändäys, kasvuhalukkuus) sekä yrittäjäaktiivisuuden lisääminen (kannusteet, esteiden poistaminen). Innovaatiotoiminnan painopistettä onkin alettu suuntaamaan kohti palveluliiketoimintaa, esimerkkinä Tekesin SERVE -palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma.
Myös KTM:n ja Valtion tiede- ja teknologianeuvoston (2004) raportissa innovaatiopolitiikassa
on havaittu puutteita ja siitä tulisi saada enemmän tulosta. Tutkimustyö on laajaa ja keksintöjä
syntyy, mutta innovaatiopolitiikka ei ole kansallisella tasolla yhtenäistä. Nykyisellään kansallinen innovaatiopolitiikka ei tarkastele välittäjäorganisaatioita riittävästi yhtenä kokonaisuutena,
eikä kansallisen innovaatiopolitiikan osana. Välittäjäorganisaatiot ovat syntyneet pääasiallisesti
paikallisen ja alueellisen toiminnan osana. Näin kansallinen taso ei usein ole tietoinen alueellisista kehittämis- ja innovaatiostrategioista. Raportissa ehdotetaan, että välittäjäorganisaatiot tulee huomioida omana erityisryhmänään kansallisen tason innovaatiopolitiikassa.
Välittäjäorganisaatioiden rooli mikroyrityksissä on erilainen kuin suurissa yrityksissä: mikroyrityksiin on syytä siirtää osaamista, kun isompiin ja vakiintuneisiin yrityksiin voidaan siirtää
helpommin lisenssien ja raporttien muodossa tietoa, joka sitten muuttuu osaamiseksi. Tarvitaan
sopiva tasapaino mikroyritysten ja isompien yritysten kesken teknologiansiirron ja muun yrityskehittämisen politiikkaohjelmissa. KTM:n raportissa todetaan myös, että yritysten innovaatioprosesseista tiedetään liian vähän, tämän seurauksena välittäjäorganisaatioilta edellytetään erikoistunutta osaamista (KTM & Valtion tiede- ja teknologianeuvosto 2004).
Tekesin (2002) teknologiakatsauksessa todetaan, että yritystasolla innovaatiopolitiikan perusajatuksia voisi olla kehittämishaluisten pk-yritysten tukeminen niiden pyrkiessä proaktiiviseen ja
ennakoivaan toimintastrategiaan. Innovaatiopolitiikan välineillä voidaan auttaa yrityksiä tunnistamaan innovaatioprosessinsa vaiheet ja analysoimaan kunkin vaiheen kehittämismahdollisuuksia. Olennaista on tunnistaa erityyppisten yritysten erilaiset innovaatiotoiminnan tukitarpeet.
Esimerkiksi reaktiivisilta, vakiintuneilta yrityksiltä ”puuttuu usein selkeä liiketoiminta- ja innovaatiostrategia, innovaatiotoimintaan ei panosteta, eikä varata resursseja, teknologisen tiedon
hankinta on sattumanvaraista ja tiedon lähteet harvat, innovaatiotoimintaa tukevien järjestelmien ja työkalujen käyttö on puutteellista, henkilöstön innovaatiokykyjen kehittämiseen ei kiinnitetä huomiota”. Pienten yritysten innovaatiotoiminnasta vastaa lähinnä yrittäjä-omistaja, jonka
resurssit eivät riitä proaktiiviseen toimintastrategiaan. Kuitenkin yritystään kehittämään pyrkivän omistaja-yrittäjän panos innovaatiotoimintaan on korvaamaton.
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Tekesin (2002, 40) teknologiakatsauksessa todetaan, että 34 eri aloja kattavassa tutkimuksessa
suuret ja perustavat teknologiset tai markkinoilla muutoksia aiheuttavat innovaatiot (radikaalit
innovaatiot) eivät ole kovin tavallisia. Suurimmaksi osaksi proaktiivisissakin yrityksissä innovaatiot kohdistuivat erilaisiin prosesseihin tai olivat tuotteisiin/palveluihin kohdistuvia pieniä
parannuksia tai vähittäisiä muutoksia (inkrementaaliset innovaatiot). Olennaisempaa ja yrityksiä
erottavampaa onkin innovaatiotoiminnan systemaattisuus ja jatkuvuus kuin innovaation merkittävä uutuusarvo. Innovaatiopolitiikassa tulee ottaa huomioon yksittäisten merkittäviä innovaatioita tuottavien yritysten lisäksi innovaatiotoiminnan laajuus, eli millä tasolla yrityksissä pyritään jatkuvaan oppimiseen ja innovatiivisuuteen kilpailukeinoina.

2.7.2 Alueellinen innovaatiopolitiikka

KTM:n (2006a) raportin mukaan ”alueellisella innovaatiopolitiikalla tarkoitetaan niitä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita toteutetaan kansallisella ja alueellisella tasolla sekä näiden välisenä
yhteistyönä maantieteellisesti rajattujen alueiden innovaatiotoiminnan edistämiseksi”. Alueisiin
kohdistuvassa politiikassa keskeisiä tavoitteita ovat alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen ja tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen, jota toteuttaa alueelliset ja paikalliset yhteisöt ja organisaatiot. Elinkeinopolitiikassa yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja kehittäminen on ymmärretty laajemmin kuin innovaatiopolitiikassa. Elinkeinopolitiikan välineitä ovat yritysten kehittämispalvelut, yritysrahoitus, toimintaympäristöä kehittävä lainsäädäntö ja toimialojen kehittämishankkeet. Viime aikoina elinkeinopolitiikka ja innovaatiopolitiikka ovat lähentyneet toisiaan: innovaatiopolitiikan alue on laajentunut ja vastaavasti innovaatiopolitiikasta on tullut keskeinen osa elinkeinopolitiikkaa.
Alueellisen innovaatiopolitiikan, lähinnä yritystoiminnan edistämisen tärkeys on laajasti tunnustettu. Alueellisen innovaatiopolitiikan tehtäväkenttä riippuu vahvasti kyseisen alueen luonteesta. Kuitenkin sen kohteet ja toiminnan tasot voidaan jakaa yleisellä tasolla seuraavasti:
•

Alueellinen elinkeinorakenne

•

Alueelliset yritysverkostot, keskittymät, klusterit

•

Alueen innovaatiojärjestelmä (alueen kehittäjäverkoston näkökulmasta)

•

Alueen yritykset (Kautonen ym. 2002).

Alueen elinkeinorakenteeseen kohdistuva innovaatiopolitiikka on usein pitkän aikavälin kehittämistoimintaa, joka tähtää rakenteellisiin muutoksiin, esimerkiksi nykyisten klusterien paino-
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pisteiden muuttamiseen ja uusien toimialojen painotukseen. Tarkasteluun tulee tällöin esimerkiksi koulutus- ja tutkimuspainotukset ja niiden uusi suuntaaminen, alueen houkuttavuus sekä
osaamisrakenteiden tarkastelu.
KIBS-toimialalle suuntautuvia politiikkatoimenpiteitä on käynnistetty valtakunnallisesti sekä
alueellisesti viime vuosina. Esimerkiksi Kauppa- ja teollisuusministeriö raportoi säännöllisesti
toimialan kehityksestä alakohtaisesti. Teknologian kehittämiskeskus (Tekes) on myös käynnistänyt laajan SERVE-hankkeen, jossa keskitytään innovaatioihin palveluliiketoiminnassa ja erityisesti KIBS-sektorin merkitykseen keskeisenä välittäjäorganisaationa alueellisissa innovaatioverkostoissa. Toimenpiteet ja politikkaohjelmat KIBS-sektorin kehittämiseksi ovat vielä osin suunnittelutasolla (Toivonen 2006).
Alueellisella tasolla (maakunta) erityisesti Helsingissä, Tampereella, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa on suunnitteilla tai toteutetaan parhaillaan alueellisia kehittämistoimenpiteitä ja
-strategioita KIBS-sektorille. Keskeisiä tavoitteita kehittämishankkeissa on muun muassa nivouttaa KIBS-toimialan yritykset alueelliseen innovaatiojärjestelmään ja klusterityöhön nykyistä
paremmin, parantaa kaupallistamis- ja tuotteistamisprosesseja sekä lisätä verkostoitumista ja
vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä (Toivonen 2006).
KIBS-politiikoissa on tähän saakka painottunut tutkimusperusteinen lähtökohta sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Kansainväliset KIBS-tutkimukset ovat osoittaneet KIBS-yritysten
merkittävyyden, joka on lisännyt myös toimialan kiinnostusta Suomessa. Toimialan tutkimuksissa Suomessa on toteutettu sekä kansallisen että aluetason tilastollisia tutkimuksia ja haastatteluja, jotka ovat helpottaneet tunnistamaan konkreettiset kehittämistarpeet. KIBS-sektorin kehittämisessä on korostunut ammattikorkeakoulun keskeinen rooli. Toivosen (2006) tutkimuksen
mukaan esimerkiksi Pohjois-Savon ja Etelä-Pohjanmaan ammattikorkeakouluilla on meneillään
merkittävää KIBS-tutkimusta. Alueellisina ’KIBS-keskuksina’ ovat myös toimineet ammattikorkeakoulut Tampereella ja Helsingissä.
KIBS-sektorin kehittämisellä on pyritty vaikuttamaan sekä tarjontaan että kysyntään. Tekesin
SERVE-ohjelmassa on painotettu suoria kehitysvaikutuksia KIBS-yrityksiin sekä niiden asiakkaisiin. Erityisesti KIBS-toimialalla on lisättävä ei-teknologisten KIBS-palvelujen tarjontaa ja
tehokkuutta. Suomessa ei-teknologinen KIBS-palvelusektori on keskimäärin pienempi kuin
muualla Euroopassa. Kysyntäpuolella KIBS-alan kasvumahdollisuudet liittyvät muiden palveluyritysten, julkisen sektorin ja tuotannollisten yritysten väliseen vuorovaikutuksen edistämiseen.
KIBS-asiakkaita on tuettava ja neuvottava laadukkaiden asiantuntijapalvelujen ostamisessa ja
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ulkoistamiseen liittyvää osaamista tulee myös lisätä. Julkisilla toimenpiteillä ja politiikoilla voidaan luoda edellytyksiä toimialan kehittämiseksi ja tukemiseksi, vaikka keskeisin rooli kehittymisessä on yrityksillä itsellään (Toivonen 2006).
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3 TUTKIMUSAINEISTOT JA -MENETELMÄT

3.1 Tutkimusaineistot ja -menetelmät

Pohjois-Savossa KIBS-toimialaa ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimuksen tarkoituksena onkin saada lisäinformaatiota yritysten toiminnasta niiden kehittämiseksi. Päätarkoitus on kuvailla Pohjois-Savon KIBS-toimialan kehitystä sekä yritysten uudistumista ja liiketoiminnan kehittymistä.
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusedellytyksiä on niiden merkitysjärjestelmien ymmärtäminen,
joita tutkittava kohde ympäristöineen käyttää. Tutkijan on tunnettava kohteena oleva ilmiö hyvin, jotta hän pystyisi tulkitsemaan kvantitatiivisin menetelmin saatuja tuloksia. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimusaineisto edustaa tilastollisesti havaintoyksiköiden
muodostamaa perusjoukkoa (Alkula ym. 1994, 20-21; Uusitalo 1991, 80).
Tämä tutkimus toteutetaan käyttämällä kvantitatiivista, määrään perustuvaa tutkimusotetta tärkeimpänä tiedonhankintamenetelmänä. Kvantitatiivisilla menetelmillä tutkimusaineistosta (osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten kehittyminen ja uudistuminen) saadaan laajaalaista ja tarkkaa tietoa. Tutkimuksessa voidaan kuvailla asioiden suuruusluokkia ja eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia. Se mahdollistaa myös vertailun ja ajallisen kehityksen seuraamisen
(Alkula ym. 1994, 21-22; Bryman 1990, 109). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena ei
ole tyhjentävän tiedon tuottaminen jostain todellisuuden osa-alueesta, vaan todellisuutta tutkitaan vain tietyltä näkökulmalta (Perttula 1995, 40-41).
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa vahvuutena voidaan pitää teorioiden koettelua ja testaamista
(Alkula ym. 1994, 21-22; Uusitalo 1991, 82). Tutkimuksen kohdejoukko valitaan kokonaisotannalla ja ennakolta laadittua tutkimussuunnitelmaa seuraamalla (Hirsjärvi ym. 2000). Tämän kokonaistutkimuksen perusjoukon muodostavat Pohjois-Savon alueella sijaitsevat osaamisintensiiviset liike-elämän palveluyritykset. Kyselytutkimuksen kohdeyritykset on valittu Tilastokeskuksen (2006) yritys- ja toimipaikkarekisteristä, tilastollisessa KIBS-toimialatarkastelussa 1995
- 2004 käytetään myös Tilastokeskuksesta saatuja tietoja yritysten toimipaikkojen, henkilöstömäärien ja liikevaihtojen kehityksestä.

Tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksesta tilattua aineistodataa KIBS-yritysten kehityksestä vuosilta 1995 - 2004 sekä KIBS-toimialalta kerättyä kyselytutkimuksen tilastollista dataa
pohjoissavolaisten yritysten uudistumisesta ja palvelukyvystä.
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Ensiksi tarkastellaan Tilastokeskuksen aineistodatasta saatujen tietojen perusteella PohjoisSavon KIBS-toimialan kehittymistä vuosina 1995 - 2004 yritysten toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon osalta sekä analysoidaan niiden vastaavuutta muiden toimialueiden kehitykseen KIBS-toimialalla.
Toiseksi tutkimus suoritetaan kokonaistutkimuksena Pohjois-Savon KIBS-toimialan yrityksiin
(kyselytutkimus), jossa kyselylomake lähetetään KIBS-yrityksiin Tilastokeskuksesta saadun yritys- ja toimipaikkarekisterin (N=1123) mukaan. Tutkittavista KIBS-yrityksistä noin 90 prosenttia on mikroyrityksiä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän
kuin 10 työntekijää, jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yli 50 hengen yrityksiä ei oteta mukaan lopulliseen aineistoanalyysiin. Tässä tutkimuksessa
tarkastellaan mikro- ja pienyrityksiä (alle 50 hengen yrityksiä). Tutkimuksen kohderyhmään
kuuluvien pohjoissavolaisten KIBS-yritysten tiedot jakaantuvat seuraavasti: suurimman KIBSalan muodostaa tekniset palvelut, yhteensä 373 yritystä, taloushallinnolliset palvelut 202 yritystä, konsultointi- ja henkilöstöpalvelut 186 yritystä, tietojenkäsittelypalvelut 179 yritystä, lainopilliset palvelut 54 yritystä sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut 24 yritystä. Kyselylomakkeita
palautui tasaisesti jakaantuneina suhteessa koko Pohjois-Savon KIBS-toimialan yritysjakaumaan
(kuvio 13).
Pohjois-Savon
KIBS-toimiala
Tietojenkäsittelypalvelut
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Lainopilliset palvelut
Taloushallinnolliset palvelut
Mainos- ja markkinointipalvelut
Tekniset palvelut
Konsultointi- ja
henkilöstöpalvelut

Tutkimuksen
kokonaisotanta
(N=1123)

%-osuus
KIBStoimialasta

179
24
54
202
105
373
186

16,0
2,1
4,8
18,0
9,4
33,0
16,7

Kyselylomakkeen
palauttaneet
(N=213)
32
8
12
48
21
60
32

%-osuus
kyselyn
palauttaneista
15,0
3,8
5,6
22,5
9,9
28,2
15,0

Kuvio 13. Tutkimuksen perusjoukon kohdeyritykset ja kyselyn palauttaneet yritykset (%-osuudet
ja lukumäärät).
Kyselytutkimuksen vastaajana on tyypillisesti yrittäjä itse, toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Seuraavassa esitetyt tulokset perustuvat postikyselyaineistoon. Tutkimukseen osallistuvat yrittäjät ovat pääosin miehiä (73 %). Yli puolet vastaajista on iältään vähintään 50 vuotta. Vanhin vastaajista on 82 ja nuorin 22-vuotias (kuvio 14). Iän suhteen miehet ja naiset ovat
yhtenäinen joukko.

53
50

40

%

30

43,3

20

26,2

10
15,2
10,5
4,8

0

20-29 vuotta

30-39 vuotta 40-49 vuotta

50-59 vuotta yli 60 vuotta

Kuvio 14. Vastaajien ikäjakauma.
Vastaajista yli puolet (58 %) on suorittanut ylioppilastutkinnon. Ammatillinen koulutus painottuu ylempiin tutkintoihin (kuvio 15). Yliopistotutkinnon suorittaneita vastaajista on lähes 30
prosenttia. Vain viidellä henkilöllä ei ole ammatillista koulutusta. Koulutusalana painottuvat
tekniikka ja liikenne sekä yhteiskunta ja liiketalouden alat.
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Kuvio 15. Vastaajien ylin ammatillinen koulutusaste.
Iältään tutkimuksen yrittäjät ovat yhteneviä muiden yrittäjien kanssa. Tutkimukseen osallistuvat
yrittäjät ovat paremmin koulutettuja kuin yrittäjät Suomessa keskimäärin. Suomen Yrittäjien ja
Tilastokeskuksen (2006) mukaan vuonna 2004 ylioppilastutkinnon suorittaneita kaikista yrittäjistä on noin 4 prosenttia, opistotasoisen tutkinnon on suorittanut 37 prosenttia ja korkeakoulu(amk) tai yliopistotutkinnon suorittaneita on noin 14 prosenttia.
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Tilastollisessa kyselytutkimuksessa tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisteristä saatuja tietoja pohjoissavolaisista liike-elämän palveluista (N=1123).
Tästä toimialasta on eritelty osaamisintensiiviset liike-elämän palveluyritykset TOL-luokituksen
mukaan seuraavasti (ks. Liite 1):
•

TOL 72

Tietojenkäsittelypalvelut

•

TOL 73

Tutkimus- ja kehittämispalvelut

•

TOL 74111-74129

Lainopilliset ja taloudelliset palvelut

•

TOL 74130, 74401-74409, 74871-74873

Mainos- ja markkinointipalvelut

•

TOL 74201-74209, 74301, 74841

Tekniset palvelut

•

TOL 74140, 74502-74509

Konsultointi- ja henkilöstöpalvelut

Liike-elämän palvelujen toimialaluokittelusta on jätetty pois kyselytutkimuksessa etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, siivouspalvelut, hallintayhtiöt, autokatsastus sekä käännös- ja tulkkauspalvelut. Kyseisiä palveluja ei pidetä erityisen osaamisintensiivisinä (Toivonen 2004).
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi Tilastokeskuksesta hankittiin helmikuussa
2006 KIBS-toimialan kehitystä kuvaava tilastollinen aineisto vuosilta 1995 - 2004. Aineistossa
oli mukana sekä valtakunnalliset että alueelliset (Pohjois-Savo) toimiala-aineistot. Aineistoista
muodostettiin tutkimuskysymyksiä selittävät ja kuvaavat taulukot KIBS-toimialan kehittymisestä.
Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi (Pohjois-Savon KIBS-yritysten palvelukyky) laadittiin kysely (strukturoitu kyselylomake), jonka tavoitteena oli selvittää yritysten uudistumista
ja kehittymistä viime vuosina. Kyselylomakkeesta tehtiin lisäksi web-muotoinen lomake, johon
yrittäjillä oli myös mahdollisuus vastata, mikäli he eivät olleet vastanneet kyselyyn postitse. Kyselylomakkeen kysymykset suunniteltiin ja laadittiin Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen
yksikössä.
Kyselytutkimuksen etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto.
Kyselymenetelmä on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Jos lomake on
suunniteltu huolellisesti, aineisto voidaan nopeasti käsitellä tallennettuun muotoon ja analysoida
tietokoneen avulla. Aikataulu ja kustannukset voidaan myös arvioida kohtuullisen tarkasti. Tulosten tulkinta voi kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi. Kyselytutkimuksen heikkouksina pidetään aineiston pinnallisuutta ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Ei ole myöskään
varmuutta siitä, kuinka vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen. Voi syntyä väärin-
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ymmärryksiä annettujen vastausvaihtoehtojen suhteen eikä tiedetä, miten vastaajat ovat selvillä
aihealueesta, josta kysymykset esitettiin (Hirsjärvi ym. 1997, 191 - 193).
Kyselylomake lähetettiin ensin postitse kaikkiin tutkimuksen kohdeyrityksiin 12.3.2006
(N=1123). Samassa lähetyksessä kohdeyrityksiin lähetettiin myös saatekirje, jossa selvitettiin
tutkimuksen tarkoitus ja tausta. Kyselylomakkeen ja saatekirjeen lisäksi lähetettiin palautuskuori, jossa postimaksu oli maksettu. Lomakkeessa oli pääasiallisesti strukturoituja kysymyksiä
ja joitakin avoimia kysymyksiä. Kysymykset järjestettiin niin, että tärkeimmät kysymykset sijoitettiin alkuun. Vastausaika yrityksillä oli kaksi viikkoa. Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen
saatiin 100 vastausta postitse. Lähetyksessä oli mukana arvokuponki, jossa vastaajille kerrottiin
mahdollisuudesta hyödyntää e-seteliä tietotekniikan koulutuksiin ja konsultointiin. Ennen kyselylomakkeen lähettämistä kyselylomaketta testattiin kolmessa KIBS-toimialan yrityksessä. Yrittäjiltä saatujen ehdotusten ja kommenttien perusteella lomaketta selkeytettiin ja yksinkertaistettiin.
Vastausajan päätyttyä 25.3.2006 aloitettiin puhelinaktivointi kaikkiin vastaamattomiin kohdeyrityksiin, jossa yrittäjiin oltiin yhteydessä Savonia-ammattikorkeakoulun toimesta. Lisäksi
Eccu Finlandilta tilattiin puhelinmarkkinointi -toimeksianto, jossa toteutettiin web-kyselylomake
sekä puhelinaktivointi noin 500 yritykseen. Puhelinaktivointia jatkettiin 12.4.2006 saakka, jonka
jälkeen aloitettiin aineiston analysointi.
Puhelinaktivoinnilla ja web-lomakkeella saatiin 118 vastausta lisää, näin saatiin kokonaisvastausten määräksi yhteensä 218 yritystä määräaikaan mennessä. Vastausprosentiksi tuli 19 %.
Näistä yrityksistä poistettiin analyysivaiheessa vielä 5 yritystä, jotka eivät soveltuneet analyysiin. Toisen vaiheen puhelinaktivoinnissa havaittiin, että KIBS-yrityksissä on huomattava määrä
yrityksiä, joilla liiketoiminta on erittäin pienimuotoista ja nimellistä. Osa yrityksistä on myös
muuttanut toiselle paikkakunnalle. Puhelinaktivoinnissa ei saatu yhteyttä useista soittokierroksista huolimatta noin 150 yritykseen, lisäksi noin 300 yritystä ilmoitti haluttomuudesta osallistua
kyselyyn johtuen yritystoiminnan vähäisyydestä, muutosta tai lopettamisesta. Aktiivisia ja toimivia KIBS-yrityksiä näyttää olevan Tilastokeskuksen toimipaikkamääriä selvästi pienempi
osuus. Tämän perusteella voidaan arvioida, että Pohjois-Savon KIBS-yrityksistä noin kaksi
kolmasosaa toimivat aktiivisesti ja harjoittavat merkittävää liiketoimintaa. Tutkimuksen otanta
kuvaa hyvin KIBS-yritysten kokonaisosuutta Pohjois-Savossa.
Palautusprosenttiin vaikuttavat kohderyhmä, tutkimuksen aihe, lomakkeen pituus, kysymysten
määrä ja tyyppi, motivointi saatekirjeessä, lomakkeen ulkoasu ja palkkiot (Lotti 1998, 48). Suu-
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rin syy vastaamattomuuteen oli yrittäjien kiire ja tutkittavan aiheen vaikeus. Tutkimuslomake
koettiin myös melko pitkäksi. Erityisesti pienissä, 1-2 hengen yrityksissä oli vaikeuksia löytää
aikaa lomakkeen täyttämiseen. Tämä tutkimus kohdistui juuri pieniin yrityksiin, joista suurin
osa oli yhden hengen yrityksiä. Yrittäjien vastauksista voidaan päätellä, että mikäli lomake olisi
ollut lyhyempi ja yksinkertaisempi vastausprosentti olisi ollut korkeampi.
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa toimialan yrityksistä seuraavia tietoja:
- yrityksen ja yrittäjän taustatiedot
- yrityksen uudistumisen ja innovaatioiden kohteet
- yrityksen liiketoiminnan kehittämisen tilanne
KIBS-yritysten uudistumista ja kehittymistä käytiin läpi palautuneiden postikyselylomakkeiden
ja web-kyselylomakkeiden pohjalta. Kyselylomakkeena käytettiin Pohjois-Savon asiantuntijapalvelujen uudistuminen ja kehittyminen -lomaketta. Kyselyssä selvitettiin yrityskohtaisia tietoja: henkilöstön määrää, liikevaihtoa ja sen kehitystä, päätuotteita, markkina-aluetta, suhdannenäkymiä, koulutusinvestointeja, henkilöstön mahdollisia rekrytointitarpeita, uudistumista, verkostoitumista, yritysyhteistyösuhteita, tiedon hankintaa, osaamisen kehittämistä, markkinointia
ja asiakassuhteita sekä yrityksen menestymiseen ja selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

3.2 Tutkimusaineiston analysointi

Analyysivaiheessa aineistokokonaisuus luokitellaan osiin ja sitten teemoitellaan yhdistämällä
luokkia. Synteesivaiheessa hahmotellaan tulkinnan ja teorian kautta uusi kokonaisuus (Hirsjärvi
& Hurme 2000, 144). Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja kerätyn aineiston vuorovaikutusta. Aineistosta on poimittavissa sen sisältämät keskeiset aiheet (Eskola & Suoranta 2000,
174–178). Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään tilastollisia ja standardoituja analyysimenetelmiä, joita voidaan soveltaa monentyyppisiin kysymyksenasetteluihin. Tutkijan tulee valita
ongelmaan sopiva menetelmä (Uusitalo 1991, 82). Raportin perusteena olevat aineistot, tilastollinen toimialan kehittymisen tarkastelu ja tilastollinen kyselytutkimus analysoitiin erikseen ja
muodostettiin molemmista aineistoista keskeiset kuvaajat.

KIBS-toimialan kehitystä tarkasteltiin vuosina 1995 - 2004 muodostamalla aineistosta yleisimmät kuvaajat toimipaikkojen, henkilöstömäärän sekä liikevaihdon kehityksestä. KIBS-toimialaaineistosta ajettiin sekä valtakunnalliset että alueelliset kuviot ja taulukot (frekvenssi- ja prosenttijakaumat, keskiarvot ja -hajonnat) ja siirrettiin ne tutkimusraporttiin.
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Kyselyaineiston tilastollisessa analyysissä oli mukana 213 pohjoissavolaisen KIBS-yrityksen
postin ja web-kyselyn kautta saatua vastauslomaketta. Kyselylomakkeen tulokset (web ja posti)
analysoitiin SPSS 12.01 -ohjelmalla. Kyselylomake koodattiin SPSS-ohjelmaan, muuttujat määriteltiin ja tiedot syötettiin ohjelmaan. Seuraavaksi tulostettiin muuttujien suorat jakaumat. Samalla tarkasteltiin tilastollisia perustunnuslukuja, kuten keskiarvoa, keskihajontaa, mediaania ja
moodia sekä ajettiin ristiintaulukointeja. Tässä yhteydessä joidenkin muuttujien luokkia yhdisteltiin ja luokiteltiin uudestaan.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ilmiön kuvaaminen, ei selittäminen. Vastauksia ei tarkasteltu laadullisesta näkökulmasta. Suorat jakaumat, suhteelliset prosenttijakaumat sekä perustunnusluvut useimmissa kysymyksissä riittävät kuvaamaan tutkimuksen aihealueita. Tutkimuksessa
on käytetty ristiintaulukointia, faktorianalyysiä ja klusterianalyysiä selvittämään keskeisten tekijöiden riippuvuussuhteita sekä tiivistämään tietoa. Tiedon tiivistäminen ja ryhmittely helpottaa
ilmiön tarkastelua ja analysointia.

3.3 Tutkimuksen luotettavuus

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan tehdä yleistyksiä (Gummersson 1991) määrällisen tarkastelun avulla. Sitä voidaan käyttää hypoteesien testaukseen ja oikean totuuden löytämiseen.
Yleistettävyys on lähellä pätevyyttä (validiteettia) ja luotettavuutta (reliabiliteettia) (Gummersson 1991). Kvantitatiivisilla metodeilla voidaan löytää korrelaatioita tai syy-seuraus -suhteita
Voidaan myös tutkia tiettyä ilmiötä ja löytää toimintamalleja, joita voidaan ajatella löytyvän
muistakin yrityksistä (Gummersson 1991), kuten tässä on tehty.
Kvantitatiivinen tutkimus voi sisältää ongelmia ja epävarmuuksia. Tutkimus ei saisi sisältää satunnaisia virheitä, eivätkä tulokset saisi olla satunnaisten virheiden tuloksia. Luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida tutkijan rooli keskeisenä tutkimusvälineenä ja siihen liittyvät riskitekijät, esimerkiksi subjektiivisuus, ennakkoasenteet ja arvot (Eskola & Suoranta 2000, 210). Tämän
tutkimuksen validiteettia on voitu parantaa laajan otannan kautta (kokonaistutkimus).
Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että mitataan oikeita asioita tutkimusongelman kannalta. Validiteetti osoittaa, miten pitkälle analyysissä käytetyt indikaattorit ilmaisevat sitä, mitä niiden on
tarkoitus ilmaista. Sisäinen validiteetti taas tarkoittaa sitä, että tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden suhde toisiinsa on looginen. Ulkoinen validiteetti ilmaisee teorian, johtopäätösten ja empiirisen aineiston välisen suhteen. Sisäinen validiteetti siis kuvastaa tutkijan
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tieteellistä otetta ja sitä, että tutkija hallitsee tieteenalansa. Tutkimuksessa aineisto on ulkoisesti
validia silloin, kun haastateltava on antanut totuudenmukaista tietoa (Grönfors 1985).
Reliabiliteetilla tarkoitetaan, että eri mittaukset tuottavat samoja tuloksia, mittaus ei saa olla sattumanvaraista. Reliabiliteettia voidaan Yinin (1984) mukaan tutkimuksessa kuvata niin, että jos
toinen tutkija suorittaa tutkimuksen noudattaen samoja, ensimmäisen tutkijan kuvaamia menetelmiä, hän päätyy samoihin johtopäätöksiin (Yin 1984). Asiat tulee tehdä riittävän huolellisesti. Reliabiliteettia voidaan parantaa indikaattorin vaihdolla, useammalla havaintokerralla tai
useamman havainnoitsijan kautta (Grönfors 1985).
Kun mittaaminen on reliaabeli ja validi, tutkimusaineisto on sisäisesti luotettava. Aineiston ulkoinen luotettavuus toteutuu, kun tutkittu näyte tai otos edustaa perusjoukkoa. Luotettavuuden
osatekijät määrittävät yhdessä sen, kuinka hyvin aineistoon voi luottaa. Validi mittaaminen ei
pelasta epäedustavaa otosta, eikä edustava otos validiteetiltaan kelvotonta mittaamista (Uusitalo
1991, 86).
Tutkimuksen sisäistä luotettavuutta heikentää tutkimuksen kato. Systemaattinen kato voi johtaa
jonkun ryhmän aliedustukseen. Kato aiheuttaa vääristymiä tuloksiin, jos vinouma korreloi tutkittavan asian kanssa (Eskola & Suoranta 2000). Yrityksille suunnatuissa kirjekyselyissä palautusprosentit jäävät usein huomattavan alhaisiksi (Lotti 1998, 49). Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että tutkittavat pohjoissavolaiset yritykset olivat hyvin edustettuina (kokonaistutkimus). Tutkimuksen melko suuri kato, noin yksi neljäsosa tutkimuksen kohdeyrityksistä vastasi kyselyyn, voi vaikuttaa jatkoanalyyseihin. Tuloksia pohjoissavolaisten KIBS-yritysten kehityksestä ja palvelukyvystä voidaan pitää kuitenkin suuntaa antavina.
Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kohteen monipuolinen tarkastelutapa sekä eksaktin informaation saaminen, jotka nähdään tärkeimmiksi kriteereiksi määrällisessä analyysissä. Myös tutkijoiden perehtyneisyys aiheeseen (KIBS-toimiala) sekä kyselylomakkeen kysymysten muotoilu
lisäsi validiutta. Luottamuksellisuuden painottaminen voi myös lisätä tutkimuksen luotettavuutta
sekä tutkijoiden puolueettomuus. Tutkimuksella voidaan saada näkemys Pohjois-Savon KIBSalan nykytilanteesta, uudistumisesta ja roolista alueen innovaatioverkostossa. Voidaan olettaa,
että samankaltaisia vaikutussuhteita on löydettävissä myös muista pk-yrityksistä Suomessa kuin
tutkimuskohteena olevista Pohjois-Savon KIBS-yrityksistä.
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET
4.1 KIBS-toimialan kehitys vuosina 1995 - 2004
4.1.1 Toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Suomessa

Tämä osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen rakenteen ja kehityksen tarkastelu perustuu
yritys- ja toimipaikkarekisteriin (Tilastokeskus 2006). Käytettävät tiedot kattavat vuodet 1995,
2001 ja 2004. Käytettävissä on siten yhdeksän vuoden ajanjakso. KIBS-toimialan kokonaistarkastelun lisäksi kuvataan toimialan alueellisia kehityseroja. Tilastokeskuksen aineiston perustella on mahdollista tarkastella TE- keskuksittain toimialan toimipaikkojen lukumäärää, henkilöstömäärää ja liikevaihtoa. Tämän lisäksi TE-keskuksittain on mahdollista arvioida KIBStoimialan sisällä eri alojen kehitystä.
Tässä yhteydessä on mahdollista tarkastella vain yritysten kokonaismäärän muutoksia. Tarkasteluun ei ole sisällytetty toimialan dynamiikan tarkastelua eli syntyvien ja lopettavien yritysten
määriä. Vuonna 2004 Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin (Tilastokeskus 2006)
mukaan osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) toimivat yhteensä 28 838 toimipaikassa6. Vuonna 2004 KIBS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vajaa 13 miljardia euroa.
Toimialan yritykset ovat keskittyneet lähinnä Uudellemaalle. Vuonna 2004 Uudenmaan osuus
kaikista KIBS-yrityksistä oli 45 prosenttia, henkilöstömäärästä 54 prosenttia ja kokonaisliikevaihdosta peräti 63 prosenttia. Samana vuonna Pohjois-Savon osuus kaikista KIBS-yrityksistä
oli 3,0 prosenttia, henkilöstömäärästä 2,4 prosenttia ja liikevaihdosta 2,0 prosenttia.
Koko maassa vuosina 1995 - 2004 KIBS-yritysten määrä on kasvanut 42 prosenttia. Vastaavana
aikana kaikkien yritystoimipaikkojen kasvu on Suomessa ollut vain 21 prosenttia (Tilastokeskus
2006). Koko maassa KIBS-yritysten henkilöstön määrä on kasvanut 72 prosenttia. Vastaavasti
KIBS- yritysten liikevaihto on kasvanut 111 prosenttia. Vuonna 2004 KIBS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 13 miljardia euroa. Valtaosa toimialan liikevaihdosta syntyy Uudenmaan alueen yrityksissä. Pohjois-Savossa KIBS-toimipaikkojen kasvu oli 43 prosenttia. Vuonna
2004 Pohjois-Savon KIBS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 250 miljoonaa.

6

Tilastokeskus tarkastelee yritys- ja toimipaikkarekisterissä yritysten toimipaikkojen lukumäärää. Valtaosa sektorin yrityksistä on pieniä ja ne toimivat yhdessä toimipaikassa. Näin toimipaikkojen määrä on lähellä yritysten todellista lukumäärää. Tämän vuoksi tekstissä käytetään yritys -termiä toimipaikka -termin asemasta.
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Toimipaikat
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan osaamisintensiivisten liike-elämän
palvelualan toimipaikkojen määrä on vuosina 1995 - 2004 kasvanut kaikissa maakunnissa. Nopeinta toimipaikkojen kasvu on ollut Pohjois-Pohjanmaalla (52,5 %). Kaakkois-Suomessa
KIBS-toimipaikat puolestaan lisääntyivät vähiten (24 %). Pohjois-Savossa KIBS-toimipaikat
ovat lisääntyneet hivenen koko maan keskiarvoa enemmän eli 43 prosenttia. Vastaavana aikana
kaikkien toimipaikkojen kasvu Pohjois-Savossa oli 13 prosenttia (taulukko 5).
Taulukko 5. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden toimipaikat TE-keskuksittain vuosina 1995, 2001 ja 2004.
Vuosi

Toimipaikkojen
lukumäärä

Muutos-%

1995

2001

2004

1995-2004

Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Lappi
Kaakkois-Suomi
Pirkanmaa
Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Uusimaa

624
389
385
782
154
945
664
482
479
896
1 782
1 188
635
1 701
9 178

852
322
496
1 017
197
1 288
936
675
626
1 107
2 272
1 565
826
2 270
12 164

893
538
525
1 128
212
1 441
996
720
630
1 114
2 494
1 720
871
2 504
13 052

43,11
38,30
36,36
44,25
37,66
52,49
50,00
49,38
31,52
24,33
39,96
44,78
37,17
47,21
42,21

Koko maa

20 284

26 786

28 838

42,17

TK-keskus

Henkilöstömäärä
Osaamisintensiivisen liike-elämän palvelualan henkilöstömäärä on kasvanut kaikissa maakunnissa. Henkilöstömäärän kehityksessä esiintyy alueittaista vaihtelua. Eri osissa maata työpaikkakehitys ei ole näin ollen yhtenevä. Voimakkainta henkilöstömäärän kasvu on ollut PohjoisPohjanmaalla (187 %). Pohjois-Savossa henkilöstömäärä on lisääntynyt keskimääräistä vähemmän (49 %). Kainuussa yritysten henkilöstömäärä on lisääntynyt suhteessa muuta Itä-Suomea
nopeammin (121 %). Hitainta henkilöstömäärän kehitys on ollut Satakunnassa (34,8 %), Kaakkois-Suomessa (36,6 %) ja Etelä-Savossa (38,6 %) (taulukko 6).
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Taulukko 6. Osaamisintensiivisisten liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän kehitys Suomessa TE-keskusalueittain vuosina 1995 - 2004.

1995

Vuosi
2001

2004

Muutos-%
1995-2004

Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Lappi
Kaakkois-Suomi
Pirkanmaa
Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Uusimaa

1 936
788
619
2 117
273
2 460
1 630
769
850
2 732
5 449
3 028
2 113
5 669
39 184

2 617
565
1 068
3 787
567
5 748
2 425
1 205
1 403
3 581
8 693
3 948
2 701
9 847
63 366

2 882
1 092
1 007
4 163
604
7 056
2 972
1 302
1 583
3 731
10 419
4 448
2 848
10 135
64 626

48,86
38,58
62,68
96,65
121,25
186,83
82,33
69,31
86,24
36,57
91,21
46,90
34,78
78,78
64,93

Koko maa

69 189

111 923

119 003

72,00

Henkilöstö

Liikevaihto
Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluja tuottavien yritysten liikevaihdon kehitys on ollut
voimakkainta Lapissa (278,8 %). Osin tämä selittynee muuta maata alhaisemmalla lähtötasolla.
Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihdon kasvu on ollut myös vahvaa (277,5 %). Pohjois-Savossa liikevaihdon kehitys on ollut koko maan keskiarvoa (110,7 %) voimakkaampaa (149,7 %). Merkittävästi hitainta liikevaihdon kehitys on ollut Satakunnassa, vain 4 prosenttia (Taulukko 7).
KIBS-yritysten määrän kehitys Pohjois-Savossa on noudattanut pääosin muun maan kehitystä.
Liikevaihdon kehitys on ollut hivenen muuta maata nopeampaa. Sen sijaan henkilöstömäärän
kehitys on ollut vastaavasti muuta maata hitaampaa. Vuonna 2004 Pohjois-Savossa toimivien
KIBS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 250 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon osuus
koko toimialan liikevaihdosta on vain noin 2 prosenttia. Toimiala työllisti vuonna 2004 PohjoisSavossa yhteensä 2900 henkilöä. Tilastokeskuksen aineiston perusteella vuonna 2004 KIBSyrityksiä Pohjois-Savossa on vajaa 900. Tyypillinen osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluja
tarjoava yritys on suhteellisen pieni, työllistäen 1-3 henkilöä. Maailmantalouden kehitys on ollut
tasaista. Myös Suomen suotuisa taloudellinen kehitys on heijastunut myönteisesti yritystoimintaan.
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Taulukko 7. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden liikevaihdon kehitys TE-keskusalueittain vuosina 1995 - 2004.

1995

Vuosi
2001

2004

Muutos-%
1995-2004

Pohjois-Savo
Etelä-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Lappi
Kaakkois-Suomi
Pirkanmaa
Häme
Satakunta
Varsinais-Suomi
Uusimaa

100 662
56 096
34 707
149 862
14 592
154 210
130 428
43 568
49 152
172 679
385 393
223 463
237 431
425 477
3 876 189

200 585
38 682
70 526
291 788
36 714
466 880
213 209
87 113
125 613
290 661
855 107
354 581
296 106
826 442
7 704 252

251 352
100 747
75 006
335 033
39 952
582 190
250 930
112 263
186 171
324 449
869 595
352 807
246 881
943 825
8 102 513

149,70
79,60
116,11
123,56
173,79
277,53
92,39
157,67
278,77
87,89
125,64
57,88
3,98
121,83
109,03

Koko maa

6 066 063

11 901 631

12 783 301

110,73

Liikevaihto 1000 €

4.1.2 Toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys Pohjois-Savossa

Tekniset palvelut ovat toimipaikkojen lukumäärällä tarkasteltuna suurin KIBS-ala PohjoisSavossa. Vuonna 2004 alan toimipaikkoja oli yhteensä 298. Lainopilliset ja taloudelliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut sekä tutkimus- ja kehittämispalvelujen toimipaikat ovat lisääntyneet suhteellisesti vähiten. Pohjois-Savossa toimipaikkojen määrän kehitys on ollut voimakkainta tietojenkäsittelypalveluissa (91 %). Konsultointi- ja henkilöstöpalveluissa toimipaikat
ovat myös lisääntyneet merkittävästi (70 %). Tutkimus- ja kehittämispalveluja tuottavia yrityksiä on Pohjois-Savossa puolestaan varsin vähän (taulukko 8).
Taulukko 8. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden toimipaikat Pohjois-Savon TEkeskuksen alueella vuosina 1995 - 2004.
Toimipaikkojen lukumäärä
Tietojenkäsittelypalvelut
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Lainopilliset ja taloudelliset palvelut
Mainos- ja markkinointipalvelut
Tekniset palvelut
Konsultointi- ja henkilöstöpalvelut
Yhteensä

1995

Vuosi
2001

2004

Muutos-%
1995 - 2004

65
10
188
77
201
83
624

111
13
214
80
286
148
852

124
16
221
93
298
141
893

91
60
18
21
48
70
43
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Pohjois-Savossa henkilöstömäärän kehitys on toimialalla ollut voimakkainta konsultointi- ja
henkilöstöpalveluissa (356 %). Vuonna 2004 teknisissä palveluissa työskenteli yhteensä 878
henkilöä. Muita henkilöstömäärää kasvattaneita aloja olivat tietojenkäsittelypalvelut (94 %) ja
tekniset palvelut (81 %). Vuonna 2004 tietojenkäsittelypalvelujen henkilöstömäärä oli yhteensä
777 henkilöä (Taulukko 9).
Taulukko 9. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän kehitys PohjoisSavon TE-keskuksen alueella vuosina 1995 - 2004.

1995

Vuosi
2001

2004

Muutos-%
1995 - 2004

401
433
409
93
486
114
1 936

837
57
390
133
943
257
2617

777
160
422
125
878
520
2882

94
-63
3
34
81
356
49

Henkilöstömäärä
Tietojenkäsittelypalvelut
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Lainopilliset ja taloudelliset palvelut
Mainos- ja markkinointipalvelut
Tekniset palvelut
Konsultointi- ja henkilöstöpalvelut
Yhteensä

Voimakkainta liikevaihdon kasvu on ollut tutkimus- ja kehittämispalveluissa (810 %). Kehityksessä tulee huomata tämän alan yritysten suhteellisen pieni määrä (16 yritystä). Konsultointi- ja
henkilöstöpalveluissa liikevaihdon kehitys (275 %) on myös ollut suotuisa. Lainopillisissa ja
taloudellisissa palveluissa liikevaihto on kasvanut hitaasti (Taulukko 10).
Taulukko 10. Osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden liikevaihdon kehitys Pohjois-Savon
TE-keskuksen alueella vuosina 1995 - 2004.
Liikevaihto 1000 €
Tietojenkäsittelypalvelut
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Lainopilliset ja taloudelliset palvelut
Mainos- ja markkinointipalvelut
Tekniset palvelut
Konsultointi- ja henkilöstöpalvelut
Yhteensä

1995
31 576
1 186
25 247
4 265
29 097
9 290
100 662

Vuosi
2001
84 307
3 849
24 361
10 927
57 979
19 162
200 585

2004
91 776
10 798
30 729
9 978
73 274
34 797
251 352

Muutos-%
1995 - 2004
191
810
22
134
152
275
150
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4.2 Yritysten taustat, liiketoiminnan luonne ja uudistuminen
4.2.1 Yrityksen tausta
Tutkimuksen yritykset on pääosin perustettu 1990-luvun puolivälin jälkeen. Yritysten ikä on
keskimäärin 11 vuotta. Valtaosa yrityksistä on ohittanut näin aloitusvaiheen. Alle kolme vuotta
toimineita yrityksiä on 22 prosenttia. Pitkäikäisiä, yli 20 vuotta toimineita yrityksiä on 15 prosenttia (Kuvio 16).

30

%

20

31,73

10

31,25

21,63
15,38

0

0-3

4-9

10-19

yli 20 vuotta

Kuvio 16. Yritysten ikäjakauma.
Yritysten yhtiömuotona tyypillisiä ovat osakeyhtiöt (48 %) ja yksityinen toiminimi (29 %). Tutkimusaineiston yrityksistä kommandiittiyhtiöitä on 15 prosenttia. Suurimmalla osalla yrityksen
pääomistajana on yrittäjäperhe. Muiden omistajien osuus nousee yli 50 prosentin omistusosuuteen vain kahdessatoista yrityksessä (6 %). Valtaosa yrityksistä toimii yhdessä toimipaikassa.
Vain muutamalla yrityksellä toimipaikkoja on enemmän kuin kolme. Kolme neljästä yrityksestä
sijaitsee kaupunkikeskuksessa. Yrityksistä noin puolet toimii Kuopiossa, Varkaudessa 10 prosenttia, Iisalmessa 9 prosenttia ja Siilinjärvellä 6 prosenttia. Kuntakeskuksissa ja haja-asutusalueilla tutkittavista KIBS-yrityksistä sijaitsee loput eli 26 prosenttia.
Suurimmat yritykset ylsivät vuonna 2005 noin 7 miljoonan euron liikevaihtoon. Vastaavasti
vuonna 2003 suurimmat yksittäiset yritykset saavuttivat hieman yli 2 miljoonan euron liikevaihdon. Vuosina 2003 - 2005 yritysten keskimääräinen liikevaihto on kasvanut noin 40 prosenttia.
(taulukko 11). Yritysten välillä liikevaihto vaihtelee laajoissa rajoissa. Tästä syystä mediaani an-
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taa keskiarvoa paremman kuvan tyypillisen yrityksen liikevaihdon tasosta ja kehityksestä. Näin
tarkasteltuna tyypillisen yrityksen liikevaihto oli vuonna 2003 noin 75 000 euroa (mediaani) ja
vuonna 2005 noin 80 000 euroa. Pohjois-Savossa tyypillisellä osaamisintensiivisellä palveluyrityksellä liikevaihdon kasvu on vaatimatonta. Liikevaihdon kasvu keskittyykin muutamiin harvoihin yrityksiin.
Suurimman enemmistön (44 %) muodostavat yritystoimintaa kannattavana tai erittäin hyvin
kannattavana pitävät yritykset. Kohtuullisen kannattavana toimintaansa pitää 38 prosenttia yrityksistä. Vähemmistön (19 %) muodostavat yritystoiminnan kannattavuutta heikkona tai erittäin
heikkona pitävät yritykset.
Taulukko 11. Yritysten liikevaihto vuosina 2003 - 2005.
Liikevaihto euroa

Tunnusluvut

Keskiarvo
Mediaani
Keskihajonta
Minimi
Maksimi

Vuonna 2003

Vuonna 2004

Vuonna 2005

202 000
74 750
352 319
60
2 100 000

252 730
75 000
593 970
65
5 706 000

284 820
80 000
711 842
80
7 052 000

Paikalliset markkinat ja asiakkaat ovat tutkimuksen yrityksille tärkeitä. Yrityksistä noin 30 prosenttia toimii pelkästään paikallisilla markkinoilla. Noin 40 prosentilla yrityksistä oman kunnan
osuus liikevaihdosta muodostaa vähintään puolet kokonaisliikevaihdosta. Kuitenkin lähes 70
prosenttia yrityksistä harjoittaa liiketoimintaa ainakin jossain määrin myös oman maakunnan
ulkopuolella. Tämän toiminnan kautta syntyvän liikevaihdon merkitys on useimmille yrityksille
vähäinen. Vientiin suuntautuneita yrityksiä on noin 8 prosenttia. Vain harvalla vientiin suuntautuneella yrityksellä viennin osuus yltää neljäsosaan liikevaihdosta. Tästä löytyy muutamana
poikkeuksena pelkästään vientiin suuntautuneita yrityksiä.
Yritysten tärkeimmän asiakasryhmän muodostavat toiset yritykset. Yritykset asiakkaina muodostavat tutkittavien yritysten liikevaihdosta noin 68 prosenttia. Joka kolmannella yrityksellä ne
ovat myös ainoa asiakasryhmä. Huomattavan pienen asiakasryhmän muodostavat julkinen sektori ja kotitaloudet. Poikkeuksena muutamat yritykset jotka ovat keskittyneet palvelutoiminnassa
pelkästään julkiseen sektoriin. Pohjois-Savon osaamisintensiivisten liike-elämän palveluita tarjoavan yrityksen pääasiallinen asiakas on 1 - 4 hengen yritys. Asiakkaina on kuitenkin kaikenkokoisia yrityksiä. Kuitenkin 30 prosenttia yrityksistä pitää tärkeimpänä asiakasryhmänä pieniä
alle 4 henkilön yrityksiä. Asiakkaan tärkein toimiala ovat palvelut. Noin puolet yrityksistä pitää
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palvelualan yrityksiä myös tärkeimpänä asiakasryhmänä. Teollisuus, rakentaminen ja kuntasektori ovat myös tärkeitä asiakasryhmiä. Asiakasmäärissä esiintyy runsaasti vaihtelua. Yrityksillä
on asiakkaita tyypillisesti 25 - 30 vuodessa. Noin puolella yrityksiä asiakkaita on alle 30 (kuvio
17).
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Kuvio 17. Yritysten asiakkaiden lukumäärä vuonna 2005.
EU:n alueella osaamisintensiivisten liike-elämän palveluyritysten henkilöstömäärässä on keskimäärin noin viisi henkilöä (Tilastokeskus 2004). Tutkittavat saman alan yritykset ovat henkilöstömäärältään pieniä, työllistäen tyypillisesti yhdestä kahteen henkilöä. Yli puolet yrityksistä
työllistää vain yhden henkilön. Alle kymmenen henkilöä työllistävien yritysten osuus on noin
90 prosenttia. Yli kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä on noin 10 prosenttia (Kuvio 18).
Henkilöstömäärä on pysynyt vuosina 2004 ja 2005 vakaana suurimmalla osalla (70 %) yrityksiä.
Henkilöstömääräänsä kasvattaneita yrityksiä oli 22 prosenttia. Henkilöstö väheni 8 prosentissa
yrityksistä.
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Kuvio 18. Yritysten henkilöstömäärä vuonna 2005.

4.2.2 Palvelustrategian perusvalinnat ja menestymiseen vaikuttavat tekijät
Seuraavassa tarkastellaan palveluyrityksen palvelustrategian perusvalintoja ja menestymiseen
vaikuttavia tekijöitä. Leiposen (2001) mukaan asiantuntijayrityksellä on kaksi perusvaihtoehtoa
palvelustrategiavalinnoissaan: 1) puhtaat asiantuntijapalvelut (räätälöinti, yksilölliset ongelmanratkaisut ja -projektit) ja 2) tuotteistetut palveluratkaisut ja vakiopalvelut (sama palvelu sopii
usealle eri asiakasryhmälle).
Yritysten palvelustrategian perusvalinnat (1. asiantuntijapalvelut tai 2. tuotteistetut palvelupaketit) painottuvat yksilöllisiin asiantuntijapalveluihin. Toiminnassa painottuvat räätälöinti, yksilölliset ongelmanratkaisut ja -projektit (kuvio 19). Pitkälle tuotteistettua vakiopalvelustrategiaa
painottaa noin 7 prosenttia yrityksistä. Palvelustrategian perusvalinnan suoraa yhteyttä liikevaihtoon ei voida tässä yhteydessä osoittaa. Kyseisellä palveluyrityksen perusvalinnalla on kuitenkin
ilmeinen yhteys palveluyrityksen tuottavuuteen, palvelukykyyn ja palvelun monistettavuuden
asteeseen. Palvelun monistamiseen usealle eri asiakasryhmälle tai alueelle suuntautuu vain harva
yritys. Palvelukonseptien tuotteistaminen ohjaa ja helpottaa myös asiakasta valintatilanteessa.
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Kuvio 19. Yritysten palvelutoiminnan luonne.

Yrittäjien näkemyksen mukaan toimialalla menestymiseen ovat vaikuttaneet merkittävimmin
nykyisten asiakassuhteiden ylläpitäminen, palvelujen korkea laatu, osaaminen ja sen kehittäminen (taulukko 12).
Menestymisessä kansainvälistymistä, formaalia strategiasuunnittelua, rahoitus- ja hanketoiminnan tukea, merkkituotteita ja -palveluja sekä palvelujen standardisointia ei pidetä kovin keskeisenä. Näkemys ei kuitenkaan ole yhtenäinen. Osa yrityksistä pitää niitä tärkeänä menestymisen
vaikuttimena.
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Taulukko 12. Yritysten menestymiseen ja selviytymiseen vaikuttavat tekijät.
Yritysten menestymiseen vaikuttavat tekijät
Nykyisten asiakassuhteiden ylläpitäminen
Palvelujen korkea laatu
Oman toimialan kokemus ja osaaminen
Asiantunteva ja osaava henkilöstö
Osaamisen jatkuva kehittäminen
Yrityksen maine/imago
Palvelun nopeus ja joustavuus
Tietotekniikan hyödyntäminen
Palvelujen asiakaskohtainen räätälöinti/yksilöllinen
palvelu
Uusien asiakkaiden hankinta
Asiakassuositukset
Tuotteiden, palvelujen ja prosessien vähittäinen
kehittäminen ja parantaminen
Yrityksen työilmapiiri
Palvelun ainutlaatuisuus
Palvelujen kustannustehokkuus
Palvelun hinta
Liikkeenjohdollinen osaaminen
Tulevaisuuden luotaus, ennakointi, visiointi
Yhteistyö ja verkostoituminen
Palvelun paikallisuus
Palvelujen markkinointi- ja myyntiosaaminen
Täysin uusien tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen
kehittäminen
Erikoistuminen tiettyyn markkinaan, tuotteeseen tai
palveluun
Kilpailijoiden seuranta
Osaavan työvoiman saanti tarvittaessa omalta
toimialueelta
Laaja/monipuolinen palveluvalikoima
Markkina-alueen laajentaminen
Palvelujen standardisointi/palvelupaketit
Merkkituotteet/palvelut
Erilaiset rahoitustuet ja hanketoiminnan tuki
Kirjoitetut liiketoimintasuunnitelmat
Kansainvälistyminen

Keskiarvo1)

Keskihajonta

4,56
4,43
4,41
4,41
4,38
4,28
4,23
4,09
4,04

0,79
0,80
0,86
0,92
0,85
0,90
0,84
1,08
1,08

3,92
3,86
3,84

1,11
1,10
1,05

3,82
3,74
3,72
3,61
3,53
3,38
3,32
3,28
3,24
3,05

1,17
1,18
1,07
0,99
1,24
1,24
1,26
1,27
1,25
1,30

3,04

1,32

3,02
2,97

1,22
1,45

2,89
2,78
2,64
2,59
2,46
2,45
2,06

1,19
1,29
1,21
1,36
1,33
1,19
1,30

1) Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä… 5 = erittäin tärkeä

4.2.3 Verkostoituminen ja yhteistyösuhteet
Seuraavaksi tarkastellaan yritysten vuorovaikutusta ja yhteyttä innovaatiojärjestelmään.
Tarkastelun kohteena on yrityksen vuorovaikutuksen rakenne. Yrityksen vuorovaikutusta
kuvaavat mittarit tarkastelvat yrityksen vuorovaikutuksen rakennetta ja yhteyttä muihin
välittäjäorganisaatioihin. Myös vuorovaikutuksen luonne ja merkitys vaihtelee organisaatioryhmittäin. Saatujen tulosten perusteella ei voida tehdä päätelmiä eri välittäjäorganisaatioiden
toiminnan paremmuudesta.
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Vuorovaikutusta koskeva kysymys sisälsi yhteensä 28 kohtaa, jossa tiedusteltiin yhteyttä
yritystoimintaa tukeviin tahoihin. Yrittäjiltä kysyttiin yhteydenottojen lukumääriä (soittanut,
käynyt, yhteys sähköpostilla jne.) sekä kehittäjätahon hyödyllisyyttä kouluarvosanoin (4-10). Yli
10 kpl/yhteydenotot luokiteltiin samaan luokkaan eli 10 kpl/yhteydenottoja. Näistä
muodostettiin vuorovaikutuksen intensiteettiä (asteikko 0-10) ja hyödyllisyyttä kuvaavat mittarit
(asteikko 4 -10) (taulukko 13).
Vuorovaikutuksen

intensiteetti

on

korkein

Pohjois-Savon

TE-keskuksen,

paikallisen

yrittäjäyhdistyksen, kunnan/kaupungin elinkeinotoimen ja Savonia-ammattikorkeakoulun
kanssa. Vuorovakutuksen intensiteetissä esiintyy suurta vaihtelua ja rakenteellisia eroja.
Vuorovaikutuksen hyödyllisyys tarkoittaa tässä yhtydessä vuorovaikutuksen välitöntä hyödyllisyyttä. Hyödyllisyysmittari saa siten suhteellisen alhaisia arvoja. Vuorovaikutuksen intensiteetin vähetessä koettu hyödyllisyys myös vähenee. Tämä voi viitata siihen, että vastaajat eivät
ole tekemisessä lainkaan kyseisen tahon kanssa ja eivät siis pidä kehittäjätahoa kovin
merkityksellisenä omalle liiketoiminnalleen. Vuorovaikutuksen hyödyllisyysmittarin korkeimmat arvosanat saivat Pohjois-Savon TE-keskus, Savonia-ammattikorkeakoulu ja paikallinen
yrittäjäyhdistys. Suurin osa yrityksistä kokee paikalliset kehittäjäorganisaatiot hyödyllisemmäksi
kuin valtakunnalliset kehittäjätahot.
Yritysten yhteys innovaatiojärjestelmään näyttää kokonaisuutena suhteellisen vähäiseltä. Osa
toimialan yrityksistä on tiiviimmässä yhteistyössä. KIBS-yritysten vuorovaikutus on vahvinta
Pohjois-Savon TE-keskukseen, paikalliseen yrittäjäyhdistykseen, kunnan/kaupungin elinkeinotoimeen ja Savonia-ammattikorkeakouluun. Nämä organisaatiot ovat myös välittäjäorganisaatioina avainasemassa kehitettäessä alueen innovaatioympäristöä.
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Taulukko 13. Yhteydenotot yritystoiminnan kehittämistä tukeviin organisaatioihin vuonna 2005
(yhteydenottojen intensiteetti/vuosi) ja kyseisen tahon hyödyllisyys yritykselle (kouluarvosana 4
- 10).
Vuorovaikutusmittarit

Yritysten vuorovaikutussuhteet

Pohjois-Savon TE-keskus
Paikallinen yrittäjäyhdistys
Kunnan/kaupungin elinkeinotoimi/yrityspalvelu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Kuopion yliopisto
Savon Yrittäjät
Yritysten ja liikkeenjohdon
konsultointiyritykset
Kuopion teknologiakeskus
Finnvera
Muut yliopistot/korkeakoulut
Oma toimialajärjestö
Tekes
Ammatilliset oppilaitokset
Kehittämisyhtiöt
Kauppakamari
Tutkimuslaitokset
Muut ammattikorkeakoulut
Yrityshautomot
Suomen Yrittäjät
Pääomasijoittajat
VTT
Pohjois-Savon liitto
Uusyrityskeskus
PKT-säätiö
Keksintösäätiö
Finpro
Elinkeinoelämän keskusliitto/paikallistoimisto
Sitra
1)
2)

Intensiteetti

Hyödyllisyys

Keskiarvo 1)

Keskihajonta

Keskiarvo 2)

Keskihajonta

1,97
1,83
1,78
1,74
1,48
1,34
1,33

3,05
3,05
2,98
3,07
3,07
2,76
2,95

6,18
6,09
5,84
6,16
5,90
5,96
5,57

1,93
1,87
1,81
1,98
1,92
1,87
1,87

1,25
1,03
1,03
0,96
0,92
0,92
0,86
0,80
0,78
0,75
0,64
0,63
0,59
0,58
0,40
0,28
0,24
0,23
0,23
0,15
0,15

2,98
2,11
2,65
2,16
2,47
2,28
2,29
1,76
2,25
2,21
2,06
1,80
2,13
2,14
1,66
1,44
1,40
1,23
0,96
0,92
0,68

5,70
5,93
5,67
5,99
5,48
5,62
5,28
5,58
5,36
5,30
5,08
5,38
4,93
4,94
4,89
4,80
4,52
4,58
4,61
4,64
4,56

1,89
1,90
1,87
2,05
1,90
1,86
1,68
1,78
1,73
1,65
1,67
1,82
1,59
1,48
1,42
1,50
1,16
1,28
1,22
1,32
1,11

Asteikko: 1 – 10
Asteikko: 4 – 10

4.2.4 Tiedonhankinta
Yritysten tiedonhankintaa ja tietolähteitä tarkasteltiin kysymyksellä, joka sisälsi yhteensä 22
kohtaa. Yrittäjiltä kysyttiin, kuinka hyödyllisinä he pitivät eri tietolähteitä eli kuinka usein
niiden kautta saatiin yritystoiminnan kehittämiseen liittyvää tietoa vuonna 2005 (taulukko 14).
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Taulukko 14. Tietolähteiden hyödyllisyys yrityksen kehittymisessä vuonna 2005.
Tietolähteiden
hyödyllisyys yritykselle
Asiakkaat
Internet-hakukoneet tiedonhankinnassa
Ammattikirjallisuus
Internet-verkkolehdet ja sivustot
Oman toimialan ammattilehdet
Oma henkilöstö
Muut yrittäjät
Yritystoimintaan liittyvät päivä- ja aikakauslehdet
Muut päivä- ja aikakauslehdet
Televisio, radio
Alan konferenssit ja seminaarit
Yrittämiseen liittyvät lyhyet teematilaisuudet
Yrittäjäkoulutukseen tai -valmennukseen osallistuminen
Omat markkina- ja asiakastutkimukset
Tiedonsaanti järjestö- ja luottamustehtävien yhteydessä
Mukanaolo sähköpostilistoilla
Yritysneuvonta tai -konsultointi
Messut ja muut näyttelyt kotimaassa
Muut tutkimukset ja tilastot
Internetin ammatilliset keskustelupalstat
Ostetut markkinatutkimukset
Messut ja muut näyttelyt ulkomailla

Keskiarvo

Keskihajonta

3,90
3,75
3,70
3,44
3,31
3,25
3,16
2,83
2,78
2,60
2,56
2,54
2,44
2,43
2,34
2,30
2,28
2,18
2,17
1,83
1,66
1,65

1,03
1,25
1,14
1,25
1,27
1,41
1,12
1,16
1,04
1,11
1,29
1,19
1,35
1,31
1,25
1,22
1,29
1,15
1,07
1,07
1,03
1,04

Asteikko: 1 = ei lainkaan hyödyllinen… 5 = erittäin hyödyllinen

Tärkeimpänä tietolähteenä yritykset pitävät asiakkaita, myös Internet-hakukoneet ja ammattikirjallisuus nousevat tärkeiksi tietolähteiksi. Messuilla, näyttelyillä ja tutkimuksilla ei näyttäisi
olevan kovinkaan suurta merkitystä yritysten tiedonhankintakanavina.

4.2.5 Liiketoiminnan sähköistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen tilaa selvittävä kysymys sisälsi yhteensä 21 kohtaa,
jotka jakaantuivat viiteen pääalueeseen: 1) johtaminen ja toiminnan ohjaus; 2) markkinointi ja
myynti; 3) materiaalitoiminnot; 4) asiakkuudenhallinta ja 5) kohta muut. Yrittäjiltä kysyttiin,
kuinka laajasti he hyödynsivät tietotekniikkaa ja sähköisiä ratkaisuja liiketoiminnassaan vuonna
2005 (taulukko 15).
Tutkittavat yritykset hyödyntävät tietotekniikkaa lähes päivittäin pankkiyhteyksissä, toimistoohjelmien käytössä ja sähköpostilähetyksissä asiakkaaseen. Yrityksissä tietotekniikan hyödyntäminen on vähäistä oppimisalustoissa, extranetissa, verkkokaupassa, rekrytoinnissa ja intranetissa. Liiketoiminnan sähköistämisessä yritykset ovat keskimäärin vielä alkuvaiheessa. Yleisesti
ottaen sähköisten ratkaisujen käytössä on huomattavasti kehitettävää yrityksissä.
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Taulukko 15. Tietotekniikan hyödyntäminen yritysten liiketoiminnassa vuonna 2005.
Tietotekniikan hyödyntäminen
eri liiketoiminnoissa
Pankkiyhteydet
Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistot
Yhteydenotot asiakkaaseen sähköpostilla
Viranomaisasiointi
Taloushallinto
Sähköpostiviestintä
Kotisivut
Sähköinen asiakasrekisteri
Resursointia hyödyntävät sovellukset
Sähköiset tuote- ja palveluluettelot
Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen yritykselle
Laajat myyntiä edistävät www-sivut
Henkilöstöhallinto
Sähköinen laskutus
Asiakashallintaohjelmisto
Sähköinen palautekanava
Intranet
Rekrytointi
Verkkokauppa
Extranet
Sähköiset oppimisalustat
1)
2)

Keskiarvo 1)
4,40
4,33
3,72
3,13
2,89
2,81
2,45
1,98
1,95
1,74
1,73
1,69
1,63
1,47
1,39
1,18
1,13
1,06
0,99
0,79
0,67

Keskihajonta
1,06
1,20
1,49
1,53
1,92
1,83
2,04
1,20
1,85
1,79
1,64
1,95
1,85
1,74
1,83
1,65
1,78
1,62
1,44
1,42
1,25

%-yrityksistä
ei käytä 2)
3,9
5,9
10,8
17,0
28,3
27,7
39,9
49,5
46,0
52,1
47,0
55,4
56,8
58,7
63,6
67,0
70,8
71,7
70,1
75,8
80,5

Asteikko: 0 = emme ole käyttäneet lainkaan… 5 = olemme käyttäneet erittäin paljon (päivittäin)
%-osuus vastanneista yrityksistä ei käytä tai käyttää erittäin vähän tietotekniikkaa liiketoiminnassaan

4.2.6 Yritysten koulutusaktiivisuus

Seuraavaksi tarkastellaan KIBS-yritysten koulutusaktiivisuutta ja tulevia koulutustarpeita. Yritysten koulutusaktiivisuutta selvitetään johdon ja henkilöstön osallistumisena koulutukseen,
koulutuksen sisällöllisenä painottumisena sekä näkemyksenä tulevasta koulutustarpeesta. Yrityksissä osallistutaan keskimäärin kolmeen johdon ja henkilöstön koulutuspäivään/henkilö/vuosi. Yritysten välillä on kuitenkin suurta vaihtelua koulutusaktiivisuudessa. Koulutusaktiivisuus keskittyy tiettyihin yrityksiin. Lukumäärällisesti eniten yrityksillä on yhdestä kahteen
päivään kestävää lyhytkestoista koulutusta.
Tutkittavat yritykset ovat käyttäneet osaamisen kehittämiseen ja koulutuksiin vuonna 2005 keskimäärin 1000 euroa (mediaani). Vaihteluväli on 0 - 35 000 euroa. Yritykset ovat hankkineet
koulutuspanostukset melko tasaisesti omasta kunnasta, maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta.
Pääasiallisesti yritykset ovat hankkineet koulutukset yhdeltä alueelta (85 %). Vastaajissa on mukana muutamia yrityksiä, jotka ovat hankkineet koulutuksia sekä omasta kunnasta, maakunnasta
että pääkaupunkiseudulta.
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Kuvio 20. Johdon koulutuspäivät (päivää/
henkilö/vuosi) vuonna 2005.
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Kuvio 21. Henkilöstön koulutuspäivät (päivää/
henkilö/vuosi) vuonna 2005.

Yritysten koulutuspainotuksia tarkasteltiin kysymyksellä, joka sisälsi yhteensä 20 kohtaa.
Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä ovat olleet koulutuksen painotukset vuosina 2004 - 2005 ja millaisia
koulutustarpeita yrityksissä on vuonna 2006 (taulukko 16).
Vuosina 2004 - 2005 koulutusaktiivisuus on kohdistunut selvästi oman alan (substanssi)
koulutukseen sekä oman alan erikoistietotekniikkaan ja -ohjelmistoihin. Koulutusaktiivisuus on
kohdistunut myös taloushallintoon. Koulutusaktiivisuus on vähäisintä henkilöstöhallintoon tai
ihmissuhdetaitojen kehittämiseen. Koulutustarpeina esiin nousevat samat koulutussisällöt joihin
koulutusaktiivisuus on kohdistunut. Tämän lisäksi koulutustarpeina nousevat esiin tuotekehitykseen ja tietoturvaan liittyvät koulutuspainotukset.
Toimialan kasvu näkyy myös lisääntyvänä tyovoiman kysyntänä. Tämän vuoksi pyrittiin
selvittämään osaavan työvoiman saatavuutta vuosina 2004 - 2005. Yrityksiltä kysyttiin myös
osaavan työvoiman hankkimisesta. Yrittäjiltä tiedusteltiin, ovatko he löytäneet lähialueelta (oma
kunta, maakunta) tarvittaessa osaavaa työvoimaa ja mistä he ovat pääasiallisesti rekrytoineet
osaajia. Lisäksi tiedusteltiin aikovatko yritykset rekrytoida uusia henkilöitä vuonna 2006. Yli 40
prosenttia vastaajista ei ole löytänyt omasta maakunnasta tarvittaessa osaajia vuosina 2004 2005. Avoimissa vastauksissa yrittäjät kertoivat rekrytoineensa omasta maakunnasta pääasiallisesti Kuopiosta. Maakunnan ulkopuolelta rekrytointeja yrityksissä on tehty lähinnä pääkaupunkiseudulta.
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Taulukko 16. Yritysten koulutusaktiivisuus ja koulutustarpeet.
Koulutuksen sisältö

Yrityksen
koulutusaktiivisuus
vuosina 2004-2005

Yritysten
koulutustarpeet 2)
(prosenttia yrityksistä)

Oman alan koulutus
Alan erikoistietotekniikka ja -ohjelmistot
Taloushallinto
Tietoturva
Asiakaspalvelu
Tietojärjestelmien käyttö
Tuotekehitysosaaminen
Projektien hallinta ja johtaminen
Yhteistyö- ja neuvottelutaidot
Laatukoulutus
Strateginen johtaminen ja liikkeenjohto
Liiketoiminnan sähköistäminen
Ihmissuhdetaidot
Myyntitaidot
Markkinointitaidot
Esimiestaidot
Henkilöstöhallinto
Asennevalmennus
Kielitaito ja kansainvälistymistaidot
Perustietotekniikka
1)
2)

Keskiarvo1)
3,54
2,76
2,47
2,37
2,31
2,26
2,19
2,14
2,11
2,10
2,08
2,06
2,05
2,04
1,97
1,97
1,95
1,95
1,91
1,87

Keskihajonta
1,45
1,52
1,45
1,30
1,32
1,22
1,38
1,29
1,33
1,27
1,21
1,31
1,25
1,31
1,29
1,20
1,14
1,25
1,23
1,16

47,2
43,8
26,7
19,1
14,6
15,7
21,3
19,1
13,5
14,6
13,5
16,9
6,7
14,6
14,6
10,1
15,7
10,1
17,8
11,2

Asteikko: 1 = ei lainkaan painotusta… 5 = erittäin merkittävä painotus
%-yrityksistä tarve ko. koulutukseen

Yrityksistä 27 prosenttia ilmoittaa aikovansa rekrytoida yritykseensä vuonna 2006 uusia henkilöitä. Vastaavasti 73 prosenttia vastaajayrityksistä ei aio hankkia uusia osaajia yritykseensä.

4.2.7 Uudistusten luonne ja innovaatiotoiminnan kohdentuminen

Tässä yhteydessä pyritään tunnistamaan yrityksissä tapahtuvien uudistusten luonnetta sekä selvitämään tutkittavien yritysten innovaatiotoiminnan kohdentumista. Tämän lisäksi selvitetään uudistusten merkitystä yritysten liikevaihtoon. Uudistusten (innovaatioiden) toteutumista selvitettiin yhteensä 22 eri kohtaa sisältävällä kysymyksellä. Tämä yrityksen innovaatiotoiminnan
luonnetta selvittävä kysymys jakaantui viiteen innovaatiotyypin pääalueeseen: 1) tuote- ja palvelu-uudistus tai parannus; 2) markkinointiin ja markkinoihin kohdistuvat uudistukset; 3) uuden
tyyppiset verkostot ja uudistukset yhteistyösuhteissa; 4) prosessiuudistukset tai -parannukset ja
5) organisaatiouudistus. Jokaisesta pääalueesta selvitettiin innovaatioiden uutuusastetta (radikaali, täysin uusi tai parannus nykyiseen).
Ensiksi yritysten uudistumista on tarkasteltu keskiarvojen kautta. Seuraavaksi esitetään kyseiset
keskiarvoihin perustuvat tutkimustulokset. Yrityksissä tuote- ja palvelu-uudistukset ovat kohdis-
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tuneet enemmän nykyisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen kuin uusiin ratkaisuihin. Lähes
joka kolmas yritys ei ole toteuttanut täysin uutta tuote- ja palvelu-uudistusta vuosien 2003 2005 aikana. Täysin uusi tuote- ja palvelu-uudistus on toteutunut hyvin tai erittäin hyvin noin 40
prosentissa yrityksistä.
Markkinoihin ja markkinointiin kohdistuvat uudistukset tai parannukset ovat toteutuneet kohtalaisesti, hyvin tai erittäin hyvin keskimäärin noin joka toisessa yrityksessä. Vastaavasti noin
puolella yrityksistä markkinauudistukset eivät ole toteutuneet lainkaan tai vähäisessä määrin.
Noin 20 prosentilla täysin uusi markkinauudistus on toteutunut hyvin tai erittäin hyvin.
Verkosto- ja yhteistyöuudistukset ja parannukset ovat toteutuneet kohtalaisesti, hyvin tai erittäin
hyvin noin puolella yrityksistä. Asiakkaisiin kohdistuvat uudistukset ovat toteutuneet parhaiten
tutkittavissa yrityksissä. Noin 25 prosentilla vastaajista täysin uusi verkostouudistus on toteutunut hyvin tai erittäin hyvin.
Prosessiuudistukset ja -parannukset (sisäinen tehokkuus) ovat toteutuneet kohtalaisesti, hyvin
tai erittäin hyvin noin 60 prosentilla yrityksistä. Täysin uudenlainen prosessiuudistus on
toteutunut hyvin tai erittäin hyvin noin 20 prosentissa yrityksistä. Organisaatiouudistukset
(toimintatapa, henkilöstö) ovat toteutuneet keskimäärin kohtalaisesti, hyvin tai erittäin hyvin
noin 30 prosentilla yrityksistä. Täysin uudenlainen organisaatiouudistus on toteutunut hyvin tai
erittäin hyvin noin 10 prosentissa yrityksistä.
Toiseksi innovaatiotoiminnan eri ulottuvuuksia selvitettiin faktorianalyysillä. Faktorianalyysillä
voidaan löytää suuresta muuttujajoukosta ulottuvuudet eli faktorit, joihin niihin liittyvät
muuttujat keskittyvät7. Faktorianalyysi toteutettiin pääkomponenttianalyysilla perustuen
Varimax-rotaatioon. Faktorien lukumääräkriteerinä pidettiin ominaisarvoa 1. (taulukko 17).

7

Faktorianalyysistä lähemmin ks. esim. Kim ja Mueller 1978 ja Mustonen 1995.
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Taulukko 17. Yritysten uudistumisen pääalueet: Varimax-ratkaisu.
Faktorit2)

Yrityksen uudistuminen

Nykyiseen tuotteeseen tai
palveluun tehty parannuksia
Otettu käyttöön täysin uusi
tuote tai palvelu
Uudistus tai parannus kohdistunut markkina-alueeseen
Uudistus kohdistunut
asiakkaaseen
Uudistus tai parannus kohdistunut markkinointiviestintään
Uudistus kohdistunut uuden
markkinatiedon hankintaan
Markkina- ja markkinointiuudistus ollut täysin uusi yrityksen
aiempaan tilanteeseen nähden
Uudistukset kohdistuneet oman
toimialan yritysten yhteistyöhön
Yhteistyötä kehitetty eri
asiantuntijayritysten välillä
Uudistuksella lisätty yhteistyötä
toisen toimialan yritykseen
Yhteistyötä kehitetty alihankkijoiden/tavarantoimittajien kanssa
Kehittämisellä lisätty yhteistyötä julkishallinnon kanssa
Uudistuksella parannettu yrityksen ja asiakkaan vuorovaikutusta
Verkostouudistus ollut täysin
uudenlainen aiempaan nähden
Nykyiseen palveluprosessiin tai menetelmään tehty parannus
Prosessiuudistus ollut täysin
uudenlainen aiempaan nähden
Uudistus kohdistunut
henkilöstöresursseihin
Uudistus kohdistunut henkilöstön kehittämiseen ja motivointiin
Uudistus kohdistunut
johtamiseen
Sisäisen viestinnän parantaminen
tai uudistaminen
Toimintatavan uudistus tai
parannus
Organisaatiouudistus täysin uudenlainen aiempaan nähden

Kommunaliteetti

Palvelut ja
markkinat

Sisäinen
kehittäminen

Yhteistyö ja
verkostoituminen

0,572

0,209

0,386

0,520

0,715

0,207

0,187

0,589

0,722

0,155

0,111

0,558

0,577

0,280

0,329

0,519

0,498

0,302

0,433

0,527

0,482

0,284

0,497

0,560

0,771

0,080

0,257

0,668

0,245

0,220

0,672

0,560

0,306

0,270

0,693

0,647

0,438

0,169

0,587

0,565

0,144

0,092

0,761

0,608

0,180

0,241

0,698

0,577

0,467

0,432

0,513

0,667

0,736

0,329

0,292

0,735

0,504

0,464

0,400

0,629

0,639

0,413

0,257

0,645

0,116

0,814

0,076

0,681

0,241

0,791

0,231

0,736

0,170

0,761

0,315

0,708

0,233

0,793

0,324

0,788

0,321

0,744

0,244

0,716

0,443

0,593

0,108

0,560

Extraktointimenetelmä: Pääkomponenttianalyysi. Rotatointimenetelmä: Varimax-ratkaisu.
1) Faktoriratkaisun kumulatiivinen selitysaste: 62,560
2) Faktoreiden tulkinta: itseisarvoltaan 0,55 ylittävät lataukset (alleviivattuina)

Faktoriratkaisuksi saatiin kolmen faktorin ratkaisu, jonka kumulatiiviseksi selitysasteeksi
muodostui 62,6 prosenttia. Faktoreiden tulkinta perustuu itseisarvoltaan rajan 0,55 ylittäville
latauksille. Kyseisen rajan ylittävät muuttujat on esitetty taulukossa 17 alleviivattuina.
Tämän tulkinnan perusteella faktoriratkaisua selittävät eniten sisäisen viestinnän uudistaminen
(79 %) ja henkilöstön kehittämiseen ja motivointiin kohdistuva uudistus (74 %), vähiten asiakkaaseen kohdistuva uudistus (52 %).
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Kyseiset kolme faktoria linkittyvät yritysten eri uudistus- ja innovaatioalueisiin. Faktori 1
selittää tuote- ja palveluinnovaatioita ja -uudistuksia sekä markkinauudistuksia. Faktorissa 2
korostuu henkilöstöjohtaminen ja organisaatiouudistukset. Faktori 3 linkittyy verkostoinnovaatioihin. Faktorissa korostuu monentyyppinen yritysten yhteistyö eri sidostahojen kanssa. Kaikki
kolme faktoria linkittyvät myös sisäisten prosessien uudistuksiin, faktoreiden välillä kyseisessä
uudistuksessa ei ole kuitenkaan kovin suuria eroja. Kolme faktoria nimettiin seuraavasti: I)
palvelut ja markkinat, II) sisäinen kehittäminen, III) yhteistyö ja verkostoituminen (kuvio 22).

Kuvio 22. Yritysten innovaatiotoiminnan perusulottuvuudet.
Klusterianalyysissä tavoitteena on löytää aineistosta sellaiset havainnot, jotka ovat huomattavasti toistensa kaltaisia, homogeenisia ryhmiä (Nummenmaa, 2004, 363). Seuraavaksi tarkasteltiin
aineiston havaintojen keskittymistä faktorianalyysin tuottavien faktorien suhteen klusterianalyysillä (Quick Cluster, n=3) hierarkisesti. Tutkittavat jakaantuivat uudistumisen ja innovaatiotoiminnan suuntautumisen mukaan kolmeen ryhmään: 1) verkostouudistajat (painotus yhteistyön
kehittämisessä), 2) konservatiiviset uudistajat (ei erityistä painotusta) ja 3) tuote- ja palveluuudistajat (painotus erityisesti täysin uusissa innovaatioissa ja uudistuksissa sekä markkinoissa)
(taulukko 18). Innovaatioiden perusulottuvuustarkastelun jälkeen yritykset ryhmiteltiin innovaatiotoiminnan kohdistumisen perusteella verkostouudistajiin, konservatiivisiin uudistajiin ja tuote- ja palvelu-uudistajiin (kuvio 23).
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Taulukko 18. Aineistosta muodostetut klusterit ryhmien välisten etäisyyspisteiden mukaan.
Klusterit

Faktorit
Tuote-, palvelu- ja
markkinaorientaatio
Sisäinen kehittäminenorientaatio
Yhteistyö- ja verkostoorientaatio
Havainnot

Verkostouudistajat

Konservatiiviset
uudistajat

Tuote- ja palveluuudistajat

0,45607

-0,57774

1,33888

-0,28971

-0,06019

0,69493

1,15132

-0,25176

-0,98553

56

123

34

Verkostouudistajia havaintoaineistossa on yhteensä 56 yritystä (n=56), konservatiiviset uudistajat aineistossa on suurin osa, 123 yritystä (n=123) ja tuote- ja palvelu-uudistajat yhteensä 34
(n=34).

1. Yritysten innovaatiotoiminnan perusulottuvuuksien tunnistamien

I) palvelu- ja
markkinat

II) Sisäinen
kehittäminen

III) Yhteistyö ja
verkostoituminen

2. Yritysten ryhmittely innovaatiotoiminnan kohdistumisen perusteella

I) Verkostouudistajat

II) Konservatiiviset
uudistajat

III) Tuote- ja palvelu
uudistajat

Kuvio 23. Yritysten innovaatiotoiminnan perusulottuvuudet ja niiden ryhmittely innovaatiotoiminnan kohdistumisen perusteella.
Yrityksiä pyydettiin arvioimaan toteutuneiden uudistusten ja parannusten merkitystä liiketoiminnalle aikavälillä 2003 - 2005. Yrityksistä 40 prosenttia ilmoittaa uudistusten vaikutusten liikevaihdon kasvuun jäävän alle 10 prosenttiin. Kuitenkin noin joka neljännessä yrityksessä uudistusten vaikutus liikevaihdon kasvuun oli yli 25 prosenttia (kuvio 24).

80
40

%

30

20

39,4
35,8

10
13
7,3
4,7

0

alle 10%/vuosi 10-24%/vuosi 25-49%/vuosi 50-74%/vuosi yli 75%/vuosi

Kuvio 24. Vuosina 2003 - 2005 toteutuneiden uudistusten ja parannusten vaikutus yrityksen liikevaihdon kasvuun vuonna 2005.

4.3 Tutkimustulosten tiivistelmä

Tässä raportissa on kartoitettu Pohjois-Savon osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluyrityksiä
erityisesti liiketoiminnan kehittymisen ja uudistumisen näkökulmasta. Näitä asiantuntijapalveluita ovat tietojenkäsittelypalvelut, tutkimus- ja kehittämispalvelut, lainopilliset palvelut, taloushallinnolliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset palvelut ja konsultointi- ja henkilöstöpalvelut. Ensiksi tarkastelussa on hyödynnetty Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoja toimialan kehityksestä Suomessa ja Pohjois-Savossa vuosina 1995 - 2004. Toiseksi on kartoitettu empiirisen tutkimuksen kautta Pohjois-Savon osaamisintensiivisten liikeelämän palveluyritysten palvelukykyä ja uudistumista.
Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) on keskeinen välittäjäorganisaatio alueen innovaatiojärjestelmässä. Alan yritykset ovat usein lähin konsultointi- ja kehittämispalvelujen tarjoaja muille yrityksille. Ne tuottavat ja levittävät uusia ideoita, innovaatioita toimialueen yritysten innovaatioprosesseihin. Toimialan yritykset voidaan jakaa kahteen luokkaan: 1) perinteiset
asiantuntijapalvelut (ei teknologiset palvelut), intensiiviset uuden teknologian käyttäjät ja 2) uuteen teknologiaan perustuvat KIBS-yritykset, uuden teknologian soveltajat. KIBS-toimiala on
kasvanut ulkoistusten, verkostoitumisen ja tietointensiivisyyden kasvun myötä. Niillä on merkittävä rooli työllistämisessä ja uusyritysperustannassa. KIBS-yrityksissä korostuvat usein korkea
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osaaminen, ict:n hyödyntäminen, tietointensiivisyys, asiantuntemus ja läheinen suhde asiakkaaseen.
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä on poimittu valtakunnallisesti tiedot yleisimmistä kuvaajista toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehityksestä vuosina
1995 – 2004. Rekisteritietojen mukaan toimiala on keskittynyt voimakkaasti Uudellemaalle.
Uudellamaalla KIBS-toimipaikkojen osuus kaikista alueen toimipaikoista oli vuonna 2004 noin
18 prosenttia. Vastaavasti Pohjois-Savossa KIBS-toimipaikkojen osuus kaikista toimipaikoista
oli noin 8 prosenttia. Vuonna 2004 Pohjois-Savon osuus kaikista KIBS-toimipaikoista Suomessa
oli 3,0 prosenttia, henkilöstömäärästä 2,4 prosenttia ja liikevaihdosta 2,0 prosenttia.
Pohjois-Savossa oli vuonna 2004 yhteensä 893 KIBS-toimipaikkaa. Vuosina 1995 - 2004 toimipaikkojen lukumäärä on kasvanut 43 prosenttia. Vastaavana aikana kaikkien toimipaikkojen
kasvu Pohjois-Savossa oli vain 11 prosenttia. Vuonna 2004 KIBS-yritysten henkilöstömäärä oli
2882. Vastaavana aikana KIBS-yritysten henkilöstömäärä on kasvanut Pohjois-Savossa noin 49
prosenttia. Pohjois-Savossa KIBS-yritysten henkilöstömäärän kasvu on ollut muuta maata hitaampaa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla KIBS-yritysten henkilöstömäärä on kasvanut peräti
187 prosenttia. Vuonna 2004 KIBS-yritysten liikevaihto Pohjois-Savossa oli noin 250 miljoonaa
euroa. Tämä edustaa vain vajaata 2 prosenttia kaikkien toimialalla toimivien yritysten liikevaihdosta. Toimialan yritysten liikevaihto on kuitenkin kasvanut valtakunnallista kehitystä ripeämmin.
Vuosina 1995 - 2004 KIBS-toimialan toimipaikat Pohjois-Savossa ovat lisääntyneet eniten tietojenkäsittelypalveluissa (91 prosenttia) ja konsultointi- ja henkilöstöpalveluissa (70 prosenttia).
Lainopillisissa ja taloudellisissa palveluissa (18 prosenttia) sekä mainos- ja markkinointipalveluissa (21 prosenttia) toimipaikkojen kehitys on ollut hitainta. Vastaavana aikana KIBS-yritysten
henkilöstömäärän kasvu on ollut nopeinta konsultointi- ja henkilöstöpalveluissa (356 prosenttia). Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä mainos- ja markkinointipalvelut eivät ole juurikaan
kyeennet kasvattamaan henkilöstömäärää. Lainopillisissa ja taloudellisissa palveluissa liikevaihdossa kehitys on ollut heikkoa. Muut toimialat ovat lisänneet liikevaihtoa. Tekniset palvelut ovat
Pohjois-Savon suurin yksittäinen KIBS-ala toimipaikoilla ja henkilöstömäärällä mitattuna. Alalla oli vuonna 2004 noin 300 toimipaikkaa. Henkilöstömäärä alan yrityksissä vuonna 2004 oli
878. Liikevaihdolla mitattuna tietojenkäsittelypalvelut oli suurin KIBS-ala Pohjois-Savossa.
Seuraavaksi tarkastellaan KIBS-yritysten palvelukykyä ja uudistumista. Tarkastelu perustuu
vuonna 2006 Pohjois-Savon KIBS-yrityksille suunnattuun kyselytutkimukseen. Aineisto sisältää
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tiedot yhteensä 213 KIBS-yrityksestä. Yrittäjän sosio-ekonomisissa piirteissä ei ole merkittävää
eroa muihin yrityksiin. Yrittäjien keski-ikä on noin 50 vuotta. Valtaosa vastaajista on miehiä (73
prosenttia). Yrittäjät ovat kokeneita ja keskimäärin muita yrittäjiä paremmin koulutettuja.
Yrityksen tausta. Tutkittavien yritysten keski-ikä on noin 11 vuotta. KIBS-toimipaikat ovat keskittyneet melko vahvasti kaupunkikeskuksiin. Kuopiossa toimii hieman yli puolet kaikista alueen KIBS-yrityksistä. Liikevaihto alan tyypillisessä yrityksessä on noin 80 000 euroa. Liikevaihdossa ilmenee huomattavia eroja yritysten välillä. Osa yrityksistä on liikevaihdoltaan hyvin
pieniä. Toiminta yrityksissä koetaan keskimäärin kannattavaksi. Yritykset toimivat pääosin paikallisilla markkinoilla. Vientiin suuntautuneita yrityksiä on vähän. KIBS-yrityksen asiakkaita
ovat eniten 1 - 4 hengen yritykset. KIBS-yritysten tärkein asiakasryhmä on selkeästi muut palveluyritykset. Yrityksillä on keskimäärin noin 25 - 30 asiakasta, vaihtelu on kuitenkin merkittävää
yritysten välillä. Tutkittavat yritykset ovat henkilöstömäärältään pieniä, ne työllistävät keskimäärin 1- 2 henkilöä. Noin puolet yrityksistä työllistää vain yhden henkilön. Pohjois-Savon
KIBS-yrityksissä henkilöstömäärä vuosina 2004 - 2005 on pysynyt vakaana suurimmalla osalla
vastanneista yrityksistä. Noin 70 prosentilla yrityksistä ei ole tapahtunut henkilöstömäärän muutoksia.
Strategiavalinnat. Pohjoissavolaiset KIBS-yritykset ovat painottaneet palvelutoiminnassaan ja
strategiavalinnoissaan yksilöllisiä asiantuntijapalveluja selvästi tuotteistettuja vakiopalveluja ja
vakiopalvelupaketteja enemmän. Yritykset ovat harjoittaneet kehittämistoimintaa yrityksen
omilla voimavaroilla. Yrityksen ulkopuolelta kehittämistukea on hankittu melko vähän. Yrittäjien arvioiden mukaan keskeisiä menestys- ja selviytymistekijöitä liiketoiminnassa ovat nykyiset
asiakassuhteet, palvelujen korkea laatu ja erityisesti substanssiosaaminen. Kansainvälistyminen,
markkina-alueen laajentaminen, dokumentoidut liiketoimintasuunnitelmat, palvelujen vakioitavuus ja standardisointi ja hanketoiminnan tuki ovat yrittäjien mielestä vaikuttaneet vähän menestymiseen.
Uudistuminen ja innovaatiotoiminnan painopisteet. Uudistusten painopiste on ollut vähittäisissä
parannuksissa ja nykyisten tuotteiden ja palvelujen vähittäisessä kehittämisessä. Määrällisesti
eniten yrittäjiä, lähes 60 prosenttia, on toteuttanut lähinnä yrityksen sisäisiä ja vähäisiä kehittämistoimenpiteitä (konservatiiviset uudistajat). Noin joka neljäs yrittäjä on suuntautunut kehittämistoiminnassaan yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämiseen eri sidosryhmien kanssa (verkostouudistajat). Tuote- ja palvelu-uudistajia tutkittavista yrityksistä on noin 15 prosenttia. Kyseiset yrittäjät ovat kehittäneet voimakkaasti täysin uusia ratkaisuja ja uudistuksia niin palvelutuotteessa, markkinoissa, verkostoissa ja prosesseissa.
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Verkostoituminen ja yhteistyösuhteet. Valtaosalla yrityksistä vuorovaikutus muihin välittäjäorganisaatioihin ja innovaatiojärjestelmään on vähäistä. Keskimäärin yrittäjillä on ollut melko vähän vuorovaikutusta yritystä tukevien tahojen kanssa. Muiden yritysten ja myös saman toimialan
sisällä yritysten välinen verkostoituminen on ollut myös vähäistä. Yhteydenottojen intensiteetti
ja kehittäjätahon hyödyllisyys yritykselle on ollut merkityksellisin Pohjois-Savon TEkeskuksella, paikallisella yrittäjäyhdistyksellä ja Savonia-ammattikorkeakoululla. Yhteydenottojen määrässä ovat korostuneet positiivisesti paikalliset ja tutut kehittämistahot.
Tiedonhankinta. Tärkeimpänä tietolähteenä yrittäjät ovat pitäneet asiakkaita. Myös Internethakukoneet, Internet-verkkolehdet ja -sivustot ovat olleet tärkeitä yritysten tietolähteitä yrityksen kehittämisessä. Yritysten tiedonhankinnassa ei juuri hyödynnetä messuja, markkinatutkimuksia ja muita tutkimuksia ja tilastoja. Yritysneuvonnalla ja -konsultoinnilla on myös ollut vähäinen merkitys yritysten kehittämisessä yrittäjien mielestä.
Liiketoiminnan sähköistäminen. Pohjoissavolaisissa KIBS-yrityksissä liiketoiminnan sähköistymisen käytäntöjen hyödyntäminen on kokonaisuudessa vielä melko vähäistä. Tietotekniikan
hyödyntämisessä yritykset ovat omaksuneet erityisesti pankkiyhteyksien, perustoimistoohjelmien ja sähköpostin käytön asiakkaisiin. Tietotekniikkaa laajempi hyödyntäminen esimerkiksi sähköisissä oppimisalustoissa, extranetissa, verkkokaupassa, rekrytoinnissa ja intranetissa
on hyvin vähäistä.
Osaamisen kehittäminen. Keskimäärin yrityksissä on osallistuttu kolmeen koulutuspäivään/henkilö/vuosi. Osaamisen kehittämiseen yritykset ovat panostaneet keskimäärin 1000 euroa vuodessa. Koulutukset on hankittu sekä omasta kunnasta, maakunnasta että pääkaupunkiseudulta. Koulutukset ovat kohdistuneet erityisesti oman alan (substanssi) osaamisen vahvistamiseen sekä oman alan erikoistietotekniikkaan. Noin 40 prosenttia yrityksistä ei ole löytänyt
osaajia omasta maakunnasta. Rekrytointeja on tehty tällöin lähinnä pääkaupunkiseudulta.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut Pohjois-Savossa
Palveluyritykset ovat olleet jo kahden vuosikymmenen ajan eniten kasvava toimiala niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa (Miles 2003, 11). Palvelut edustavat kokonaisuudessaan
noin 70 prosenttia Suomen ja koko OECD:n bruttokansantuotteesta (OECD 2005; Siivonen &
Martikainen 2004). Erityisesti osaamisintensiivisen palvelualan kasvuvauhti on ollut ripeää.
KIBS-yritykset (Knowledge-Intensive Business Services, KIBS) ovat tärkeä osa alueen innovaatiojärjestelmää, ne tuottavat ja levittävät uutta osaamista yrityksiin. Näin ne toimivat keskeisesti
toimialueen yritysten innovaatioprosesseissa. Keskustelu tiedosta ja osaamisesta kilpailukyvyn
lähteenä korostaa liike-elämää tukevien palvelujen roolia (Pietikäinen ym. 2006). Tietointensiiviseen palvelusektoriin katsotaan kuuluvan, paitsi osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut
(KIBS-yritykset), myös teknologian mahdollistamat uudet palvelut sekä tuotteisiin ja tuotantoon
integroidut palvelut (Kemppilä & Mettänen 2004; Penttilä 2003; Tekes 2002).
Osaamisintensiivisiin liike-elämän palveluihin kohdistuneet tutkimukset ovat olleet Suomessa
pääsääntöisesti kolmentyyppisiä: 1) osaamisintensiiviset palveluyritykset osana alueellista innovaatiojärjestelmää ja innovaatiotutkimusta, 2) toimialan tulevaisuutta selvittävät tutkimukset ja
3) osaamisintensiivisten palvelujen kysyntään ja käyttöön liittyvät tutkimukset (Luukkainen &
Niininen 2000). Tässä tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan osaamisintensiivisiä liikeelämän palveluja osana alueellista innovaatioverkostoa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella
KIBS-sektori kehittymistä Pohjois-Savossa sekä selvittää yritysten palvelukykyä ja kehittymistä.
Kolmantena tehtävänä oli selvittää millä avainkeinoilla ja toimenpiteillä KIBS-yritysten palvelukykyyn ja kasvuun voidaan vaikuttaa.
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan vuonna 2004 Pohjois-Savossa oli 893
KIBS-toimipaikkaa. Tämä toimipaikkojen määrä kuvaa myös yritysten määrää, koska yritykset
ovat pieniä ja toimivat yhdessä toimipaikassa. Yritys- ja toimipaikkarekisteri antaa kuitenkin
puutteellisen kuvan palvelukykyisten yritysten lukumäärästä. Tulosten perusteella tilastoiduista
yrityksistä noin 30 prosenttia on joko lopettanut toimintansa tai liiketoiminta on taantuneessa
tilassa. Tämän perusteella vuonna 2004 Pohjoissa-Savossa toimi vain noin 600 palvelukykyistä
osaamisintensiivistä liike-elämän palveluyritystä. Toimialan palvelukyky on heikompi kuin mitä
tilastoitu yritysten määrä antaisi olettaa.
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Vuonna 2004 Pohjois-Savossa toimivien KIBS-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 250
miljoonaa euroa. Pohjois-Savon osuus koko toimialan liikevaihdosta on vain noin 2 prosenttia.
KIBS-toimiala kasvaa selvästi muuta alueen yritystoimintaa nopeammin. Osaamisintensiivisten
toimipaikkojen, henkilöstömäärän ja liikevaihdon kehitys ei kuitenkaan ole yhtenäinen KIBStoimialan sisällä. Kasvu keskittyy sektorin sisällä tietyille toimialoille. Esimerkiksi talous- ja
lainopillisten palvelujen kasvu on ollut Pohjois-Savossa hidasta. Vastaavasti tietojenkäsittelypalvelut ovat kasvaneet voimakkaasti. Toiseksi kasvu keskittyy toimialalla tiettyihin lukumääräisesti harvoihin yrityksiin. Henkilöstömäärässä Pohjois-Savon KIBS-yritykset ovat kyenneet
työllistämään vähemmän kuin alan yritykset keskimäärin. Toisaalta KIBS-toimipaikat keskittyvät lähinnä alueen kaupunkeihin. Erityisen selvästi tämä näkyy kasvavien yritysten kohdalla.
Osaltaan kyseinen tilanne liittyy työvoiman saatavuuteen ja alueen houkuttavuuteen.
Pohjos-Savossa keskimääräinen KIBS-yritys on pieni. Tyypillinen yritys työllistää 1 - 2 henkilöä. Tutkimuksen yrittäjät ovat kokeneita ja muita Pohjois-Savon yrittäjiä koulutetuimpia. Yrittäjien keski-ikä on noin 50 vuotta. Näillä yrityksillä ei ole omia tuotekehitysresursseja ja liiketoiminnassa on keskityttävä olemassa olevaan liiketoimintaan ja nykyisiin asiakkaisiin. Osalla
yrityksiä halu liiketoiminnan muuttamiseen tai kehittämiseen nykyisestä ovat vähäiset.
Tulosten perusteella KIBS-yritysten innovaatiotoiminta kohdistuu Pohjois-Savossa kolmelle
alueelle. Nämä alueet nimettiin seuraavasti: 1) palvelut ja markkinat, 2) sisäinen kehittäminen,
3) yhteistyö ja verkostoituminen. Valtaosalla yrityksistä uudistukset kohdistuvat sisäiseen kehittämiseen ja pieniin parannuksiin. Palveluihin ja markkinoihin kohdistuvaa uudistustoimintaa on
vain harvalla yrityksellä.
Tutkimuksen KIBS-yrityksistä vain harva on suuntautunut tuotteistettuihin palveluratkaisuihin.
Palvelukonseptien tuotteistamisen ja verkottuvan liiketoiminnan käytäntöjä omaksuneita yrityksiä on vielä verraten vähän. Mahdollisuudet palvelujen monistettavuuteen ja siirrettävyyteen
ovat vähäiset. Leiposen (2001, 112) mukaan aktiivista ja määrätietoista innovaatiotoimintaa harjoittavat erityisesti sellaiset palveluyritykset, jotka tarjoavat tuotteistettuja palveluratkaisuja.
Kyseisten yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuudet ovat paremmat kuin asiantuntijoiden henkilökohtaiseen osaamiseen nojautuvien yritysten. Leiponen ehdottaa, että erityistä
huomiota tulisi kiinnittää tuotteistettuja palveluja tarjoavien yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen.
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Sähköisen liiketoiminnan käytäntöjä omaksuneita yrityksiä on melko vähän. Liiketoiminnan
sähköistäminen rajoittuu perusohjelmistojen hyödyntämiseen perusrutiinien hoitamisessa. Osassa kasvavista yrityksistä liiketoiminnan sähköistäminen on merkittävässä roolissa. Liiketoiminnan sähköistämisellä yritykset ovat tehostaneet palvelutoimintaa ja lisänneet näkyvyyttä sekä
tavoitettavuutta.
Yritysten vuorovaikutussuhteet eri kehittäjätahoihin ovat melko ohuita. Osaamisintensiivisten
liike-elämän palveluyritysten integroitumista kansalliseen innovaatiojärjestelmään voidaan edistää toimilla, jotka lisäävät alan yritysten verkostoyhteistyötä innovaatiojärjestelmän muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi kehittämistoimet, joissa tuetaan toimialojen tai teknologiaintensiivisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeutumalla osaamisintensiivisten liikeelämänpalveluyritysten, yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tarjoamaan asiantuntemukseen.
Lisäksi yliopistoissa ja korkeakouluissa voidaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa suunnata kohteisiin, jotka ovat kiinnostavia KIBS-yritysten kannalta. On myös syytä vahvistaa koulutusta
aloilla, jotka valmistavat asiantuntijoita osaamisintensiivisille palvelualoille.
KIBS-yritysten kasvumahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeä haaste. Tarvitaan lisää korkeatasoisia palveluja tukemaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Puutteita nähdään olevan
esimerkiksi markkinoinnissa, yritysjohdon konsultoinnissa ja tuotesuunnittelussa. KIBS-alan
kasvua voidaan tukea myös vahvistamalla niiden kykyä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologioita sekä osaamista henkilöstöjohtamisessa ja verkostoyhteistyön eri osa-alueilla (Sitra 2002,
32).
Luoman (2005) mukaan kärkiosaamisyrityksiä on liian vähän Pohjois-Savossa, myös yrittäjyysaktiivisuus on alhaalla maakunnassa ja tutkimustulokset eivät juuri konkretisoidu uusina
tuote- ja palveluinnovaatioina. Kärkiyritysten puuttuminen vaikuttaa olennaisesti KIBS-yritysten
tuottamien asiantuntijapalvelujen kysyntään. Osaamisintensiiviset liike-elämän palveluyritykset
ovat keskittyneet voimakkaasti pääkaupunkiseudulle. Tämän keskittymisen odotetaan jatkuvan
edelleen. Asiakasyritysten kansainvälistymiskehityksen rinnalla on nähtävissä myös vastaava
kehitys KIBS-yrityksissä. Tähdättäessä innovaatiojärjestelmän parempaan toiminnallisuuteen
julkisten välittäjäorganisaatioiden ja KIBS-yritysten vuorovaikutusta tulisi lisätä. Näin tuetaan
parhaiten yritystoiminnan uudistumista ja KIBS-toimialan kasvua.
Luoma (2005) ehdottaa, että alueen välittäjäorganisaatiot tulee koota yhteen ja kullekin tulee
määritellä selkeä vastuualue ja tehtävät. Yritykset tulisi myös segmentoida palvelujen tuottami-
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seksi tarvelähtöisesti. Tässä pyrkimyksessä KIBS-yrityksiä tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin.
Yritysten vuorovaikutussuhteet eri kehittäjätahoihin ovat melko ohuita. Uudistumisessa ja kehittämisessä tulee suuntautua voimakkaammin ulkoisten verkosto- ja yhteistyösuhteiden luomiseen, uusiin palveluihin ja laajempiin markkinoihin. Muutos edellyttää yrityksissä uudenlaista
palvelustrategiaa, jossa kehitetään tuotteistettuja palveluja ja palveluratkaisuja systemaattisesti.
Liiketoiminnan sähköistämisellä yritykset voivat tehostaa huomattavasti nykyisiä liiketoimintojaan ja helpottaa resurssipulaansa. Tällä hetkellä sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen yrityksissä on melko vähäistä ja keskittyy päivittäisten perusrutiinien hoitamiseen.
Osaamisen kehittämisen strategioissa yritysten tulisi lisätä innovaatioyhteistyötä ulkopuolisten
kehittäjätahojen kanssa. Yrityksillä on koulutustarpeita liittyen oman alan koulutukseen, taloushallintoon, tietoturvaan, asiakaspalveluun, tietojärjestelmien käyttöön, kansainvälistymiseen,
markkinointiin, liiketoiminnan sähköistämiseen ym. Yrityksillä näyttää olevan osin ongelmia
pätevien osaajien rekrytoimisessa omasta maakunnasta. Eri toimenpitein tähän ongelmaan tulisi
kiinnittää huomiota.

5.2 Avainkeinoja KIBS-toimialan kehittämiseksi

Toimintaympäristön muutoksissa yritysten jatkuva uudistuminen on keskeistä aluetaloudelle.
Yrityksiä tulee kannustaa ja tukea liiketoiminnan uudistamiseen ja uusien liiketoimintamallien ja
teknologioiden hyödyntämiseen. KIBS-yrityksillä on innovaatioympäristössä ja -järjestelmässä
erityinen asema. Ne toimivat ulkoisina tiedon ja osaamisen lähteinä ja edistävät asiakasyritysten
innovaatiotoimintaa. Toisaalta KIBS-yritykset tuottavat itse innovaatioita ja tarjoavat korkeatasoisia työpaikkoja sekä synnyttävät taloudellista kasvua ja parantavat alueen kilpailukykyä
(Muller & Zenker 2001). Osana aluekehittämistä kyseisten yritysten roolia tulisi innovaatiojärjestelmässä vahvistaa.
KIBS-yritysten kehittämisestä on syytä huomioida yritysten heterogeenisyys. Yritykset ovat liiketoiminnassaan eri elinkaaren vaiheessa ja kehitysvaiheessa. Osalla yrityksiä ilmenee voimakasta kasvuhalukkuutta ja uudistumisen tarvetta, kun taas suurimmalle osalle KIBS-yrityksistä
näyttäisi riittävän nykyinen toimintatapa ja -malli. Kasvuhalukkailla yrityksillä on erilaiset kehittämistarpeet kuin vakailla ja nykyiseen liiketoimintaan keskittyneillä yrityksillä. Kasvuhaluk-
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kailla KIBS-yrityksillä kehittämisen painopiste on selkeämmin uusissa palveluissa ja markkinoissa, kun taas vakailla ja pieniin sisäisiin parannuksiin keskittyvillä yrityksillä kehittämisen
painotus on sisäisissä uudistuksissa ja parannuksissa. Tulevissa KIBS-sektorin kehittämistoimenpiteissä tulee huomioida yritysten erilaisuus. Esimerkiksi kasvuhalukkaille ja -kykyisille
KIBS-yrityksille voidaan kohdistaa uusien tuotteiden ja palvelujen tuotteistamiseksi ja kaupallistamiseksi sekä uusien markkinoiden löytämiseksi omat kehittämistoimenpiteet. Vähittäisiä ja
sisäisiä parannuksia tekeville yrityksille voidaan suunnata koko liiketoimintaosaamista kehittäviä ja sisällöltään laajempia kehittämiskokonaisuuksia.
Innovaatiojärjestelmätasolla tarkasteltuna tulee huomioida palveluliiketoiminnan erot verrattuna
tuotannolliseen yritystoimintaan. Myös palveluinnovaation luonne on erilainen kuin fyysisessä
tuotteessa. Tietämystä palveluista on lisättävä tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan kautta. Palveluyritysten ja tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi lisätä yhteisen
tietämysvarannon synnyttämiseksi. Asiantuntijapalvelujen kiinnittymistä alueelliseen kehittämiseen voidaan edistää ottamalla KIBS-yrityksiä mukaan alueen klusterityöryhmiin ja -verkostoihin.
Pohjois-Savossa KIBS-yritykset ovat verrattain pieniä. Paikalliset markkinat eivät välttämättä
tarjoa riittävää kasvumahdollisuutta. Kavuhakuisten KIBS-yritysten tulisi lähtökohtaisesti suuntautua paikallisia markkinoita laajemmalle markkina-alueelle. Kasvu edellyttää siirtymistä tuotteistettuihin palveluihin ja palvelukonsepteihin. Suora kasvu henkilöstöä lisäämällä tai yritysostojen kautta on pienelle yritykselle usein liikaa riskejä sisältävä vaihtoehto. Verkostoon perustuvat uudet liiketoimintamallit tarjoavat vähäriskisen vaihtoehdon yritystoiminnan laajentamiseen.
Tämä edellyttää henkilökohtaisen osaamisen ohella verkoston johtamiseen liittyvää osaamista.
Osaaminen perustuu yksilön taitojen lisäksi tiimien, verkostojen ja innovaatiojärjestelmän
osaamiseen. Uudet palvelut ja markkinat mahdollistuvat verkostojen ja yhteistyösuhteiden kautta (kuvio 26).
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Kuvio 26. KIBS-sektorin laajentuminen paikallisilta markkinoilta kohti verkostomaista toimintaa.

KIBS-sektorin kehittämiseen liittyvät toimet tulisi kohdistaa yritysten palvelukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen sekä KIBS-yritysten toiminnan vahvistamiseen innovaatiojärjestelmässä.
Kehittämistoimissa tulisi painottaa yrityskohtaista neuvonta- ja koulutuspalvelua (vierihoitoa).
KIBS-sektoriin tulisi vaikuttaa seuraavan viiden toisiaan tukevan kehityspolun kautta. Nämä
toimenpiteet ovat seuraavat: 1) asiantuntijapalvelujen ja palvelukonseptien tuotteistaminen sekä
palvelujen kysyntään vaikuttaminen, 2) sähköistyvän liiketoiminnan käytäntöjen omaksumisen
edistäminen, 3) verkottuvan liiketoiminnan edistäminen, 4) yritysten parempi kiinnittäminen
klustereiden ja yritysryppäiden kehittämistoimintaan, 5) yritysten ja innovaatiojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen parantaminen (kuvio 27).
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Kuvio 27. Keskeiset kehittämispolut KIBS-sektorin palvelukyvyn parantamiseksi PohjoisSavossa.

1) Asiantuntijapalvelujen ja palvelukonseptien tuotteistaminen
Sipilän (1999) mukaan “tuote on tuotteistettu, kun sen käyttöoikeus voidaan myydä edelleen jos yritys tai organisaatio niin haluaa". Palvelun tuotteistuksella pyritään organisaation tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen määrittelyyn, täsmentämiseen, spesifioimiseen ja profilointiin. Tuotteistaminen vaatii selkeyttä yrityksen liiketoiminnan, markkinoinnin ja tuotekehityksen
strategiseen suunnitteluun. Strateginen suunnittelu ja tuotteistus voidaan toteuttaa samanaikaisena prosessina asiantuntijayrityksissä. Tuotteistetut palvelut avaavat yrityksille uusia mahdollisuuksia ja markkinoita. Liiketoiminnassa yrityksissä on keskeistä operatiivinen toiminta ja
usein suunnittelun aikajänne ei ulotu kovinkaan pitkälle tulevaisuuteen. Alueen pienille KIBSyrityksille tulisi suunnata palvelujen tuotteistamisen kehittämistoimia ja -palveluja, joissa tuetaan yritysten sisäisiä ja ulkoisia tuotteistamisprosesseja. Yritysten viestinnällistä ilmettä ja
brändiä voidaan rakentaa ammattimaisemmiksi asiantuntijoiden tukemana. Yhtenä keinona tehostaa yritysten tuotteistamis- ja kaupallistamisprosesseja ovat erilaiset innovaatiotyöpajat, joissa eri alojen asiantuntijaryhmät analysoivat tuote- ja palveluideoiden toimivuutta ja niiden jatkokehittämismahdollisuuksia. Asiantuntijapalvelujen tunnettuutta ja merkittävyyttä tulisi nostaa
esille Pohjois-Savossa. Tällä voidaan osaltaan vaikuttaa asiantuntijapalvelujen kysyntään.
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2) Sähköistyvän liiketoiminnan käytäntöjen omaksumisen edistäminen
Tieto- ja viestintäteknologian ja liiketoiminnan kehittämistä ja mahdollisuuksia tulisi tarkastella
rinnakkain. Tällöin puhutaan osaamisliiketoiminnasta, jossa keskitytään oman ja kumppaniverkoston osaamisen kehittämiseen, uusien liiketoimintamallien käyttöönottamiseen ja lisäarvon
tuottamiseen uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Liiketoiminnan sähköistyminen on ollut pitkälti teknologialähtöistä, päähuomion ollessa yritysten laitteissa ja sovelluksissa. Painopiste sähköistyvässä liiketoiminnassa on siirtymässä kohti liiketoimintalähtöistä ajattelua. Sähköistyvän liiketoiminnan leviämisen esteenä kuitenkin pidetään yrittäjien kykyä omaksua liiketoiminnan sähköistymisen uusia käytäntöjä. Yritysten liiketoimintaprosessien sisäinen
integrointi on edennyt nopeammin kuin niiden integrointi asiakkaiden ja tavarantoimittajien tietojärjestelmiin. Kokonaisnäkemys liiketoiminnan sähköistämisestä on vähäistä. Pienet yritykset
pitävät liiketoiminnan sähköistämistä vain vähän strategisen tason tavoitteena. Yritysten tieto- ja
viestintäteknologian kehitystoimet kohdistuvat usein pieniin yksittäisiin toimenpiteisiin.
Yritysten sähköisen liiketoiminnan edistämiseksi yritysten ymmärrystä sähköisen liiketoiminnan
tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä tulisi lisätä. Myös yrittäjien käytännön tason osaamista
sähköisten välineiden käytössä olisi tuettava. Yritysten tulisi ottaa liiketoiminnan sähköistäminen osaksi liiketoiminan strategiaa. Olisi tärkeää löytää juuri pienille asiantuntijayrityksille sopivat kehittämismallit ja -ohjelmat. Yrittäjien valmiuksia uusien liiketoimintamallien käyttöönottoon tulisi vahvistaa. Asiakasrajapinnan hallinta menestystekijänä on yhä tärkeämpää. Sähköistyvä liiketoiminta antaa tähän uusia mahdollisuuksia.

3) Verkottuvan liiketoiminnan edistäminen
Yritysten liiketoimintaosaamisessa on yhä useammin keskeistä yrityksen eri toimintojen ja prosessien sekä tuotteiden ja asiakasrajapinnan (palvelujen) verkottuminen ja sähköistyminen. Menestyvän yritystoiminnan keskiössä on yrityksen oman ja kumppanuusverkoston osaamisen kehittäminen sekä uusien liiketoimintamallien käyttöönottaminen.
Verkottuminen ja sähköistyminen luovat myös yritystoiminnalle runsaasti kasvumahdollisuuksia. Verkostomainen liiketoiminta tuottaa lisäarvo- ja synergiaetuja, jotka perustuvat joko täydennettävyyteen tai mittakaavaan. Esimerkiksi palveluyrityksissä asiakkaalle voidaan tarjota
kokonaisvaltainen palvelupaketti, jonka tuottamiseen osallistuu useita yrityksiä. Myös tuotekehitys voi nopeutua ja uuden tiedon yhdistäminen ja hyödyntäminen on nopeampaa. Suuremmat

92
volyymit mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan. Verkoston resurssit takaavat neuvotteluvoimaa ja uskottavuuutta suhteessa asiakkaisiin, rahoittajiin ja muihin sidosryhmiin. Muita
verkostoitumisen hyötyjä ovat yrityksen mahdollisuus keskittyä omaan ydinosaamiseen. Verkottuvan liiketoiminnan haasteet liittyvät vuorovaikutussuhteisiin, luottamuksellisten suhteiden hallintaan, osapuolten kykyyn saavuttaa määriteltyjä odotuksia sekä selvien päämäärien puuttumiseen.
Verkostoitumista eri sidosryhmiin voidaan edistää konkreettisilla ja käytännönläheisillä julkisen
sektorin ja yritysten välisillä verkostoitumista tukevilla kehittämistoimilla. Näissä toimenpiteissä
voidaan lisätä yritysten tietämystä verkostoituvan liiketoiminnan hyödyistä ja mahdollisuuksista.
Yrityksille voidaan rakentaa verkostoituvan liiketoiminnan osaamis- ja oppimismalleja sekä työvälineitä, joissa arvioidaan yritysten liiketoiminnan nykytila ja verkostoituvan liiketoiminnan
edellytykset sekä laaditaan verkostostrategioita yrityksille.

4) KIBS-yritysten parempi kiinnittyminen klustereiden kehittämiseen
Osaamisintensiivisyydellä ja asiantuntijapalveluilla on kasvavat markkinat valtakunnallisesti,
alueellisesti ja paikallisesti. Klustereittain ja toimialoittain tulee edistää ja luoda näitä tukevia
yrityksiä lähellä olevia asiantuntijaverkkoja ja -verkostoja. Näihin verkostoihin eri koulutus- ja
kehittämisorganisaatiot KIBS-yritysten lisäksi voivat kytkeytyä. Tällä hetkellä KIBS-sektorin
toimijat ovat erillään alueellisesta kehittämis- ja innovaatioverkostosta. KIBS-yrityksillä voi olla
tärkeä rooli alueen menestyvien toimialojen kehittämisessä synnyttämällä uusia innovaatiorajapintoja näihin klustereihin.
KIBS-yritykset tulisi kiinnittyä alueen klustereiden kehittämistyöhön nykyistä tiiviimmin. Klustereiden ympärille tulisi luoda toimintakykyinen KIBS-yritysverkosto. Klusterin kehittämistoimien ohella tulisi kehittää KIBS-yritysverkostoa. Tavoitteena on erilaisen osaamisen ja tietämysvarannon yhdistäminen nykyistä paremmin klustereita palvelevaksi kokonaisuudeksi. Näin
voidaan erilaisia rajapintoja yhdistämällä luoda innovaatioille uusia mahdollisuuksia PohjoisSavossa.
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5) KIBS-yritysten ja innovaatiojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen parantaminen
Alueen innovaatiojärjestelmän johtamishaasteena on edistää yritysten liiketoiminnan uudistumista. Kokonaisuutena yrityksissä tarvitaan sekä innovaatiokulttuuria että tietämysvarantoa, joiden avulla pystytään tarpeen vaatiessa nopeastikin kehittämään ja ottamaan käyttöön uudenlaisia
liiketoimintamalleja. KIBS-yritykset voivat toimia tärkeässä roolissa tietoyhteiskunnan ”toisena
tietorakenteena” ja välittäjänä innovaatioympäristössä täydentämällä perinteistä tietoinfrastruktuuria (yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset) (den Hertog 2000; Miles 2002). Tämän
vuoksi on tärkeää lisätä KIBS-yritysten ja innovaatiojärjestelmän vuorovaikutusta. Kyseinen
vuorovaikutus edistää KIBS-yritysten palveluun sisältyvän asiantuntemuksen ja palvelukyvyn
vahvistumista. Näin esimerkiksi konsultoinnin ja koulutuksen kautta uusi kokemuksellinen ja
tieteellinen tieto siirtyy tehokkaammin asiakakasyritysten käyttöön ja uudet ideat leviävät nopeammin yritysten käyttöön. Tämä luo mahdollisuuksia myös uusille innovaatioille.
Nykyinen suomalainen innovaatiojärjestelmä tai innovaatioon pyrkivien yritysten liiketoimintaympäristö on suunniteltu lähinnä teknisen innovaation prosesseja ajatellen. Painotus on ollut
tekniikkaspesifisissä kehittämisohjelmissa (Poutiainen & Siivonen 2005). Innovaatiojärjestelmää tulee jatkossa kehittää paremmin palveluinnovaatioita tukevaksi. Tämän vuoksi palveluyritysten ja yksityisten julkisten tutkimusorganisaatioiden välistä vuorovaikutusta tulee lisätä erityisesti palveluinnovaatioiden alueella.
Palveluiden merkitys myös tuotannollisten yritysten toiminnassa kasvaa. Näin raja palvelu- ja
tuotantoyritysten välillä on hämärtymässä. Palveluinnovaatioiden erityispiirteet tulee ottaa huomioon kehitettäessä palveluyritysten innovatiivisuutta. Yhä useammin palveluinnovaatioissa on
tyypillistä olemassa olevan teknologian soveltaminen uudella tavalla palveluyrityksen toimintaan. Palveluinnovaatioissa markkinointi, viestintä, asiakaspalvelu sekä kaupankäynti yhdistyvät
uudella tavalla (Merisavo ym. 2006). Tuloksena on usein teknologian mahdollistama prosessitai organisaatioinnovaatio. Innovaatioprosessi palveluinnovaation taustalla sisältää myös tekemällä oppimista ja vaiheittaisen kehittämisprosessin. Sen sijaan järjestelmällinen tutkimus- ja
kehittämistoiminta on vain harvoin palveluihin kohdistuvan innovaation taustalla.
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LIITTEET
LIITE 1
Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tilastollinen luokittelu (Toivonen 2001).
72
72100
72200
72300
72400
72600
73
73101
73102
73103
73200
74111-74129, 74842
74111
74112
74113
74119
74121
74122
74129
74842
74130, 74401-74409,
74843
74130
74401
74402
74409
74843
74201-74209, 74300,
74871
74201
74202
74203
74204
74205
74206
74207
74208
74209
74300

Tietojenkäsittelypalvelu
ATK-laitteistokonsultointi
Ohjelmistojen suunnittelu, valmistus ja konsultointi
Tietojenkäsittely
Tietopankkitoiminta
Muu tietojenkäsittelypalvelu
Tutkimus ja kehittäminen
Lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Tekniikan tutkimus ja kehittäminen
Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
Lainopilliset ja taloudelliset palvelut
Lakiasiaintoimistot
Asianajotoimistot
Patenttitoimistot
Muu lakiasiain palvelu
Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu
Tilintarkastuspalvelu
Muu laskentatoimen palvelu
Perintätoimistot
Mainos- ja markkinointipalvelut
Markkinatutkimus- ja mielipideselvitykset
Mainostoimistot
Suora- ja ulkomainonta
Muu mainospalvelu
Messujen ja tuote-esittelyjen järjestäminen
Tekniset palvelut
Yhdyskuntasuunnittelu
Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu
Arkkitehtipalvelu
Rakennetekninen palvelu
LVI-tekninen suunnittelu
Sähkötekninen suunnittelu
Muu rakennustekninen suunnittelu
Kone- ja prosessisuunnittelu
Muu tekninen palvelu
Tekninen testaus ja analysointi
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74871
74140, 74502-74509
74140
74502
74509
80220, 80422-80429
80220
80422
80423
80424
80429

Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Konsultointi- ja henkilöstöpalvelut
Liikkeenjohdon konsultointi
Työvoiman vuokraus
Muu työvoiman ja henkilökunnan hankinta
Yksityinen koulutus
Ammatillinen koulutus (yksityinen)
Koulutuskeskukset
Kielikoulut ja opistot
Kirjeopistot
Muut koulutusta antavat yksiköt
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