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1 Johdanto 

 
Tämä raportti on toteutettu Oulun yliopiston alueyksikön, Oulun Eteläisen instituutin 
hallinnoimassa Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittä-
minen -hankkeessa (MikroY). Hanke on pääosin rahoitettu Euroopan aluekehitysrahoi-
tuksella (EAKR). Tämän raportin sisältö pohjautuu seuraaviin julkaistuihin artikkelei-
hin: Saarela, M., Muhos, M., Niinikoski, E-R. 2013. Best Practices in Public Business 
Services –Three Regional Cases. Journal of US-China Public Administration, Vol. 10, 
No. 4, pp. 388-397; Saarela, M., Niinikoski, E-R., Muhos, M. 2014. Public Business 
Services Fostering Growth - Case studies in Northern Sparsely Populated Areas. Inter-
national Journal of Innovation and Regional Development (IJIRD), Special Issue on: 
Knowledge Intelligence and Innovation for a Sustainable Growth – KnowInG. Vol 5, 
Nos. 4/5, pp. 367-383. 

1.1  Tutkimuksen tausta 

 
Julkisten yrityspalveluiden kenttä on Suomessa koettu asiakasnäkökulmasta usein seka-
vaksi ja monitasoiseksi. Julkisia yrityspalveluita tarjotaan kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten organisaatioiden, tiede- ja teknologiapuistojen ja -keskusten, kehitysyhtiöi-
den, korkeakoulujen sekä muiden organisaatioiden toimesta. Yrityspalveluiden kenttä 
on kirjava ja eri toimijoiden roolit ovat useasti asiakkaan näkökulmasta epäselvät. Tämä 
monitapaustutkimus kuvaa Oulun Eteläisen alueen kuntataustaisten yrityspalveluiden 
organisoinnin, palvelurakenteen, palvelut varhaisen kehitysvaiheen teknologiaintensii-
visille yrityksille sekä yrityspalveluiden parhaat käytänteet tarjoajanäkökulmasta. Tut-
kimus kohdistuu Oulun Eteläisen kolmen seutukunnan, Nivala-Haapajärven, Haapave-
den-Siikalatvan sekä Ylivieskan seutukuntien alueella toimiviin kuntataustaisiin julki-
siin yrityspalveluihin.  

Oulun Eteläisen alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Oulun Eteläinen ei 
ole hallinnollinen alue. Se on syntynyt alueen kuntien yhteistyötavoitteesta saavuttaa 
riittävä kriittinen massa vastaamaan kansalliseen ja kansainväliseen kilpailuun. Oulun 
Eteläinen koostuu kolmesta seutukunnasta ja 14 kunnasta, joiden alueella asuu noin 90 
000 ihmistä. Oulun Eteläinen on yrittäjämäinen ja teollistunut maaseutumainen alue, 
jossa on yksi Pohjois-Suomen matalammista työttömyysasteista. Alueen keskeisempänä 
haasteena on poismuutto. Toisaalta nuorten osuus väestöstä on suuri johtuen korkeasta 
syntyvyydestä. Oulun Eteläisen alueella on noin 4 600 toimivaa yritystä, joista erittäin 
suuri osa (95 %) on kokoluokaltaan mikroyrityksiä (Tilastokeskus 2011). 

Viime vuosina pienet ja keskisuuret yritykset on nähty yhä enemmän taloudellisen 
kehityksen tärkeänä ja olennaisena osana. Pk-yritykset ovat monien taloudenalojen no-
peimmin kasvava sektori, ne ovat rakenteeltaan joustavampia ja sopeutuvampia, ja näil-
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lä yrityksillä on nopeampi vaste kuin suuremmilla organisaatioilla. (Tagliavini ym. 
(2001). Pk-yritykset liitetäänkin usein korkeamman taloudenkasvun kansakuntiin (Beck 
ym. 2005), ja pk-yritysten vaikutus työllisyyteen on merkittävä (Ayyagari ym. 2007). 
Toisaalta suuriin yrityksiin verrattuna pk-yrityksillä on vähemmän taloudellisia resurs-
seja, matalampi tekninen asiantuntemus ja rajoittuneemmat johtamistaidot (Blili ja 
Raymond 1993). Edellä mainitun kaltainen laaja pk-yritysten muodostama sektori ei 
suoraan tuota taloudellista kasvua, mutta on kuitenkin menestyvän talouden keskeinen 
ominaisuus.   

Menestyvät pk-yritykset voidaan nähdä myös harvaan asuttujen seutujen kasvun ja 
kehityksen elinvoimaisena osana. Yritysten alkuvaiheet ovat ratkaisevaa aikaa olemas-
saolon jatkumisen ja menestyksen kannalta. Huomattava osa yrityksistä epäonnistuu 
ensimmäisten olemassaolovuosiensa aikana. Palvelujen tarjoaminen tälle yritysryhmälle 
onkin tärkeä haaste julkisille yritys- ja elinkeinopalveluille. Tässä tutkimuksessa käytet-
ty yritysten varhaisten kehitysvaiheiden kehysmalli perustuu viimeaikaiseen empiiris-
pohjaisten vaihemallien laajamittaiseen meta-analyysiin (Muhos 2011). 

Maaseutumaisten ja harvaanasuttujen alueiden yrityspalvelut kohtaavat toimintaym-
päristöön liittyviä haasteita tuottaessaan palveluita asiakkailleen. Pitkät etäisyydet, lo-
gistiset haasteet sekä haastava ilmasto synnyttävät erityisiä haasteita alueen yrityksille, 
kuten myös heitä palveleville organisaatioille.  

Tapaustutkimus valittiin metodiksi vastaamaan tutkimuksen kärkikysymyksiin. Ta-
paustutkimus painottuu selvittämään monimutkaisia prosesseja ja saavuttamaan uutta 
tietoa silloin, kun rajat ilmiön ja asiayhteyden välillä eivät ole ilmeiset, ja jossa käyte-
tään useita tutkimuslähteitä (Yin 1989). Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin vuoden 
2011 lopulla sekä vuoden 2012 alkupuolella kolmesta Oulun Eteläisen alueen seutukun-
nasta.  

Aineisto kerättiin yrityspalveluja edustavien asiantuntijoiden haastatteluilla, jotka to-
teutettiin käyttämällä yhteneväistä tutkimusprosessia ja kyselylomakkeita. Saatu tieto ja 
tapaustutkimuksen aineisto edelleen analysoitiin ja yhdistettiin. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin, millä tavalla kolmen maaseutumaisen alueen seutukunnan kuntataustaiset 
julkiset elinkeinopalvelut on järjestetty sekä kuvattiin, millaisia yrityspalveluita tarjo-
taan alkuvaiheessa oleville teknologiaintensiivisille yrityksille. Lisäksi selvitettiin pal-
velun tuottajien näkökulmasta palveluiden parhaat käytänteet. 

1.2  Tutkimusongelma ja -kysymykset  

 
Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Oulun Eteläisen alueen kolmen seutukunnan julkis-
ten yrityspalveluiden rakenne, organisointi ja tarjottavat palvelut. Lisäksi analyysissä 
pyritään kuvaamaan yrityspalveluiden parhaat käytänteet tarjoajanäkökulmasta. Haas-
teena on kuvailla erityisesti varhaisissa kehitysvaiheissa oleville teknologiaintensiivisil-
le mikro- ja pk-yrityksille suunnatut palvelut. Tarkastelu kohdistetaan kuntataustaisiin 
yrityspalveluihin.. Tutkimusongelma voidaan jakaa kolmeen tutkimuskysymykseen seu-
raavasti (0): 

 
Taulukko 1. Tutkimusongelman ositus. 

Tutkimuskysymykset: 
TK1 Mikä on Oulun Eteläisen alueen seutukuntien julkisten yrityspalveluiden rakenne? 

TK2 Mitä palveluja on tarjolla teknologiaintensiivisille yrityksille niiden varhaisissa kas-
vuvaiheissa? 

TK3 Mitkä ovat alueen seutukuntien yrityspalveluiden parhaat käytänteet? 
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kautta kuvataan seutukunnittain kuntataustaisten 
julkisten yrityspalveluiden organisointitavat ja palvelurakenne. Toisen tutkimuskysy-
myksen avulla kuvataan palvelut yritysten varhaisten kehitysvaiheiden viitekehyksen 
kautta.  Kolmannen tutkimuskysymyksen kautta tuodaan esille yrityspalveluiden tuotta-
jien näkökulmasta seutukunnittain yrityspalveluiden parhaat käytänteet. 

1.3  Tutkimusmenetelmät ja prosessi 

 
Tutkimuskysymyksiä selvitetään analysoimalla Oulun Eteläisen kolmen seutukunnan 
julkista yrityspalvelutarjontaa. Tässä tapaustutkimuksessa toteutetaan kokonaisvaltaista 
strategiaa; tutkimus painottuu selvittämään monimutkaisia prosesseja ja saavuttamaan 
uutta tietoa, kun rajat ilmiön ja asiayhteyden välillä eivät ole täysin ilmeiset ja jossa 
käytetään useita tutkimuslähteitä (Yin 2003).  Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin Ou-
lun Eteläisen alueen kolmesta seutukunnasta vuoden 2011 lopulla ja vuoden 2012 alku-
puolella. Kaikissa kolmessa seutukunnassa haastattelut toteutettiin käyttämällä yh-
teneväistä tutkimusprosessia ja kyselylomakkeita. Saatu tieto ja tapaustutkimuksen ai-
neisto edelleen analysoitiin ja yhdistettiin. Tutkimalla em. kolmea tapausta, tämä tutki-
mus selvitti millä tavalla julkiset elinkeinopalvelut on maaseudulla järjestetty sekä ku-
vailee parhaat käytänteet palveluntuottajan näkökulmasta. 

Tapaustutkimus on empiirinen tutkimusmenetelmä, joka tutkii nykypäivän ilmiöitä 
niiden todellisessa asiayhteydessä, kun ilmiön ja asiayhteyden rajapinta ei ole selkeä ja 
käytetään useita näytön lähteitä (Yin 2003). Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jonka 
avulla pyritään selittämään syy-seuraussuhteita tai yleensä pidemmän ajan kuluessa 
tapahtuvia tapahtumaketjuja (Eisenhardt 1989). Lisäksi tapaustutkimus soveltuu mm. 
kuvailevaan tutkimukseen. Yinin (2003) mukaan tapaustutkimus on käyttökelpoinen 
silloin, kun pyritään vastaamaan kysymyksiin ”miten” ja ”miksi”. Näiden kysymysten 
avulla tavoitteena on joko selittää tai kuvailla jotain ilmiötä sen todellisessa kontekstissa 
(Yin 2003). 

Tässä tutkimuksessa noudatetaan Yinin (2003) määrittelemää prosessia tapaustutki-
mukselle seuraavan kuvan mukaisesti: 

tutkimussuunnittelu
aineiston kerääminen

ja analysointi
tulosten

raportointi

tapausten
valinta

teoria:

pohjoiset 
harvaan 

asutut alueet,

julkiset yritys-
palvelut,

yrityksen 
elinkaari

aineiston-
keruu

menetelmä:

puoli-
strukturoitu 
haastattelu

tapaus 1

johto-
päätökset

tutkimuksen 
teoreettinen ja 

käytännön 
merkitys

tutkimus-
raportti

tapaus 2

tapaus 3

tapauksen 1
raportointi

tapauksen 2
raportointi

tapauksen 3
raportointi

 
 
Kuva 1. Tutkimusprosessi (muokattu Yin 2003). 
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1.4  Oulun Eteläisen alue- ja yrityskuva 

Oulun Eteläisen alue muodostuu kolmesta seutukunnasta, Nivala-Haapajärven, Haapa-
veden-Siikalatvan sekä Ylivieskan seutukunnista. Oulun Eteläinen ei ole hallinnollinen 
alue, vaan se on syntynyt alueen kuntien sisäisenä yhteistyönä tavoitteena saavuttaa 
yhteistyöllä riittävä kriittinen massa vastaamaan kansalliseen ja kansainväliseen kilpai-
luun. 

Nivala-Haapajärven seutukunnan muodostavat Haapajärven, Pyhäjärven ja Nivalan 
kaupungit sekä Kärsämäen ja Reisjärven kunnat. Seutukunnan alueella asuu noin 30 000 
ihmistä ikärakenteen ollessa suhteellisen hyvä. Teollisuus, palvelut ja alkutuotanto tar-
joavat yhteensä n. 70 % alueen työpaikoista. Kasvavia toimialoja ovat metalli- ja puu-
tuoteteollisuus. Metalliteollisuus on erikoistunut metallirakenteiden sekä koneiden ja 
laitteiden valmistukseen. Elektroniikka- ja elektroniikan mekaniikkateollisuus ovat 
myös voimakkaasti lisänneet painoarvoaan viime vuosiin saakka. Maatalouden asema 
alueella on vahva. Seutukunta on Suomen tärkeimpiä maidon- ja lihantuotantoalueita. 
Lisäksi metsätaloudella on merkittävä työllistävä vaikutus. Nousevia toimialoja ovat 
bioenergian tuotantoteknologioiden kehittäminen ja valmistus sekä kivituotteiden val-
mistus. (Oulun Eteläinen 2020, osaamisstrategia 2014). 

Haapaveden-Siikalatvan seutukunta sijaitsee Suomen maantieteellisen keskipisteen 
alueella. Seutukunnan muodostavat Haapaveden kaupunki sekä Pyhännän ja Siikalatvan 
kunnat. Seutukunnan asukasluku on n. 15 000. Seutukunnan elinkeinorakenne on moni-
puolinen. Puutuoteteollisuus on laajentunut ja työpaikkojen määrä alalla on kasvanut. 
Metalliteollisuus on säilyttänyt asemansa. Maatalouden asema on merkittävä, ja tulee 
olemaan sitä myös jatkossa. Uusiutuvan energian kehittäminen on seutukunnan kehit-
tämisen painopiste. Myös matkailulla on aiempaa suurempi merkitys alueelle. (Oulun 
Eteläinen 2020, osaamisstrategia 2014). 

Ylivieskan seutukunnan muodostavat Ylivieskan, Kalajoen ja Oulaisten kaupungit 
sekä Alavieskan, Merijärven ja Sievin kunnat. Seutukunnan asukasluku on 44 000 asu-
kasta. Seutukunnan väkiluku on kasvava ja nuorten osuus väestöstä on suurempi kuin 
maassa keskimäärin. Ylivieskan seutukunnassa on monipuolinen elinkeinorakenne sekä 
menestyvä pieni- ja keskisuuri yritystoiminta. Alueella on hyvä logistinen sijainti. Seu-
tukunta kuuluu ohutlevymekaniikan, teräsrakentamisen, rakennustoiminnan ja maatalo-
uskonevalmistuksen keskittymään. Ylivieskan kaupungissa on vahva alueellinen keskit-
tymä vähittäis- ja erikoiskaupassa. Kalajoella sijaitsee valtakunnallisestikin merkittävä 
matkailukeskus. (Oulun Eteläinen 2020, osaamisstrategia 2014). 

Taulukossa 2 näkyy yritysten määrä Oulun Eteläisen alueen seutukunnissa. Haapave-
den-Siikalatvan seutukunnan alueella on 775 yritystä, Nivala-Haapajärven seutukunnan 
alueella 1 555 yritystä ja Ylivieskan seutukunnan alueella 2 267 yritystä. 

Taulukko 2. Yritysten lukumäärät seutukunnittain (Jokela ym. 2014). 

Seutukunta 
Yrityksiä kpl 

28.10.2011 
H-S stk 775 
N-H stk 1555 
Ysk stk 2267 
Yhteensä 4597 
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Taulukossa 3 on esitetty Oulun Eteläisen alueen yritysten henkilöstöluokat seutukunnit-
tain. Alueen yrityksistä 94,6 % (4 351 kpl) on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityk-
siä. Yrityksiä, jotka työllistävät 50 henkilöä tai enemmän on yhteensä 34 kpl (0,7 % 
yrityksistä). 

 

Taulukko 3. Yritysten henkilöstöluokat seutukunnittain (Jokela ym. 2014). 

Työntekijöiden määrä yrityksessä 

 0–9 10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 Yht. 

H-S stk 734 24 10 5 2 0 775 

N-H stk 1490 38 17 7 2 1 1555 

Ysk stk 2127 84 39 10 3 4 2267 

Yhteensä 4351 146 66 22 7 5 4597 
 
 

Taulukossa 4 on esitetty Oulun Eteläisen alueen yritysten liikevaihtoluokat seutukunnit-
tain. Alle 0,2 miljoonan euron liikevaihto on 74 %:lla (3 399 kpl) yrityksistä. Yrityksiä, 
joiden liikevaihto on miljoonaa euroa tai enemmän on yhteensä 351 kpl (7,6 % yrityk-
sistä). 

Taulukko 4. Yritysten liikevaihtoluokat seutukunnittain (Jokela ym. 2014). 

Yrityksen liikevaihto miljoonaa euroa 

 
Alle 
0,2 

0,2–
0,39 

0,4–
0,99 

1–
1,99 

2–
9,99 

10–
19,99 

Yli 
20 

Yht. 

H-S stk 575 82 65 27 17 3 6 775 
N-H stk 1187 140 136 45 36 4 7 1555 
Ysk stk 1637 220 204 95 93 7 11 2267 
Yhteensä 3399 442 405 167 146 14 24 4597 

 
 
Taulukossa 5 on esitetty yritysten toimialaluokat (TOL 2–numerotaso) Oulun Eteläisen 
alueella. Yritysten yleisin toimiala on Erikoistunut rakennustoiminta, joka on yhteensä 
456 yrityksellä (9,9 % yrityksistä). 

 

Taulukko 5. Yritysten toimialaluokat Oulun Eteläisen alueella (Jokela ym. 2014). 

TOL–luokan nimi TOL–luokka Yrityksiä kpl 
Erikoistunut rakennustoiminta TOL 43 456 
Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous 
ja niihin liittyvät palvelut 

TOL 01 407 

Maaliikenne ja putkijohtokuljetus TOL 49 406 
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen 
ja moottoripyörien kauppa) 

TOL 47 391 

Metsätalous ja puunkorjuu TOL 02 316 
Muut henkilökohtaiset palvelut  TOL 96 280 
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien 
tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 

TOL 45 201 

Talonrakentaminen TOL 41 194 
Muut toimialaluokat  1946 
Yhteensä  4597 

 
 
Kuvassa 2 on esitetty yritysten toimialaluokat seutukunnittain. Yleisimpien toimialojen 
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osalta seutukunnat ovat hyvin samankaltaisia. Taulukossa 5 mainitut luokat ovat kah-
deksan yleisintä toimialaluokkaa myös kaikissa seutukunnissa, vain luokkien keskinäi-
sessä järjestyksessä on pieniä eroja. 

 

 
 

Kuva 2. Yritysten toimialaluokat seutukunnittain (Jokela ym. 2014). 
 

Kuvassa 3 on esitetty tuonti- ja vientiyritysten lukumäärä seutukunnittain sekä kuvassa 
4 tuonti- ja vientiyritysten osuus kunkin seutukunnan yrityksistä. Vuoden 2011 tilasto-
tietojen mukaan Oulun Eteläisen alueen yrityksistä tuontia harjoitti yhteensä 241 kpl ja 
vientiä 80 kpl. Tuontiyrityksiä on lukumääräisesti eniten Ylivieskan seutukunnassa (137 
kpl) ja myös tuontiyritysten osuus seutukunnan yrityksistä on suurin Ylivieskan seutu-
kunnassa (6,0 %). Vientiyrityksiä on lukumääräisesti eniten Ylivieskan seutukunnassa 
(42 kpl), mutta vientiyritysten osuus seutukunnan yrityksistä on suurin Haapaveden-
Siikalatvan seutukunnassa (2,1 %). 
 

 
 
Kuva 3. Tuonti- ja vientiyritysten määrä (kpl) seutukunnittain (Jokela ym. 2014). 
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Kuva 4. Tuonti- ja vientiyritysten osuus (%) seutukunnan yrityksistä (Jokela ym. 2014). 
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2 Teoria ja tausta 

2.1  Julkiset yrityspalvelut osana innovaatioympäristöä 

 
Yleisellä tasolla yrityspalvelut voidaan luokitella yksityisen sektorin, julkisen sektorin 
sekä näiden väliin jääviin toimijoihin (Kolehmainen 2006). Nämä palvelut liittyvät ra-
hoitukseen, konsultointiin, esihautomotoimintaan ja teknologian muutokseen. Tässä 
selvityksessä keskitytään julkisiin, kuntataustaisiin yrityspalveluihin. Suomessa yritys-
palveluiden asiakkaat kokevat palveluiden olevan sekavia ja epäyhtenäisiä (Kolehmai-
nen 2003) ja (Kautonen ja Hyypiä 2009). Julkisia yrityspalveluita tarjotaan kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten organisaatioiden, tiede- ja teknologiapuistojen ja -keskusten, 
kehitysyhtiöiden, korkeakoulujen sekä muiden organisaatioiden toimesta.  

On tunnettua, että innovaatiot syntyvät usein erilaisissa ympäristöissä käytännön 
kautta (Harmaakorpi ja Melkas 2008). Tämänkaltaisia innovaatiotoimintoja voidaan 
edistää parantamalla paikallista innovaatiosysteemiä. Maailmanlaajuinen näkökulma 
innovatiivisia ekosysteemejä kohtaan julkistettiin äskettäin (Launonen ja Viitanen 
2011). Kuitenkin, paikallisen innovaatiosysteemin keskeiset toimijat ovat yritykset, op-
pilaitokset, tieteen ja teknologian laitokset (mukaan lukien yliopistot, tutkimuslaitokset 
ja yksityisen sektorin tk-yksiköt), erikoistuneet yksityiset, puolittain julkisessa omistuk-
sessa olevat ja julkiset yritys- ja elinkeinopalvelut (mukaan lukien rahoitus, konsultointi, 
teknologian siirto, yrityshautomopalvelut) sekä eturyhmät (esim. kaupan ja yritystoi-
minnan yhdistykset, kauppakamarit), sekä paikalliset viranomaiset (Kolehmainen 2003). 

Viime aikoina innovaatioiden kehittämiseen ja aluekehitykseen on panostettu yleises-
ti myös maaseutumaisilla ja harvaan asutuilla alueilla. Seudullista innovaatiotoimintaa 
voidaan kuvailla sipulimalliksi, jossa ydin tarkoittaa kaupallista innovaatiota, tuotetta tai 
palvelua. Sitä ympäröivät yrityksen innovaatiotoiminnot tai -prosessit. Kolmas ympä-
röivä kerros on innovaatiota koskevien toimintaperiaatteiden tai innovaatioympäristön 
johdon hallinnoima seudullinen innovaatiosysteemi. Julkiset seudulliset kehitysorgani-
saatiot toimivat kahdella ulommaisella tasolla edistäen yritysten innovaatiomahdolli-
suuksia ja muita edellytyksiä, sekä uudistaen seudullista innovaatiosysteemiä ja kehittä-
en sen johtamista ja johtajuutta. (Siltanen ja Kolehmainen 2011). 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan Suomessa on joillakin alueilla yritys-
palveluissa ylitarjontaa kysyntään nähden. Tämä voi johtua osin yrittäjän tarpeiden ja 
tarjottujen palvelujen kohtaamattomuudesta. Asiakasnäkökulmasta tarjontakenttä näyt-
täytyy monimutkaisena ja pirstaleisena. Osittain projektirahoituksesta johtuen tarjonta 
on sekavaa ja jatkuvasti vaihtuvaa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). 

Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen liiketoimintaympäristö on vahva innovaa-
tioiden mahdollistajana (Dutta 2012). Sen sijaan tulokset eivät ole yhtä mairittelevia 
uuden yritystoiminnan rakentamisen näkökulmasta. Global Entrepreneurship Monitor -
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tutkimuksen (Kelley ym. 2011) mukaan suomalaisten yrittäjyystaidot ja liiketoiminta-
mahdollisuuksien havainnointi on korkeatasoista, mutta hyvät yrittäjyystaidot ja positii-
viset yrittäjyysasenteet eivät muutu täysimääräisesti yrittäjyysaktiivisuudeksi. Taitojen 
ja asenteiden muuntaminen konkreettiseksi yritystoiminnaksi on keskeinen haaste sekä 
kansallisesti että alueellisesti. 

Kokkolanseudun, joka sijaitsee lähellä tämän tutkimuksen kohdealuetta, pk-
yrityksille suunnattuihin palveluihin kohdistuneessa selvityksessä haastateltiin yhteensä 
25 henkilöä palveluja tarjoavista organisaatioista. Lisäksi selvitykseen haastateltiin 19 
yritystä. Nykyisten palvelujen suurimpina vahvuuksina yrityspalveluiden tuottajat piti-
vät henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista, palveluiden monipuolisuutta sekä palvelu-
toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Nykyisten palveluiden heikkouksista selvimmin nousivat 
esille tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät ongelmat. (Korvela ja Niemelä 2001). 

Yrityspalveluiden tuottajat tekevät eniten keskinäistä yhteistyötä yhteisten hankkei-
den suunnittelussa ja toteutuksessa, tietojen yhteiskäytössä, palvelujen hankkimisessa, 
koulutuksessa sekä tiedottamisessa. Yli puolet vastaajista ei mielestään tunne riittävän 
hyvin muiden organisaatioiden palveluja, mitä selitettiin mm. sillä, että tiedotuksen 
koordinointi on puutteellista eikä tiedottamisessa hyödynnetä riittävästi alan ammattilai-
sia. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että organisaatioiden keskinäistä työnjakoa pitäi-
si selkiyttää niin, että kukin organisaatio profiloituisi selkeästi tiettyihin osaamisaluei-
siin. Osa vastaajista pitää kehittämistyötä liian organisaatiokohtaisena. Selkeä enemmis-
tö haastatelluista oli sitä mieltä, että yhteistyön kehittämisessä tärkeintä olisi jäntevöit-
tää aluekehitystyötä ja koordinointia. Suurimpina yhteistyön sudenkuoppina vastaajat 
pitivät organisaatioiden erilaista tavoiteasetantaa, liiallista keskinäistä kilpailua sekä 
resurssien ja tiedonkulun puutetta. (Korvela ja Niemelä 2001)  

Palvelujen yrityslähtöisyyden osalta yrityspalveluiden tuottajat pitivät suurimpina 
epäkohtina toimijoiden keskinäisen työnjaon epäselvyyttä, eri toimijoiden tarjoamien 
palvelujen päällekkäisyyksiä, palveluja koskevan tiedon puutetta, huonoa jalkautumista 
yrityskentälle sekä liiallista toimistokeskeisyyttä. (Korvela ja Niemelä 2001). 

Haastatellut yritykset pitivät tärkeimpinä palveluja, jotka liittyvät yrityksen ja sen 
henkilöstön kehittämiseen sekä rahoitukseen. Yritysten mielestä palveluntuottajien mää-
rä on riittävä, mutta palvelujen laadussa on paljon parannettavaa - palveluntuottajien 
pitäisi tarjota asiantuntevampaa ja syvempää tietoa sekä uskottavampia palveluita. 
Haastatellut yritykset olivat lähes yksimielisiä siitä, että palveluntarjoajien pitäisi profi-
loitua ja erikoistua nykyistä enemmän, millä voitaisiin nostaa yrityspalvelujen asiantun-
tijuuden tasoa. Yritysten mielestä on myös tärkeää, että palveluntuottajat pitävät sään-
nöllistä yhteyttä yrityksiin. (Korvela ja Niemelä 2001). 

Oulun Eteläinen on osa Pohjois-Pohjanmaata. Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluista 
vuonna 2010 tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 48 yritysneuvojaa (vastausprosentti 
35,8) sekä 212 yritystä (vastausprosentti 23,8), jotka on perustettu Pohjois-Pohjanmaan 
alueella vuonna 2004 tai sen jälkeen. Yrityspalvelujen toteutuksen onnistumisen osalta 
yritysneuvojat olivat tyytyväisimpiä toimintojen tehokkuuteen, toteuttajatiimin toimin-
taan sekä toimintastrategiaan. Vähiten tyytyväisiä yritysneuvojat olivat toiminnan seu-
rantaan ja dokumentointiin sekä ulkoiseen viestintään. Parhaisiin tuloksiin yritysneuvo-
jat kokivat päässeensä uusien yritysten perustamiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen 
liittyvissä palveluissa sekä rahoitusneuvonnassa. Yritysneuvojien mielestä eniten paran-
tamisen varaa toiminnassa on toiminnan rahoittamisessa sekä markkinoinnissa ja tiedo-
tuksessa. (Korvela ja Niemelä 2001). 

Yritysneuvojien arvioidessa oman toimintansa hyötyjä, osaamista ja ammattitaitoa, 
myönteisimmin he suhtautuivat väitteeseen ”Julkiset yrityspalvelut tuottavat yritysten 
kehittämiseen merkittävää hyötyä” ja varauksellisimmin väitteeseen ”Julkisten yritys-
palvelujen ja yritysten välinen yhteistyö on toimivaa”. Sanallisissa tarkennuksissa epä-
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kohtina nousi esille yrityspalvelujen tarjonnan sekavuus, palvelujen vaihtelu eri alueilla, 
neuvojien osaamistason vaihtelu sekä puutteet toiminnan strategisissa linjauksissa. (Sil-
lanpää ym. 2010). 

Yritysneuvojien mielestä yrityspalveluista eniten hyötyvät asiakasryhmät olivat yri-
tyksen perustajat, yritystoimintaa suunnittelevat sekä aloittavat yritykset. Vähiten yri-
tyspalveluista hyötyvät kansainvälistymistä suunnittelevat yritykset sekä ns. yhden mie-
hen yritykset. Kysyttäessä yritysneuvojien kantaa siihen, mitkä esitetyistä toiminnan 
osatekijöistä vaikeuttavat yrityspalvelujen tarjoamista, nousivat eniten vaikeuttavina 
tekijöinä esiin riittämättömät henkilöstöresurssit ja henkilöstön aikapula sekä puutteelli-
nen tiedotus palveluista. Vähiten vaikeuttavina tekijöinä yritysneuvojat pitivät palvelui-
den hankalaa saatavuutta ja palveluille asetettujen tavoitteiden epärealistisuutta. (Sillan-
pää ym. 2010). 

Yritykset kokivat saaneensa yrityspalveluista eniten rahoitukseen ja yritystoiminnan 
käynnistämiseen liittyvää hyötyä. Yritysten vastauksissa suurimmat ongelmat yrityspal-
velujen käytössä liittyvät yleisimmin byrokratiaan, asioiden käsittelyn hitauteen ja vir-
kamiesten nuivaan asenteeseen. (Sillanpää ym. 2010). 

Sekä yritysten että yritysneuvojien mielestä julkisilla yrityspalveluilla tulisi vaikuttaa 
eniten yritysten kilpailukykyyn ja työpaikkojen säilymiseen. Esitetyistä 16 yritystoi-
minnan kehittämiseen liittyvästä asiasta vähiten pitäisi yritysten mielestä vaikuttaa yri-
tyksen toiminnan uudelleensuuntaamiseen ja yritysneuvojien mielestä uuden työvoiman 
rekrytointiin. Yritysneuvojat olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yrityksiä innok-
kaampia vaikuttamaan esitettyihin asioihin julkisilla yrityspalveluilla, vain investointei-
hin liittyvien yrityspalvelujen osalta yritysneuvojat halusivat palveluilta vähäisempää 
vaikuttavuutta kuin yritykset. (Sillanpää ym. 2010). 

Yritysneuvojien mielestä yrityspalvelujen tuottamisessa pitää jatkossa panostaa eni-
ten yritystoiminnan kehittämiseen, tuotteistamiseen ja kansainvälistymiseen. Esitetyistä 
11 yritystoiminnan kehittämiseen liittyvästä teemasta yritykset pitivät ajankohtaisimpina 
yritystoiminnan kehittämistä, tuotteistamista sekä innovaatioiden edistämistä ja kehit-
tämistä. Yritysneuvojien mielestä vähiten lisäpanostusta tarvitaan jatkossa rahoituspal-
veluista tiedottamiseen, yritystoiminnan käynnistämiseen ja yritysten henkilöstön osaa-
misen kehittämiseen. Yritysten mielestä vähiten ajankohtaisia ovat yritystoiminnan 
käynnistäminen, yritystoiminnan perustamiseen liittyvän harkinnan ja tiedon haun tuki 
sekä omistajanvaihdos. (Sillanpää ym. 2010). 

2.2  Mikro- ja pk-yritysten rooli taloudessa 

 
Suomessa kansallisella strategialla vahvistetaan yrittäjyyttä ja pk-yritysten määrän li-
sääntymistä. Yrittäjyydellä on kriittinen merkitys myös maaseudun kehitykselle. On 
olemassa lukuisia tapoja tukea pk-yrityksiä ja vaalia taloudellista kehitystä mukaan lu-
kien asialle omistautunut valtionhallinto ja seudulliset asiamiestoimistot, pk-yrityksiin 
erikoistuneet tukirahoittajat, tiedepuistot, liiketoiminnan kannustaminen ja hautomo-
ohjelmat, verkottumisohjelmat ja useat eri teknologiakehittämisen, tiedonvälitysaloittei-
den ja yrittäjyyskoulutuksen lajit. (Ahonen ja Kokko 2006). 

Yrittäjyydellä on keskeinen rooli monien valtioiden talouden kehityksessä. Pienet ja 
keskisuuret yritykset nähdään jokaisen valtiontalouden tärkeänä ja olennaisena osana; 
pk-yritykset ovat monien taloudenalojen nopeimmin kasvava sektori, ne ovat rakenteel-
taan joustavampia ja sopeutuvampia, sekä näillä yrityksillä on kykyä nopeampaan rea-
gointiin kuin suuremmilla organisaatioilla. (Tagliavini ym. 2001). Pk-yritykset liitetään 
usein korkeamman talouskasvun talouksiin (Beck ym. 2005). Edellä mainitun kaltainen 
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laaja pk-yritysten muodostama sektori ei välttämättä suoraan tuota taloudellista kasvua, 
mutta se on yksi menestyvien taloudenalojen erityispiirre. Elinkeinopolitiikan keskeise-
nä kohderyhmänä Suomessa tällä hetkellä ovat juuri pk-yritykset. Pk-yritysten toivotaan 
synnyttävän talouden kasvun sekä uudet työpaikat. Menestyvä pk-yritysten muodostama 
sektori voidaan nähdä harvaan asuttujen seutujen kasvun ja kehityksen elinvoimaisena 
osana. 

Tilastokeskuksen (2013) mukaan pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, 
yrityksiä oli vuonna 2012 Suomessa 99,8 % kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 
64 % kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 % kokonaisliikevaihdosta, jonka 
osuus oli kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suuria, yli 250 henkilöä työl-
listäviä yrityksiä oli 0,2 % kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 % koko henkilöstöstä 
ja tuottivat 47 % liikevaihdosta. Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritys-
ten lukumäärä väheni ja myös niiden liikevaihto väheni. Kuitenkin, keskisuurten, 50–
249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kasvoivat. 

Suomen talous on korostetun riippuvainen suurista yrityksistä. Tämä näkyy talouden 
ja työllisyyden voimakkaina heilahteluina jo yksittäisten suurten yritysten kohdatessa 
vaikeuksia. Toisaalta viime vuosien aikana merkittävä määrä uusia työpaikkoja on luotu 
mikroyrityksiin. Vuosina 2001–2012 suomalaiset yritykset lisäsivät työpaikkoja 108 
886 henkilöllä (Rytkönen 2013). Näistä työpaikoista 43 698 eli 40 % syntyi mikroyri-
tyksiin. Yritysten kokoluokkia (mikroyritykset, pienyritykset, keskisuuret yritykset ja 
suuret yritykset) verrattaessa suurin henkilöstömäärän kasvu on tapahtunut juuri mik-
royritysten ryhmässä. Suomalaisen viennin painopiste on suurissa yrityksissä (68 %), 
mikä näkyy erityisenä suhdanneherkkyytenä. Suomen viennistä 3 % on mikroyrityksistä 
tapahtuvaa vientiä, kun vastaava suhdeluku Tanskassa on 17 % ja Virossa 14 %. Poten-
tiaali mikroyritysten viennin kasvulle on merkittävä. Mikroyritykset ovat lukumääräl-
tään, liikevaihdoltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan erittäin merkittävä kohderyhmä Suo-
messa. Niissä syntyy uudenlaista liiketoimintaa, jolle on tilausta. Lisäksi suomalaisten 
mikroyritysten kansainvälistymispotentiaali on vielä merkittävin osin käyttämättä. 

2.3  Yrittäjyys harvaan asutuilla alueilla 

 
Maaseutumaisuus voidaan määritellä perinteisin deskriptiivisin määrittein kuten väestö-
tiheyden taso, väestötappion tai väestönlisäyksen aste, asutuksen koko, paikallisen ta-
louden rakenne ja näkymät (Stathopoulou ym. 2004). Maaseudun yritykset ovat tavalli-
sesti pieniä ja maaseutuyhteisöjen pienet yritykset kohtaavat maantieteellisiä, väestölli-
siä, sosiokulttuurisia ja taloudellisia haasteita. Syrjäinen sijainti tuo kuljetushaasteita ja 
tuotantokustannusten nousua, sekä työvoimalle pitempiä työmatkoja. Matala väestönti-
heys saattaa myös rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta sekä työllisyysmah-
dollisuuksia. Maaseudun asukkaiden kotitalouksien tulot ja koulutustaso ovat henkeä 
kohti matalammat kuin heidän kaupungeissa asuvien vertailuhenkilöidensä, ja maaseu-
dun yrityksiltä saattavat puuttua riittävät väylät rahoitukseen. Toisaalta, Shieldsin (2005) 
mukaan maaseudun yrittäjät eivät nähneet resurssien rajallisuutta (rahoitus, teknologia 
ja kuljetus) eikä työvoima-asioita (ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja lastenhoito) 
huomattavina vastoinkäymisten alkulähteinä. Sosiokulttuuriset piirteet, kuten sukupuo-
liroolit, yhteistoiminta, kommunikaatio ja sosiaaliset ja kaupalliset verkostot, ovat kie-
toutuneet tiiviisti yhteen maaseutualueiden pienten yritystoimintojen kanssa (Shields 
2005). 
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2.4  Yritysten varhaiset kasvuvaiheet 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on kehitetty useita mallinnuksia1 teknologiainten-
siivisten yritysten varhaisista kehitysvaiheista, joista on julkaistu laaja-alainen selonteko 
kehitysvaiheisiin keskittyvästä tutkimuksesta (Muhos ym. 2010). Nelivaiheinen kehys-
malli on viimeaikaisten empiirispohjaisten mallien yhdistelmä, jonka huomattiin sovel-
tuvan teknologiaintensiivisten yritysten varhaisvaiheiden itsearviointiin (Muhos ym. 
2009). Yksi keskeinen tavoite oli muodostaa kehysmalli, joka voisi auttaa välittäjätahoja 
järjestämään tarkempaa ja täsmällisempää tukea uusille teknologiaintensiivisille yrityk-
sille (Muhos ym. 2010). Tässä analyysissä kuvattu varhaisvaiheen teknologiaintensiivi-
nen yritys on itsenäisessä omistuksessa oleva yritys, joka on iältään alle 25 vuotta (Sto-
rey ja Terher 1998). Kehysmallin neljä vaihetta voidaan tiivistää seuraavaan taulukkoon: 
Taulukko 6: Teknologiaintensiivisten yritysten varhaisten kehitysvaiheiden viitekehikko1. 
Vaihe 1: Konseptointi 

ja kehitys 
Vaihe 2: Kaupallistami-

nen 
Vaihe 3: Kasvu Vaihe 4: Tasaantumi-

nen/uudistuminen 
 
Konseptointi- ja kehitys-
vaiheessa yritys on omista-
jariippuvainen. Yrityksen 
tavoitteena on tuot-
teen/teknologian kehittä-
minen ja ensimmäisten 
asiakassuhteiden luominen. 
Keskeiset tehtävät liittyvät 
liikeideaan, kohdemarkki-
nan tunnistamiseen ja 
resursointiin. Toimivan 
prototyypin kehittäminen 
on aloitettu. Johtaminen 
on epämuodollista, jousta-
vaa ja luovaa, kommuni-
kointi tapahtuu kasvokkain 
ja omistaja tekee päätök-
set. Organisaatio toimii 
tuotekehitystiimin tavoin. 
Kassavirta on tyypillisesti 
negatiivista, koska yrityk-
sellä ei ole myytävää. 

 

 
Vaihe alkaa varhaisilla 
referenssiasiakkailla. Ta-
voitteena on aito liiketoi-
minta ja tuotteen kaupal-
listaminen. Vaiheelle on 
luonteenomaista varhainen 
markkinointi, varhainen 
tuotanto ja markkinointi ja 
tekniset haasteet. Yritys 
oppii tekemään tuotteen ja 
valmistamaan sitä tuotan-
nollisesti. Johtamistyyli on 
osallistuva ja käytännön 
tekemistä koordinoiva. 
Omistaja ja/tai ryhmä 
partnereita muodostavat 
hallinnon ytimen. Resurssi-
en hankinta ja selviytymi-
nen ovat keskeisessä roolis-
sa. Negatiivisen kassavirran 
kasvu loppuu ja alkaa 
lähestyä nollaa. 

 
Tässä vaiheessa tuotanto-
osaaminen ja tuotteen 
tekninen toimivuus johta-
vat nopeaan kasvuun ja 
jatkuvaan muutokseen. 
Päätavoitteena on johtaa 
yritystä kohti kasvua ja 
suurempia markkina-
osuuksia markkinoimalla ja 
valmistamalla tuotetta 
tehokkaasti ja suurella 
volyymilla. Yrityksen tulee 
valmistaa, myydä ja toimit-
taa tuotteita kasvavalla 
volyymilla pitäen samanai-
kaisesti huolta tehokkuu-
desta ja vaikuttavuudesta 
rakenteiden ja prosessien 
kehityksen kautta. Uudet 
asiakkaan ja markkina-
kanavat vaativat jatkuvaa 
huomiota. Nopea kasvu 
johtaa henkilöstöongelmien 
kasautumiseen. Omistaja 
ja/tai ryhmä omistajia ovat 
toiminnassa edelleen kes-
keisiä, vaikka hierarkia voi 
lisääntyäkin. Budjetteja 
käytetään enenevissä 
määrin kommunikoinnissa. 
Erikoistuneempia toiminto-
ja harkitaan ja otetaan 
käyttöön. Positiivinen 
kassavirta lisääntyy nope-
asti. 

 

 
Yritys kohtaa hidastuvan 
kasvun ja kiristyvän kilpai-
lun kypsyvällä tuotemarki-
nalla. Toisen tuotesukupol-
ven lanseeraaminen sekä 
toiminnan tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen liittyvät 
haasteet vaativat ponniste-
lua. Uusien markkinoiden 
tunnistaminen on välttämä-
töntä, jotta yritys voi 
uusiutua. Kustannusten 
hallinta ja tuottavuus ovat 
keskeisimmät huolenai-
heet. Kasvu ja riittävä 
markkinaosuus pyritään 
säilyttämään uusien tuo-
tesukupolvien avulla ja 
parantamalla kannatta-
vuutta. Omistaja tuetaan 
tai hänet korvataan am-
mattijohtajalla tai tiimillä 
ja kehittyneitä johtamis-
järjestelmiä otetaan käyt-
töön. Strategiat, pelisään-
nöt, normit ja toimintamal-
lit standardisoidaan ja 
formalisoidaan. Työnteki-
jöistä tulee erikoistuneita 
ja riskejä välttäviä. Erikois-
tuneita toimintoja lisätään 
organisaation kasvaessa. 
Kassavirta ja kasvu hidas-
tuvat. 

 

                                                 
 

1 Katso esim. Garengo P & Bernardi G (2007) Organizational capability in SMEs: Performance measure-
ment as a key system in supporting company development. International Journal of Productivity and 
Performance Management 56(5-6): 518-532., Hanks SH & Chandler G (1994) Patterns of Functional 
Specialization in Emerging High Tech Firms. J Small Bus Manage 32(2)., Kaulio MA (2003) Initial con-
ditions or process of development? Critical incidents in the early stages of new ventures. R&D Manage-
ment 33(2): 165-175., Kazanjian RK & Drazin R (1990) A stage-contingent model of design and growth 
for technology based new ventures. Journal of Business Venturing 5(3): 137-150., Smith KG, Mitchell TR 
& Summer CE (1985) Top Level Management Priorities in Different Stages of the Organizational Life 
Cycle. The Academy of Management Journal 28(4): 799-820., Stam E (2007) Why Butterflies Don't 
Leave: Locational Behavior of Entrepreneurial Firms. Economic Geography 83(1): 27. 
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Tässä tutkimuksessa yllä kuvattu jaottelu yrityksen varhaisista kehitysvaiheista toimii 
viitekehyksenä. Viitekehikkoa hyödynnetään analysoimalla tarjottuja julkisia yrityspal-
veluita viitekehystä vasten. 
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3 Empiria 

3.1  Aineiston kerääminen ja metodologia 

 
Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto koskien Oulun Eteläisen alueen kolmessa seu-
tukunnassa sijaitsevia yrityspalveluita kerättiin teemahaastattelujen sekä julkisten arkis-
tojen avulla. Haastattelut toteutettiin kasvokkain yrityspalveluja edustavien asiantunti-
joiden kanssa. Kyselylomake koostui seitsemästä osa-alueesta, jotka esitellään liitteessä 
nro 1. Haastattelun aikana haastattelija teki yhteenvedon haastateltavien tuottamasta 
selvityksestä välttääkseen puolueellisen tai epätäydellisen tulkinnan. Tapaustutkimuksen 
aineisto tallennettiin tietokantaan. Tapaustutkimuksen aineiston keräsi tämän tutkimuk-
sen tietojenkeräyskäytäntöön ja teoreettiseen taustaan opastettu tutkija. Haastattelut 
nauhoitettiin ja saatettiin kirjalliseen muotoon. Osallistavassa ja monivaiheisessa pro-
sessissa tietoaineisto analysoitiin ja pääasiallisista tuloksista tehtiin yhteenveto. Seutu-
kunnat, yritys- ja elinkeinopalvelut, sekä haastateltavat esitellään seuraavassa taulukossa 
nro 7. 

 
Taulukko 7. Haastatellut asiantuntijat 

Haastateltava Asema Organisaatio Seutukunta 
A Kehittämispäällikkö YTEK Ylivieska  
B Toimitusjohtaja YTEK Ylivieska  
C Projektipäällikkö Ylivieskan seutukunta Ylivieska  
D Toimitusjohtaja NIHAK Nivala-Haapajärvi  
E Yrityspalvelupäällikkö NIHAK Nivala-Haapajärvi 
F Projektipäällikkö NIHAK Nivala-Haapajärvi  
G Toimitusjohtaja Haapaveden teknologiakylä Haapavesi-Siikalatva  
H Seutukuntajohtaja Haapaveden-Siikalatvan seu-

tukunta 
Haapavesi-Siikalatva 

 

3.2   Case A: Nivala-Haapajärven seutukunta 

3.2.1  Yrityspalveluiden palvelurakenne 

 
Nivala-Haapajärven seutukunta on järjestänyt elinkeinopalvelunsa kehittämisyhtiö 
NIHAK:n kautta. NIHAK on kunnallinen tuottaja, jonka tehtävänä on yhdessä jäsen-
kuntiensa ja kumppaneidensa kanssa alueen kehittäminen yrityspalvelujen ja ohjelmape-
rusteisen aluekehittämisen keinoin. Tavoitteena on tarjota hyvät, jopa Suomen maaseu-
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tualueiden parhaat ja kattavimmat yritys- ja aluekehityspalvelut kohtuullisilla kustan-
nuksilla seutukunnan alueella. Elinkeinopalveluiden tarkoitus on kaikenlaisen yritys-
toiminnan kehittäminen, pois lukien kuitenkin perusmaatalous, joka on muiden toimi-
joiden vastuulla.  

 
Taulukko 8. Kuvaus palveluiden rakenteesta Nivala-Haapajärven seutukunnassa. 

 Nivala-Haapajärven seutukunta 
Palveluorganisaatio NIHAK 
Kunnat Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi 
Väestö 30333 
Yritysten määrä 1600 
Yrityspalveluiden henkilöstö 10 

 
 

Kehittämisyhtiön toimintaympäristössä taustalla on monikunnallinen yhteisö, jossa 
henkilökunnan roolit on jaettu siten, että henkilöstöllä on sekä horisontaalinen vastuu, 
esimerkiksi hautomo- ja kasvuyrityspalveluista vastaa yksi henkilö, ja myös alueellinen, 
kunnallinen elinkeinoneuvontavastuu. Lähes jokaisella on vastuukunta, mutta lisäksi 
siis myös yliseudullinen rooli. Organisointi on toteutettu siten, että toimialueen jokai-
sessa jäsenkunnassa on oma toimipiste ja yrityspalvelupäällikkö, jonka kautta yrittäjä 
saa peruspaketin yrityspalveluista ns. yhden luukun periaatteella. Yrityspalvelupäälliköt 
vastaavat oman alueensa yrityspalveluista mutta toimivat kuitenkin verkostona tukien 
vahvuuksiensa mukaan palvelukokonaisuutta. 

Palvelun pääsisältö on tunnistaa ja ymmärtää yritystoiminnan prosessi- ja elinkaari-
vaihe, jonka jälkeen pystytään tarjoamaan oikeaa palvelua.  Asiakkaalle annetaan tietoa 
yrityspalveluista esim. starttirahasta, yrityspalvelutuesta ja yrittäjille suunnatuista lai-
noista sekä lainojen vakuuksista. Lisäksi tarjotaan esim. yrityskauppoihin ja muihin 
omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluja. 

Palvelujen omatuotannon lisäksi kehitysyhtiö on myös välittäjäorganisaatio yhteis-
työtahopalveluiden (TE-toimisto, Leader-toimintaryhmä, ProAgria, ELY-keskus, Finn-
vera, Tekes jne.) suuntaan sekä tarjoaa tuotantostudioita, tiloja, kansainvälisiä palveluja 
jne. NIHAK nähdään palvelujen tuottajan näkökulmasta lähimpänä linkkinä yritysten, 
yhteisön ja julkistalouden välillä. Useat toimijat osallistuvat NIHAKin koordinoimaan 
yhteistyöhön. Kehitysyhtiön henkilökunnalla tulee olla riittävän laaja tietotaito ja val-
mius koskien myös yhteistyötahojen palveluita, jotta rooli välittäjäorganisaationa toimi-
si. NIHAKin yrityspalvelupäälliköt toimivat myös näissä palvelukonsepteissa välittäjä-
nä ja konsultoijana etsiessään sopivaa palvelukonseptia yritysasiakkaalleen. 

Palvelujen proaktiivisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Yrityspalvelupäälliköt 
ottavat vuosittain yhteyttä seudun yrityksiin. Yritysten kanssa käymissään kehityskes-
kusteluissa he pyrkivät ymmärtämään yrityksen tilanteen ja saamaan riittävästi tietoa 
hankkiakseen edelleen tietoa yritykselle sopivista erityispalveluista. Keskustelujen tu-
loksena yritysneuvoja voi tarjota palveluja, joita yrittäjä ei ehkä itse osaisi muuten ilman 
keskustelua kysyä tai pyytää. 

Seutukunnan yrityspalvelut NIHAK:ssa on segmentoitu ja tuotteistettu siten, että 
aloittavat, toimivat, innovaatioyritykset, kansainvälistyvät yritykset ja sijoittumispalve-
lut, ovat kukin omana ryhmänään. Palvelun keskeinen sisältö segmentoinnista riippu-
matta on karkeasti ottaen sama: liiketoiminnan prosessin ja elinkaarivaiheen tunnista-
minen ja ymmärtäminen ja sen jälkeen oikean palvelun tarjoaminen. Yrityspalvelut ovat 
asiakkaalle maksutonta ja luottamuksellista palvelua.  

Neuvontapalvelut koostuvat mm. liikeidean tarkastelusta, liiketoimintasuunnitelman 
laatimisesta, rahoituksen suunnittelusta ja siihen liittyvien hakemusten laatimista, kan-
nattavuuden arviointia, tilojen laajentamista, koneiden hankkimista, henkilöstöasioita, 
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henkilöstön kehittämistä, markkinoinnin kehittämistä, vientikaupan aloittamista tai 
yleistä sparraamista. Asiakas saa yrityspalveluista tietoa esimerkiksi starttirahasta, kehit-
tämisavustuksista ja lainoista sekä takauksista. Lisäksi yrityskauppa-asioihin tarjotaan 
asiantuntijapalvelua. Mikäli yrittäjä haluaa myydä ja toinen ostaa yrityksen, pyritään 
nämä osapuolet saattamaan yhteen.  

Kehittämisyhtiö paitsi tuottaa palveluja itse myös välittää yhteistyökumppaneitten 
palveluja. Seutukunnan alueella on olemassa työnjako, joka pohjautuu sopimukseen 
(seutu-yp). Sopimuksessa ovat mukana alueen monet yrityspalvelupuolen toimijat: op-
pilaitokset, valtio, jonka palveluja saa joko TE-toimiston kautta tai ELY-keskuksen kaut-
ta sekä kuntien tuottamat palvelut, jotka pääasiassa tuottaa kuntien kehitysyhtiöt tai seu-
dulliset yhtiöt. NIHAK koordinoi toiminta-alueellaan tätä palvelutarjotinta. Kehitysyh-
tiön henkilöstöllä täytyy olla siten riittävän laajaa osaamista ja valmiuksia myös yhteis-
työkumppaneitten palvelujen suhteen, jotta rooli välittäjäorganisaationa olisi toimiva. 
Tärkeä taho palvelukentässä on ELY-keskus, jolla on pääasiassa tuotteistettuja palveluja. 
NIHAKin yrityspalvelupäälliköt toimivat myös näiden palvelujen suuntaan välittäjänä 
ja neuvojina, kun asiakasyritykselle etsitään sopivaa palvelua. 

NIHAKin omien palvelujen lisäksi yritys voi yrityspalvelupäälliköiden kautta hyö-
dyntää muita seudullisia yrityspalveluita. Seudullisia kumppaneita ovat mm. TE-
toimisto, Leader-toimintaryhmä, Pro Agria, ELY-keskus, Finnvera ja Tekes. Tutkimus - 
ja tuotekehityskumppaneita ovat Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti, Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja VTT. 

NIHAK nähdään palvelutarjoajan näkökulmasta välittömänä rajapintana yritysten ja 
yhteiskunnan, julkisen talouden välillä. Toinen ydintoimija seutukunnan alueella on TE-
toimisto. Nämä kaksi tahoa kohtaa yrittäjät silloin, kun yritys julkisia palveluja tarvit-
see. Työnjako nähdään haastattelujen perusteella toimivana ja hyvänä. 

3.2.2  Palvelut varhaisen kehitysvaiheiden teknologiaintensiivisille 
yrityksille  

 
Konsepti- ja kehitysvaihe 
Konsepti- ja kehitysvaiheessa oleville yrityksille suunnattuja palveluja ovat yleisen yri-
tys- ja perustamisneuvonnan ja tuen lisäksi liikeidean kehittäminen, erilaiset suunnitel-
mat (esim. liiketoimintasuunnitelma), rahoituslaskelmat ja tukimahdollisuuksien kartoi-
tus sekä hautomopalvelu. Hautomopalvelu on suunnattu erityisesti toimintaansa aloitta-
ville ja nuorille yrityksille sekä kasvumahdollisuuksia omaavien uusien liiketoimintojen 
käynnistäjille ja kehittäjille. Myös innovaatiopalveluiden alla olevat palvelut kuten in-
novaatioiden suojaus ja kehityshankkeiden rakentaminen sopivat tässä kehitysvaiheessa 
oleville yritykselle.  

 
Kaupallistamisvaihe 
Kaupallistamisvaiheeseen suunnattuja palveluja ovat hautomo, jossa yritystä kehitetään 
yhteistyössä yrittäjän kanssa käyttäen myös tarvittaessa ulkopuolisia konsultteja. Tähän 
kehitysvaiheeseen voidaan kohdistaa mm. koulutuksia. Usein myös yleinen elinkeino-
neuvonta keskusteluineen, jossa asiantuntija osaa esittää oikeita kysymyksiä yrittäjälle, 
antaa tarvittavan avun yrittäjälle. Välittäjäorganisaationa NIHAK on suositellut kaupal-
listamisvaiheessa yritykselle esim. ELY -keskuksen Myyntiteho – pk-yrityksen markki-
noinnin ja myynnin kehittämisohjelmaa.  
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Kasvuvaihe 
NIHAK:n rooli välittäjäorganisaationa korostuu silloin, kun palveltava yritys on kasvu-
vaiheessa. Oman organisaation asiantuntemusta hyödynnetään esimerkiksi budjettilas-
kennassa. Tyypillisiä kasvuvaiheen yritykselle tarjottavia palveluita on rahoituksen 
suunnittelu ja hakeminen.  

Kasvuvaiheen yrityksissä ajankohtaistuvat monenlaiset ongelmakohdat, usein vielä 
yhtäaikaisesti. Tuotanto ei esimerkiksi ehdi vastaamaan myynnin kasvuun. Ongelmia 
saattaa syntyä tuotannon ohjauksen, laatujärjestelmien, rahoituksen, käyttöpääoman ja 
henkilöstön kasvun ja rekrytoinnin alueilla. Silloin yritys voi tarvita myös ulkoista asi-
antuntemusta ja haasteena on myös akuuttien ongelmakohtien ja pullonkaulojen tunnis-
taminen. Kasvuvaiheen palveluna voidaan nähdä myös kansainvälistymiseen liittyvät 
palvelut esim. yhteisvientisihteeripalvelu. 

 
Tasapaino ja uusiutumisvaihe 
Haastattelujen perusteella tasapaino- ja uusiutumisvaihe on mielenkiintoinen myös si-
ten, että osa yrityksistä tyytyy tasapainotilaan, eikä pyri edes kasvuun. Toiminta vakiin-
tuu ja kun kasvuhaluja ei ole, niin merkittäviä tarpeita yrityspalveluiden käyttöönkään ei 
enää esiinny. Mikäli yrityksellä on kuitenkin halua ja tarvetta uusiutua, syntyy usein 
laajentamisen tilanne uusien investointien suunnitteluineen ja mahdollisesti tarvetta ul-
kopuoliselle asiantuntijalle. Tässä vaiheessa voi yrityksen kehityksessä ajankohtaistua 
myös omistuksen vaihto. Jos yrittäjä on kiinnostunut luopumaan yrityksestään, NIHAK 
voi olla mukana toteuttamassa yrityskauppaa. Tässä vaiheessa neuvotellaan ulkopuolis-
ten ostajaehdokkaiden kanssa, yritetään yhdistää myyjiä ja ostajia tai edesautetaan su-
kupolvenvaihdosta. 

3.2.3  Yrityspalveluiden parhaat käytänteet (Case A) 

 
Haastattelujen perusteella seutukunnan yrityspalveluiden onnistunein toimintatapa ja 
innovaatio on ollut se, että toiminnan lähtökohdaksi on linjattu asiakasprosessin hyvä 
tunteminen. Yrityskäyntien mittaamisen tilalle on synnytetty toimintapa, jossa yritys-
palvelupäällikkö perehtyy ja tutustuu yritykseen, pääsee siitä ymmärrykseen.  Se voi 
edellyttää useita keskusteluja yrittäjän kanssa.  Vasta tämän vaiheen jälkeen, kun asia-
kasprosessi on ymmärretty, voidaan tapaus katsoa läpikäydyksi. Tämän jälkeen, kun 
yrityksen tilanne on kokonaisvaltaisesti hahmotettu, voidaan ja osataan tarjota oikeata 
julkista yrityspalvelua kuten koulutusta yritykselle. Kehityskeskusteluja seurataan ja 
mitataan asiakastietojärjestelmällä, jossa on kaikkien alueen yritysten tiedot ja analyysit 
käydyistä kehityskeskusteluista. Määrälliset tavoitteet kehityskeskusteluista asetetaan 
vuosittain ja ne ovat saavutettavissa vain aktiivisella asiakkuushankinnalla. Pelkästään 
palvelemalla yrityksiä, jotka itse ottavat yhteyttä yrityspalveluihin, ei voi asetettuja ta-
voitteita saavuttaa. Toimintamalli koetaan erittäin hyväksi, sillä usein asiakkaan todelli-
set tarpeet tulevat ilmi vasta kasvokkain tapahtuvissa kehityskeskusteluissa. Tarjottavien 
yrityspalveluiden proaktiivisuus ja syvä asiakasprosessin tunteminen on NIHAK:ssa 
onnistuttu toteuttamaan haastattelujen perusteella erityisen hyvin. 

Yrityspalvelupäälliköiden vahvuus on heidän moniosaamisensa, mikä mahdollistaa 
sen, että yrittäjä saa omalta luottohenkilöltä lähipalvelun, vastauksen tai ohjauksen. 
Toimivaksi koetaan myös sisäinen, toisiaan tukeva, keskinäinen yhteistyö henkilöstön 
välillä. Osoittamalla jokaiselle yrityspalvelupäällikölle sekä temaattinen että paikallinen 
vastuu, yhdessä toimivan yhteistyön kanssa on NIHAK onnistunut hyödyntämään hen-
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kilöstön osaamisen yrityspalveluiden tarjonnassa koko toimialueellaan. Joustavaa ja 
ketterää työnjakoa voidaankin pitää yhtenä yrityspalveluiden hyvänä käytänteenä.  

Kolmantena hyvänä käytänteenä seutukunnan yrityspalveluissa nähdään yhteisvien-
tisihteeri, joka toimii alueelta käsin yrittäjän kumppanina mm. auttaen yrityksiä kan-
sainvälisessä yhteydenpidossa, ovien aukaisussa, dokumentaatiossa, viestinnässä, vierai-
lupalveluissa ja tulkkauksessa. Tällaiset käytännön asiat ovat usein ongelma alueen pie-
nille yrityksille, joilla on kansainvälistymishaluja, muttei resursseja palkata omaa vien-
tisihteeriä. Yhteisvientisihteeri esiintyy yrityksen nimissä rakentaen asiakkuutta ja yhte-
yttä yritysjohtajalle.  

Yhteisvientisihteeripalvelu mm. pitää yhteyksiä vientiyritysten asiakkaisiin, järjestää 
asiakastapaamisia, laatii vientiasiakirjoja, antaa tulkkaus- ja muuta käytännön apua 
vientiä käynnistettäessä ja kehitettäessä. Yhteisvientisihteeripalvelusta asiakas maksaa 
tuottajalle kustannuksista sopimuksen mukaan. Palvelussa voidaan hankkia asiakkaille 
projektirahoituksella asiantuntijapalveluna tarpeen mukaan mm. kansainvälistymisstra-
tegioiden laadintaa, messuapua ja -palvelua, tulkkauspalvelua, vierailupalvelua ja la-
kiasiainpalvelua. Asiakkaan omavastuu on 50 % näistä ulkopuolisista kustannuksista. 

3.3  Case B: Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 

3.3.1  Yrityspalveluiden palvelurakenne 

 
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä on perustettu 1996, jolloin kuntien alue-
kehityspalvelut ja elinkeinotoimet yhdistettiin. Elinkeinoasiamiesten palvelut siirtyivät 
tällöin kuntayhtymälle ja sitä kautta myös yritysneuvontapalvelujen tuottaminen alueel-
la. Kuntayhtymä tuottaa yrityspalvelut Siikalatvan kunnalle ja Pyhännän kunnalle ja 
aluekehityshankkeitten kautta myös Haapavedelle, mutta Haapavesi ei kuitenkaan osta 
yritysasiamiehen palveluja, sillä Haapavedellä on oma elinkeinojohtajansa.  

 
Taulukko 9. Kuvaus palveluiden rakenteesta Haapaveden-Siikalatvan seutukunnassa 

 Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 
Palveluorganisaatio Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Haapaveden 

Teknologiakylä Oy 
Kunnat Haapavesi, Siikalatva, Pyhäntä 
Väestö 15031 
Yritysten määrä 800 
Yrityspalveluiden henkilöstö 7 (vaihtelee projektien mukaan) 

 
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä vastaa pääasiassa seutukunnan yritys- ja 
elinkeinopalveluista. Oleellinen osa palveluista on hankepohjaista. Kuntayhtymä tarjoaa 
kaikki yrityspalvelut alkaen yritystoiminnan perustamista harkitsevasta yrittäjästä aina 
säännölliseltä pohjalta toimivaan yritystoimintaan asti. Yrityspalvelukehittämisen elin-
tärkeä osa-alue pitää sisällään esim. liiketoimintastrategian muodostamisen, strategian 
mukaisten projektien käynnistämisen ja koordinoinnin, yritysneuvontapalveluiden tuot-
tamisen ja yritysvalmennuksen kehittämisen. Kuntayhtymällä on yritysasiamies ja se 
koordinoi lisäksi noin kymmentä EU:n rahoittamaa projektia, joiden tarkoituksena on 
tuottaa lisäarvoa yrityksille. Projektipäälliköt osallistuvat yrityspalveluiden tuottami-
seen.   

Kuntayhtymä tuottaa kaikki yritykselle suunnatut palvelut alkaen perustamista suun-
nittelevasta yrittäjästä toimivaan yritykseen. Kaikki seudun noin 700 yritystä, riippuen 
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laskentatavasta, kuuluvat asiakasryhmään. Kuitenkaan perusmaatalouden harjoittaja ei 
kuulu seudullisten yrityspalveluiden asiakkaisiin.  

Kuntayhtymä vastaa elinkeinojen kehittämisestä seutukunnan alueella. Kehittämisen 
osa-alueet ovat mm. elinkeinostrategian suunnitteleminen ja sitä toteuttavien kehittä-
mishankkeiden käynnistäminen ja koordinointi, yritysten tarvitsemien neuvonta- ja asi-
antuntijapalveluiden tuottaminen sekä yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla. 

Kuntayhtymällä on yritysasiamies ja tilanteesta riippuen noin kymmenen hallinnoi-
tua EU-hanketta, joiden toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa yrityksille ja hyödynsaajina 
ovat yritykset. Näiden hankkeiden projektipäälliköt ovat siten myös tuottamassa alueen 
yrityspalveluja. Yritysasiamiehen lisäksi kuntayhtymällä on tyypillisesti neljästä kuu-
teen projektipäällikköä. Tämä joukko toimijoita tuottaa seutukunnan yrityspalvelut. 

Haapaveden-Siikalatvan seutu on myös mukana seutu-yp -sopimuksessa, kuten Ou-
lun Eteläisen muutkin seutukunnat.  Sopimuksessa on mukana mm. ELY-keskus, paikal-
linen TE-toimisto, verotoimisto, Haapaveden teknologiakylä, Keskipiste-Leader ja nou-
seva rannikkoseutu. Sopimusosapuolet tuottavat omalta osaltaan alueella yrityspalvelu-
ja. Seutukunta on mukana myös Yritys-Suomi palvelussa.  

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä pyrkii tarjoamaan yritystoiminnalle 
hyvät toimintaedellytykset mm. joustavilla yritysten toimitilaratkaisuilla, hyvällä sijain-
nilla, tasokkailla neuvonta- ja konsultointipalveluilla, koulutus- ja tuotekehityspalveluil-
la, EU:n 1-ohjelman sekä kansallisen aluepolitiikan eduilla. Sekä kuntayhtymän että 
kuntien tuottamat yrityspalvelut toimivat suorien palveluiden tarjoamisen ohella verkot-
tuneina välittäjäorganisaatioina muiden yrityspalvelukentän toimijoiden palveluille. 
Alueen elinkeinotoimijoiden verkottumisen ja sopimuspohjaisen yhteistyön avulla asi-
akkaan ongelmiin pyritään löytämään ratkaisu, vaikka kysyttyä palvelua ei juuri en-
simmäisellä kontaktilla pystyttäisi tarjoamaan.  

Haapaveden-Siikalatvan seudun kehittämiskeskus tarjoaa yrittäjälle peruspalveluita 
mm. yritysidean arvioinnissa, uuden yrityksen perustamisasioissa, toimivan yrityksen 
kehittämisessä, rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä, yritystuissa, kouluttautumi-
sessa ja yhteistoimintaverkkojen rakentamisessa.  

Varhaisemmassa yrityksen kehitysvaiheessa palvelua tarjotaan liikeidean arvioinnis-
sa. Tässä vaiheessa voidaan hyödyntää myös ELY-keskuksen valmiita tuotteita esim. 
Pro-Starttia. Liikeidean arvioinnissa tehdään kannattavan yritystoiminnan arviointia 
sekä avustetaan myös tarvittaessa perustamisasiakirjojen laadinnassa. Mikäli tarvetta on, 
työvoimaa etsitään yrittäjän apuna yhdessä TE-keskuksen kanssa sekä etsitään toimiti-
laa. Tarvittaessa kehittämiskeskuksella on valmiudet yhdessä kuntien kanssa rakentaa 
toimitiloja joko siten, että yritys rakentaa itselleen tai kunnat rakentaa ja vuokraa toimi-
tilat yritykselle. 

Käytännössä kaikki alkavan yrityksen tarvitsemat palvelut on käytössä. Oleellinen 
palvelu aloittaville yrityksille on rahoituksen järjestäminen ja siinä neuvominen. Kehit-
tämiskeskus ei kuitenkaan toimi itse rahoittajana vaan välittäjäorganisaationa yrittäjän 
ja varsinaisen rahoittajan välillä.  

Toimivia yrityksiä palveltaessa oleellisia kysymyksiä ovat toiminnan laajenemiseen 
liittyvien rahoitustarpeiden, käyttöpääoman ja investointien rahoitukseen liittyvät kysy-
mykset. Tässä vaiheessa yritykset kohtaavat haasteita usein myös markkinoinnissa. Yri-
tyksen kehityksen loppupäähän sijoittuvia palveluita ovat yrityskauppaan ja -
vaihdokseen liittyvät palvelut.  

Toimiville ja erityisesti mikroyrityksille yritysneuvontapalvelut pyrkivät tarjoamaan 
kattavat koulutuspalvelut. Kuntayhtymällä on erilaisia koulutusprojekteja, joissa on py-
ritty toimialasidonnaisuudesta pois.  Koulutusprojektien kautta on pystytty tarjoamaan 
koulutuspalveluja kaiken kokoisille ja kaikkien toimialojen yrityksille. Näissä projek-
teissa myös alueen suuret yritykset ovat olleet aktiivisesti mukana. 
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Lähes kaikki palveltavat asiakkaat seutukunnan yrityspalveluissa ovat kooltaan mik-
royrityksiä. Alueen suuret yritykset ovat yrityspalveluiden välillisiä yhteistyökumppa-
neita, kun pienemmät yritykset tekevät yhteistyötä isojen yritysten kanssa. Myös silloin, 
kun suuret yritykset ulkoistavat toimintojaan, yrityspalvelut ovat prosessissa usein mu-
kana.  

Kysytyimpiä palveluita seutukunnan yrityspalveluiden kokemusten mukaan on yri-
tyksen kannattavuuden arviointi silloin, kun yritystoimintaa ollaan perustamassa, eli 
liikeidean arviointi ja yrityksen perustamisasiakirjojen täyttäminen. Toimivien yritysten 
osalta viime aikoina nimenomaan yrityskauppoihin ja sukupolven vaihdokseen liittyvät 
asiat ovat yleistyneet paljon. Yritysasiamies pitää kirjaa tarjoamiensa palveluiden käy-
töstä, ja hänellä on noin 300-350 kirjattua neuvontatapahtumaa vuosittain. 

Tyypillisesti seutukunnan yrityspalveluiden asiakas on aloittava yritys. Yhä useam-
min aloittava yrittäjä suunnittelee toimintaa palvelualalla. Toimivien yritysten osalta 
tyypillinen asiakas on kahdesta viiteen työntekijää työllistävä tuotannollinen, puu-
tuotealan yritys.  

Yrityspalveluiden perusajatus pitää sisällään joustavan tilojen saatavuuden ja sijain-
nin, korkeatasoisen neuvonnan ja konsultaation, valmennuksen, tutkimus & kehitys -
palvelut, sekä kansallisen että EU-tason toimintaperiaatteiden kautta tarjotut palvelut.  
Kuntayhtymä ei tarjoa suoraan yritysrahoitusta.  Suoraan kohdistettujen palveluiden 
lisäksi yritykset ovat yhdistettyinä eri verkostojen tarjoamiin palveluihin.  Usein juuri 
verkosto voi tarjota tarvittavat palvelut, mikäli palvelua ei voida suoraan tarjota ensita-
paamisen aikana.   

Viime aikoina omistajanvaihdosten ja sukupolvenvaihdosten palvelutukitarve on li-
sääntynyt.  Seutukunnalla on muuttuvia ei-alakohtaisia valmennushankkeita, joiden ta-
voitteena on palvella ”laajaa kuulijakuntaa” mukaan lukien muuttuvat teollisuudenalat 
ja kokoluokat. 

3.3.2  Palvelut varhaisen kehitysvaiheiden teknologiaintensiivisille 
yrityksille  

 
Konsepti- ja kehitysvaihe 
Konsepti- ja kehitysvaiheessa olevan yrityksen tarpeisiin soveltuvia neuvontapalveluita 
ovat liikeidean arviointi, liiketoimintasuunnitelmien laatiminen, rahoituksen suunnitte-
lua ja järjestämistä. Tämä eri rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja kontaktointi rahoit-
tajien ja yrittäjän kanssa kuvaa yrityspalvelujen luonnetta myös tärkeänä välittäjäorga-
nisaationa mm. Tekes-osaamista välitetään yrityskentälle hankkeiden kautta. 

Haapaveden Teknologiakylässä koordinoitava, fyysisesti paikasta riippumaton, yri-
tyshautomo tarjoaa yritystä harkitsevalle ja alkavalle yrittäjälle apua yrityksen perusta-
misvaiheessa. Hautomo pyrkii madaltamaan yrittämisen kynnystä, auttaa suunnittelussa 
ja riskien hallitsemisessa, asiakkaiden etsimisessä ja rahoituksen järjestämisessä. 

 
Kaupallistamisvaihe 
Kaupallistamisvaiheessa yritykset saavat yrityspalveluista peruspalveluita, yleistä neu-
vontaa ja tarpeenmukaista apua. Rahoitusta voidaan hakea yhdessä yrittäjän kanssa 
esim. messuille osallistumista varten. Koulutusprojektin kautta tarjottavana on yritysten 
henkilöstön osaamisen tason nostamiseen ja yrityskoulutuksiin keskittyvää koulutusta ja 
valmennusta. Projekti toteutetaan sekä Haapaveden-Siikalatvan että Nivala-Haapajärven 
seutukunnan alueella. Projektin kohderyhmänä ovat kaikki alueen yrittäjät ja henkilö-
kunta.  
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Seutukunnan yrityspalveluiden hankekeskeisyydestä johtuen, tähän vaiheeseen pal-
veluita on suoraan kohdistettu huomattavasti vähemmän mitä yrityksen kehityksen ai-
kaisempaan vaiheeseen. Välittäjäorganisaationa yrityspalvelut ovatkin saaneet viestiä 
alueen yrittäjiltä, että yhteiskunnan tuki loppuu siinä vaiheessa, kun yritys lähtee tuottei-
tansa kaupallistamaan. Rahoittajien tarjonnan pienentyessä tilanne näkyy myös yritys-
palveluissa, missä yrittäjille avattavia palveluita on tämän vaiheen yrityksille vähem-
män.  Kuitenkin esimerkiksi vientiasiamiehen palveluja pystytään tarjoamaan, kun kau-
pallistaminen laajenee kansainväliseksi toiminnaksi. Tälläkin hetkellä seutukunnassa 
tarjotaan ostopalveluna vientiasiamiehen palveluja esimerkiksi Keski-Eurooppaan. 

 
Kasvuvaihe 
Kasvuvaiheen yritykset saavat yrityspalveluilta peruspalveluita, neuvontaa ja apua ra-
hoitus- ja kehityshaasteisiinsa. Kasvu koetaan välittäjäorganisaation näkökulmasta sel-
laiseksi sanaksi, jota rahoittajat suosivat. Seutukunnassa pyritäänkin järjestelmällisesti 
etsimään yrityksiä, jotka ovat kasvukykyisiä ja kasvuhakuisia. Monissa seutukunnan 
hallinnoimissa kehittämishankkeissa on myös saatavissa palveluja yrityksille. Esimer-
kiksi vieraan pääomaehtoiseen rahoitukseen on seutukunnalla oma hankkeensa, joka on 
suunnattu nimenomaan kasvuvaiheessa oleville yrityksille. Lisäksi kasvuvaiheen yrityk-
sissä nousee usein esille uusia koulutuksellisia tarpeita, joihin yrityspalvelut pyrkivät 
vastaamaan. Koulutuksella ja valmennuksella pyritään löytämään ratkaisuja osaamiseen 
liittyviin kipupisteisiin yrityksissä.  

 
Tasapaino- ja uusiutumisvaihe 
Tasapaino- ja uusiutumisvaiheessa yrityksille on tarjottavana samat peruspalvelut kuin 
muissakin kehitysvaiheissa. Palveluilla pyritään vastaamaan yrityksen tarpeisiin, jotka 
tässä vaiheessa liittyvät usein investointeihin, sukupolvenvaihdokseen tai yrityskaup-
paan. Nämä peruspalvelut koetaan tarjoajien puolelta hyviksi ja riittäviksi kysyntään 
nähden.  

3.3.3  Yrityspalveluiden parhaat käytänteet (Case B) 

 
Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yrityspalveluiden parhaimpina käytänteinä nousi-
vat haastattelujen perusteella esiin joustava, pienimuotoisen rahoituksen malli, nopea 
reagointiaika sekä matala kynnys yrittäjälle osallistua tarjottaviin palveluihin.  

Pienimuotoisen rahoituksen mallissa on kyse muutaman tuhannen euron tuesta, jonka 
tarkoituksena on toimia ruiskevaikutuksena oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tuki voi 
olla maksimissaan 50 % investoinnin kokonaismäärästä. Tässä mallissa yrittäjä saa yh-
dellä puhelinsoitolla tietää saako yritys tämän pienen rahoituksen. Rahana tuki ei ole 
paljon, mutta sillä voi olla ratkaiseva ja tehokas vaikutus oikeaan aikaan, akuuttiin tar-
peeseen käytettynä.  

Toinen hyväksi koettu toimintatapa seutukunnan yrityspalveluissa on nopea reagoin-
tiaika. Yrittäjän ongelmiin pyritään reagoimaan yrityspalveluissa hyvin nopeasti. Vas-
teajan tavoitteena on, että yrittäjän kohdatessa ongelman, yrittäjään ollaan yhteydessä jo 
saman vuorokauden aikana, myös viikonloppuisin, ja pyritään sopimaan tarvittaessa 
tapaaminen, jossa yhdessä viedään asiaa eteenpäin. Yksittäisen yrityksen ongelmaan 
pystytään paneutumaan ja etsimään ratkaisuja, ehkä joustavammin ja tehokkaammin 
mitä suurissa palvelutoimistoissa.  

Haastattelujen perusteella myös se, että yrityspalveluiden käytön kynnys on matala, 
on palveluiden toteutuksessa tuottajan näkökannan mukaan onnistunut. Yrittäjä pystyy 
esimerkiksi tarvittaessa menemään suoraan keskustelemaan kaupunginjohtajan kanssa. 
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Lisäksi viranomaisten kesken tunnetaan palveluiden toteuttajat hyvin, mikä auttaa löy-
tämään nopeasti oikean tahon ja palvelun yrittäjän tarpeeseen.  

Yrityspalveluiden henkilöstö tuntee alueensa yritykset ja yrittäjät usein myös henki-
lökohtaisesti. Seutukunnan alue on laaja ja yrityspalveluiden toteuttajia on vähän, joten 
kehityskeskuksen toimintaperiaate on liikkua proaktiivisesti. Lähestymiskynnys ylittyy, 
kun yrityspalvelut saavat tiedon palvelujen tarpeesta yrittäjältä, toteuttajat liikkuvat 
myös fyysisesti yrittäjän luo. 

3.4  Case C: Ylivieskan seutukunta 

3.4.1  Yrityspalveluiden palvelurakenne 

 
Ylivieskan seutukunnassa ei ole erillistä seudullista elinkeinoyhtiötä, vaan alueen kun-
nat toteuttavat yrityspalvelunsa itsenäisesti, kuitenkin siten, että seudullista yhteistoi-
mintaa hyödynnetään laajasti ja monipuolisesti palvelujen tarjonnassa. Osa alueen kun-
nista ostaa elinkeinotoimen palvelunsa Ylivieskan seutukuntayhdistykseltä. Lähtökohta-
na on se, että palveluita pystytään tarjoamaan seutukunnassa laajasti ja monipuolisesti 
yritysten elinkaaren eri kehitysvaiheissa, eli vaihemallin mukaisesti.  
 
Taulukko 10. Kuvaus palveluiden rakenteesta Ylivieskan seutukunnassa 

 Ylivieskan seutukunta 
Palveluorganisaatio YTEK, Ylivieskan seutukunta ry, kunnat (Sievi, Oulainen, 

Kalajoki) 
Kunnat Ylivieska, Kalajoki, Oulainen, Sievi, Alavieska, Merijärvi 
Väestö 44062 
Yritysten määrä 2300 
Yrityspalveluiden henkilöstö 10 (vaihtelee projektien mukaan) 
 
 
Ylivieskan seudun yrityspalvelut on toimijoiden joukko, joka kehittää yhdessä yritys-

neuvontapalveluitaan ja verkottaa osaamistaan. Seudullisten yrityspalveluiden tavoit-
teena on palvella kattavasti seudun yrityksiä, yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja maaseu-
tuyrittäjiä. Seutukunnan alueella on yrityspalveluita toteuttamassa suuri joukko eri toi-
mijoita, joiden kesken pyritään työnjakoon ja yhteistyöhön. Yhteistyöllä haetaan vah-
vuuksia seutukunnan alueen elinkeinotoimijoiden kentässä hyödyntäen resursseja ja 
palveluja myös kuntarajat ylittäen. Tällä pyritään selkeyttämään työn- ja vastuunjakoa 
ennen kaikkea yrityskenttään päin. 

Ylivieskan kaupungissa yrityspalveluiden toteuttajana on Ylivieskan teknologiakylä 
YTEK Oy, joka on Ylivieskan kaupungin omistama yhtiö. YTEK tarjoaa asiakkailleen 
neuvontapalveluja ja toimitilaratkaisuja. YTEK:n henkilöstö toteuttaa elinkeinopalve-
luidensa perusneuvontaa koko henkilöstön laajuudella. Kun yrityksen asema ja suunni-
teltu kehityspolku hahmottuu, hyödynnetään henkilöstön työnjaollisia erityisosaamis-
alueita.  Henkilöstöllä on oma toimialavastuunsa, johon asiantuntija pystyy jatkuvasti 
kouluttautumaan ja erikoistumaan. Haastattelujen perusteella yrityspalveluiden tärkeäk-
si osaamisalueeksi nousi, että tunnistetaan yrityksen ongelmakohdat kuuntelemalla yrit-
täjää. Ongelmakohtiin tartutaan ja autetaan yritystä ottamaan askel eteenpäin sen kehi-
tyspolulla.  

Merkittävä osa seudullisista yrityspalveluista toteutetaan Innoveturin kautta. Innove-
turi on konsortiohanke, jota seutukunta hallinnoi ja jossa päätoteuttajana on YTEK Oy 
kumppaneinaan seutukunnan kunnat. Innoveturin toiminnassa on mukana myös alueen 
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TE-toimisto ja joukko yrityskehityshankkeita. Innoveturissa pyritään tuotteistamaan 
palveluja siten, että yrittäjän näkökulmasta hankkeet eivät tuota palveluja vaan seudulli-
set yrityspalvelut. Tavoitteena on seudullisia keihäänkärkiosaamisalueita kehittämällä 
tehostaa ja parantaa yritysten kehittämispalveluiden tasoa ja yhteistyön kautta käyttää 
yrityspalveluiden piirissä olevien ihmisten osaamista seudullisesti. Hankkeen puitteissa 
yrityspalveluja tuottavia asiantuntijoita on fyysisesti sijoittuneena Ylivieskan lisäksi 
Kalajoella ja Oulaisissa. 

Innoveturilla pyritään tuotteistamaan ja selkeyttämään yritykselle tarjottavat seutu-
kunnan alueen yrityspalvelut siten, että kuka tahansa verkoston toimija pystyy tekemään 
ensimmäisessä yrityskohtaamisessa alkuvaiheen neuvonnan ja kartoituksen ja ohjaa-
maan palveltavan yrityksen sitten oikean asiantuntijan luokse. Verkostomaisessa toi-
minnassa on tärkeää, että joku toimija ottaa aina kokonaisvastuun yrityksen toiminnan 
kehittämisestä. Toiminnassa pyritään jatkuvaan, pitkäjänteiseen yritysten kehittämiseen, 
eikä pelkästään hätäapu-tyyppiseen palveluun. Palvelut on jaoteltu vaihemalliin perus-
tuen kohderyhmän kehitysvaiheen mukaan aloittavien yritysten, osaamista ja verkostoi-
tumista hakevien, kasvuun suuntaavien, kansainvälistymistä tavoittelevien sekä omista-
jan vaihdosta suunnittelevien asiakkaiden palvelemiseen. 

 

3.4.2  Palvelut varhaisen kehitysvaiheiden teknologiaintensiivisille 
yrityksille  

 
Konseptointi- ja kehitysvaihe 
Konsepti- ja kehitysvaiheessa oleva yritys saa Ylivieskan seutukunnassa yritysneuvojil-
ta kattavaa tietoa yrityksen perustamisvaiheesta ja rahoituksen kokonaissuunnittelusta. 
Sekä seutukuntatason että kuntatason elinkeinopalveluiden osaluonne välittäjäorgani-
saatioina tulee esille jo yrityksen perustamisvaiheessa, kun rahoitusmahdollisuuksia 
kartoitetaan. Tukea ja apua tarjotaan myös valmennuksella toimintamallien kehittämi-
seen ja liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. Neuvontapalvelu auttaa yrittäjää lii-
keidean arvioinnissa, liiketoimintasuunnitelmassa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoit-
tamisessa. Neuvontaa voidaan tarvita myös yritysmuodon ja toiminimen valinnassa ja 
mahdollisissa lupa-asioissa, perusilmoitusten teossa, vakuutusasioissa ja kirjanpidon 
järjestämisessä. Tärkeää on myös se, että yrittäjä pääsee asiantuntijoiden kanssa keskus-
telemaan yrityksen asioista luottamuksellisesti.  

Innoveturin kautta aloittavan yrittäjän on mahdollista osallistua hautomotoimintaan, 
jossa kehittämissuunnitelman avulla pyritään liiketoimintaosaamisen kehittämiseen sekä 
First Step -palveluun, joka on tuotteistettu palvelupaketti kaikille alkaville, palvelun 
piiriin hakeutuville yrityksille. Siinä pyritään auttamaan alkavaa yritystä määrittämään 
ydinosaaminen ja erityispiirteet menestyksen rakentamiselle. Se on maksullinen palvelu, 
joka sisältää paljon asiantuntijapalvelua yrityksen suunnitteluun ja alkuvaiheen käynnis-
tystoimiin. 

 
 
 
Kaupallistamisvaihe 
Kaupallistamisvaiheen palveluita ovat alueen eri toimijoiden yleinen elinkeinoneuvonta. 
Hankkeiden kautta voidaan myös kilpailuttaa asiantuntijoita, jotka kouluttavat, valmen-
tavat ja sparraavat alueen yrityksiä. Valmennuksessa tämän kehitysvaiheen aikana kes-
keisiä teemoja ovat myynti- ja markkinointiosaaminen.  
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Kasvu- ja kehitysvaihe 
Kasvu- ja kehitysvaiheessa rahoitukseen liittyvät kysymykset nousevat oleelliseen roo-
liin. Yleinen yritysneuvonta ja rahoitukseen liittyvät suunnittelu-, laskelma- ja hakuky-
symykset sekä yrittäjän ja rahoittajan yhteen saattaminen ovat välittäjäorganisaatioille 
tyypillisiä palveluita. Hankkeiden kautta tarjottavat koulutukset voivat liittyä johta-
misosaamisen lisäämiseen ja yritysten kansainvälistymistä esimerkiksi tukemalla mes-
suille osallistumista. Alueen palveluverkoston asiantuntijat auttavat yritystä löytämään 
sopivan tavan toteuttaa yritysten kehittämis- ja kansainvälistymishankkeita, etenkin 
kokoamalla vientiverkostoja.  

 
Tasapaino- ja uusiutumisvaihe 
Yleisen yritysneuvonnan lisäksi tasapaino- ja uusiutumisvaiheessa olevalle yritykselle 
voidaan suunnata asiantuntija-apua tarpeen mukaan. Koulutuksellisia teemoja voivat 
olla esim. rahoitus ja strateginen suunnittelu. Yrityksen ja yrittäjän elinkaaressa on tilan-
teita, kuten sukupolvenvaihdos, yrittäjän jääminen eläkkeelle tai ostotarjous, jolloin 
yrityskauppa on ajankohtainen. Omistajanvaihdoksen liittyvissä tilanteissa Innoveturin 
kautta tarjottavia palveluita ovat työpajat, yritysryhmäpalvelut ja lähivalmennus.   

3.4.3  Yrityspalveluiden parhaat käytänteet (Case C) 

 
Haastatteluiden perusteella seutukunnan yrityspalveluiden tarjoajat arvioivat erityisen 
hyvänä ja toimivana toimintatapana seudullisen verkostomallin, joka mahdollistaa pal-
veluiden hyvän saatavuuden ja nopean reagoinnin palvelutarpeeseen. Tämä nousi esille 
seutukunnan yksittäisenä, mutta selvästi erottuvana parhaana käytänteenä palveluiden 
tarjoajien näkökulmasta. Alueen jokaisella paikkakunnalla on saatavissa lähipalvelu, 
jonka kautta pystytään reagoimaan asiakkaan ongelmaan ja ohjaamaan asiaa palvelu-
verkostossa tarvittaessa oikeaan paikkaan, jos suoraa ratkaisua ei lähipalvelusta ole löy-
dettävissä. Alueelliset lähipalvelut, jotka ovat hyvin ja nopeasti asiakkaan saavutettavis-
sa, on siten onnistuttu yhdistämään seutukunnan tason asiantuntijapalveluihin. Seutu-
kunnan tasolla myös erityisosaamisalueet on onnistuttu haastateltavien mukaan hyvin 
jakamaan asiantuntijoiden kesken. Verkoston kautta asiantuntijapalvelut saadaan myös 
lähelle asiakasta.  
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4  Johtopäätökset ja pohdintaa 

 
Tämän raportin tutkimusongelmana oli kuvailla ja ymmärtää Oulun Eteläisen kolmen 
harvaan asutun seutukunnan, Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan sekä Yli-
vieskan seutukuntien julkisten yrityspalveluiden palvelurakenne sekä palvelut varhai-
sessa kehitysvaiheissa oleville yrityksille. Erityistarkastelussa olivat palvelut, jotka so-
pivat teknologiaintensiivisille yrityksille. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esille julkisten 
yrityspalveluiden parhaat käytänteet tarjoajanäkökulmasta. Tämä ongelma jaettiin edel-
leen kolmeksi tutkimuskysymykseksi, joihin haettiin vastauksia tarkastelemalla kolmea 
eri seutukuntaa haastattelemalla kunkin seutukunnan yrityspalveluista vastaavia asian-
tuntijaedustajia. Ennen haastatteluita oli tutustuttava teoriaan ja aiheeseen liittyvän kir-
jallisuuteen sekä luotava teoriakehikko empiirisen aineiston keräämisen ja käsittelyn 
tueksi.  
Tutkimuksen päätelmissä on esitettyinä vastaukset tutkimuskysymyksiin. 
 
TK1: Mikä on Oulun Eteläisen alueen seutukuntien julkisten yrityspalveluiden rakenne? 

 
Yleisellä tasolla Oulun Eteläinen on kehittänyt yhteistyötä sopimuspohjaisen verkoston 
kautta. Seutukuntien sisällä on olemassa työnjako. Useat seudullisen yritys- ja elinkei-
nopalvelujen osa-alueen toimijat ottavat osaa verkostoon, mukaan lukien oppilaitokset 
ja valtio. Valtio tarjoaa palveluja joko TE-toimiston tai ELY-keskuksen kautta.  Lisäksi 
verkostossa on mukana myös kuntien tarjoamat palvelut, joita pääasiassa tuottaa kun-
nalliset kehitysyhtiöt tai seudulliset yhtiöt. 

Julkisten palvelujen järjestämistä Oulun Eteläisen alueella voidaan kuvailla neljällä 
pääpiirteellä. Ensimmäiseksi, palvelut on järjestetty usean eri hallinnollisen ratkaisun 
kautta. Siitä huolimatta, että kunnat jakavat yhteisen intressin kehittäessään oman seu-
tunsa yritys- ja elinkeinoelämää, julkisten yrityspalvelujen organisoinnin ja hallinnan 
ratkaisut vaihtelevat alueiden välillä mm. erilaisten historiallisten taustojen vuoksi. Toi-
seksi, palveluiden onnistumisessa korostetaan henkilökohtaisten yhteyksien tärkeyttä. 
Yrityspalvelupäälliköiden ja yrittäjien väliset kontaktit ovat olennainen osa palveluiden 
onnistumista. Vuorovaikutus yrittäjään henkilökohtaisella tasolla rakentaa luottamusta.  
Tämä henkilötasolla toimiva lähestymistapa pitää sisällään vastaamisen yrityksen tar-
peisiin nopeasti, yhteyden pitämisen ainakin vuosittaisella pohjalla ja palveluiden räätä-
löinnin. Edellä mainitut seikat nostavat esille julkisille yrityspalveluille tärkeää asiakas-
keskeistä toimintatapaa. Kolmanneksi, palvelujen räätälöinti ja tuotteistaminen ovat 
olennainen osa yrityspalveluiden tarjontaa. Suuri osa palveluista on puoliksi strukturoi-
tuja, mikä mahdollistaa vastaamaan myös kunkin asiakkaan erityistarpeisiin. Yrityspal-
veluiden suorien palveluiden lisäksi tarjolla on myös kumppani- ja verkosto-
organisaatioiden palvelut. Palveluiden tuotteistaminen on tärkeää erityisesti kun se koh-
distetaan verkosto- ja liikekumppaniorganisaatioiden sisäisiin tarpeisiin. Yrityspalvelu-
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päälliköiden tulee olla perillä olemassa olevista palvelumahdollisuuksista kyetäkseen 
räätälöimään palvelut tai käyttämään verkoston eri palveluja. Neljänneksi, julkisilla 
yrityspalveluilla on tärkeä rooli välittäjäorganisaatioina. Selvityksen kohteena olleilla, 
maaseutumaisilla alueilla julkisia yrityspalveluja tarjoava organisaatio toimii yritysraja-
pinnalla toimien välittäjänä eri rahoitusorganisaatioiden suuntaan. Lisäksi yrityspalve-
luiden rooli yhtäläistyy seudullisiin kehitystehtäviin, kuten innovaatiomahdollisuuksien 
ja yritysten muiden edellytysten vaalimiseen. 

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että kyse on melkein aina siirtymävaihees-
ta, kun liiketoimintaa harjoittava yritys on julkisten yrityspalvelujen asiakkaana. Positii-
visessa tai negatiivisessa siirtymävaiheessa yrittäjä kääntyy julkisten yritys- ja elinkei-
nopalvelujen puoleen. Laajentumissuunnitelmat, hankkeet, investoinnit ja suunnitelmiin 
liittyvät budjetoinnit sekä rahahakemukset ovat tavallisia positiivisessa siirtymävaihees-
sa oleviin yrityksiin kohdistettuja palvelutoimenpiteitä. Eräs yrityspalveluorganisaation 
tärkeä toiminto on toimia keskusteluissa kumppanina ja kannustaa, ”sparrata”, yrittäjää, 
joka haluaa keskustella ja pohtia yritystoimintaansa yhdessä ulkopuolisen, luottamuk-
sellisen asiantuntijan kera. 

 
TK2 Mitä palveluja on tarjolla teknologiaintensiivisille yrityksille niiden varhaisissa 
kasvuvaiheissa? 

 
Yksityiskohtaiset kuvaukset yrityspalveluiden organisoimista julkisista palveluista Ou-
lun Eteläisen seutukunnissa esitellään tämän tutkimuksen empiirisessä osassa. Pääasial-
liset tulokset on tiivistetty seuraavaan taulukkoon: 
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Taulukko 11. Julkisten yrityspalveluiden tarjoamat palvelut varhaisten kehitysvaiheiden teknologiainten-
siivisille yrityksille. 
Vaihe 1: Konseptointi 
ja kehitys 

Vaihe  2: Kaupallista-
minen 

Vaihe 3: Kasvu Vaihe 4: Tasaantumi-
nen ja/tai uudistuminen 

Case 1 Nivala-Haapajärven seutukunta 
- Liiketoimintasuunni-
telma  
- Perustamistoimet 
- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liikeidean arviointi ja 
kehittäminen  
- Kannattavuuslaskelmat  
- Kehittämisohjelmien 
rakentaminen 
- Yrityshautomo 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus  
- Kehittämisohjelmien 
rakentaminen 
- Valmennus 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Vientisihteeripalvelut  
- Messu- ja kontaktipal-
velut 
- Kehittämisohjelmien 
rakentaminen 
- Kehittämisstudiot 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus  
- Kehittämisohjelmien 
rakentaminen 
- Omistajan –ja sukupol-
venvaihdospalvelut 
 

Case 2 Haapaveden-Siikalatvan seutukunta 
- Liiketoimintasuunni-
telma 
- Perustamistoimet 
- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liikeidean arviointi ja 
kehittäminen 
- Yrityshautomo 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Kurssit ja valmennus 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Tuetut vientipalvelut 
- Kurssit ja valmennus 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus 
- Omistajan –ja sukupol-
venvaihdos- 
palvelut 
 

Case 3 Ylivieskan seutukunta 
- Liiketoimintasuunni-
telma 
- Perustamistoimet 
- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Liikeidean arviointi ja 
kehittäminen 
- Yrityhautomo ja First 
Step palvelu 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Kurssit ja valmennus 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus 

- Rahoituksen suunnitte-
lu ja hakeminen 
- Kurssit ja valmennus 
- Vientirengaspalvelut 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus 

- Kurssit ja valmennus 
- Tuetut vientipalvelut 
- Liiketoiminnan ja kehi-
tystarpeiden kartoitus  
- Omistajan ja sukupol-
venvaihdospalvelut 
 

 
 

Yleinen liiketoiminnan konsultointi ja välittäjäorganisaatioiden toiminnot sisältyvät 
kaikkiin yllä esitetyn taulukon soluihin. Julkisten yrityspalveluiden tukitoiminnot eivät 
ole aina tuotteistettuja, vaan usein räätälöityjä asiakkaan tarpeiden pohjalta. Teknolo-
giaintensiivistenkin yritysten erityistarpeet huomioidaan asiakaskohtaisesti ja tarvittaes-
sa asiantuntija-apua hankitaan ulkopuolelta. Kolmannen tahon palveluratkaisuja tarjo-
taan, mikäli organisaation oma palveluvalikoima ei kohtaa asiakkaan erityistarpeita.   

Tämä tutkimus tarjoaa tukea julkisten yrityspalveluiden päälliköille, jotka harkitsevat 
tai tällä hetkellä käyttävät vaihekehysmallia kehyksenä täsmällisemmän palvelun tuot-
tamiseen teknologiaintensiivisille yrityksille. Erästä hyvin yleisen tason vaihekonseptia 
oli jo käytetty palveluja tuottavana kehyksenä (erityisesti Ylivieskan seutukunnassa).  
Tämän lähestymistavan edelleen kehittämiseksi tarkempaa tukea pystytään tarjoamaan 
toteuttamalla alakohtaisempia kehysmalleja. Kehitysvaiheiden teoriamallit voivat auttaa 
valmistautumaan joihinkin keskeisiin alkuvaiheen toimintoihin. Yrityksen edetessä var-
haisvaiheiden läpi, rakenteiden vaihemalli saattaa auttaa ennakoimaan keskeisiä johta-
miseen liittyviä painopistealueita, sekä jakamaan resursseja keskitetymmin. Sen lisäksi 
vaihekehysmalli on hyödyllinen heijastaessaan yrityksessä meneillään olevia tosiseikko-
ja – meneillään olevan vaiheen arviointi ja siihen liittyvät potentiaaliset merkittävät 
haasteet saattavat olla hyödyllisiä monien yritystoimintojen keskellä. Kuitenkin jokai-
nen liiketoiminta on ainoa laatuaan, jota tulisi kohdella sen mukaisesti. Todellisuus on 
harvoin, jos koskaan, kokonaan rinnakkainen kyseisen viitekehyksen kanssa. Kehysmal-
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li ei tarjoa tapauskohtaisia yksityiskohtia eikä vastakkaisia näkökulmia. Siitä syystä 
kyseistä kehysmallia käytettäessä palvelujen kehittämisessä, kehysmallin rajoitukset ja 
seudullinen liiketoimintaympäristö tulee tutkia huolellisesti.   

 
TK3 Mitkä ovat alueen seutukuntien yrityspalveluiden parhaat käytänteet? 

 
Useita parhaita käytänteitä löytyi tutkimuksen kohteena olevista yrityspalveluista. Ta-
paustutkimushaastattelujen perusteella monet parhaat käytänteet pitävät sisällään jous-
tavuutta ja asiakkaan meneillään olevan prosessin ja lähestyttävyyden syvää ymmärtä-
mystä. Vireä työnjako ja mielekäs verkostoituminen, sekä sisäisesti että ulkoisesti, kuu-
luvat myös pääpiirteisiin. 

 
Taulukko 12. Tunnistetut parhaat käytänteet kolmessa seutukunnassa.  

 
Kaikki kolmen seutukunnan yrityspalvelujen tuottajat korostivat yrityspalveluissa tarvit-
tavia monialaisia taitoja, jotta vastaaminen paikallisten yrittäjien moniin eri tarpeisiin on 
mahdollista.   

Nivala-Haapajärven seudun parhaissa käytänteissä keskeistä oli asiakkaan prosessin 
ymmärtäminen. Joustava ja vireä työn jakaminen auttaa yrityspalvelupäälliköitä pa-
remmin hyödyntämään tietämystään ja henkilökohtaisia taitojaan. Yhteinen vientisihtee-
ripalvelu on ainutlaatuinen seutukunnan yksi parhain käytänne. Haapaveden-Siikalatvan 
seutukunnassa parhaisiin käytänteisiin sisältyi lähietäisyys palveluihin, nopea saavutet-
tavuus ja matala kynnys. Ylivieskan seutukunnassa paikalliset ja seudulliset julkiset 
yrityspalvelut ovat verkottuneet. Tämä verkosto tuottaa asiantuntijapalveluja asiakkaan 
lähellä kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Tämän tapaustutkimuksen rakennevaliditeetti perustuu tutkimussuunnitelmaan, joka 
on toiminut tiennäyttäjänä koko tutkimuksen ajan. Tapaustutkimuksessa on käytetty 
useita aineistolähteitä, kuten haastatteluja ja julkisia arkistoja sekä muuta julkisten yri-
tyspalvelujen tarjoamaa materiaalia. Teoriaosassa teoreettinen tausta ja aiempia tutki-
muksia esiteltiin ja empiirisessä osassa tutkimustiedot tuotiin esiin analyysin mahdollis-
tamiseksi. Ulkoisen pätevyyden koe osoittaa, että tutkimuksen tuloksia ei voi laajasti 
yleistää tutkimustapauksen ainutlaatuisuuden vuoksi.   

Tutkimustulokset ovat riippuvaisia hetkestä, jolloin aineistotiedot on kerätty. Saman 
tapaustutkimuksen toistaminen myöhemmin samassa tutkimusympäristössä saisi aikaan 
muutoksia joihinkin tuloksiin. Tapauksella itsellään on merkittävä tehtävärooli tutki-
musmetodia käytettäessä. Lisäksi, tutkijoiden oma paradigma tai näkemys voi vaikuttaa 
tuloksiin. 

Tämä tutkimus rajoittuu Pohjois-Suomessa sijaitsevan Oulun Eteläisen alueen kol-
men seutukunnan julkisten yrityspalveluorganisaatioiden haastatteluihin. Tämän tutki-
muksen tulokset edustavat harvaan asutuilla alueilla toimivien julkisten yrityspalveluor-
ganisaatioiden näkökulmaa. Toimintaympäristön vaihtuvuuden vuoksi tulokset saattavat 
olla seutukohtaisia. Lisäksi haastateltavan näkemys voi olla yksipuolinen erityisesti ky-
syttäessä häneltä omien palveluiden arviointia asiakkaan näkökulmasta. Tämän vuoksi 

Nivala-Haapajärven  
seutukunta 

Haapaveden-Siikalatvan 
seutukunta 

Ylivieskan seutukunta 

 Proaktiivinen lähesty-
minen ja asiakkaan pro-
sessin hyvä tunteminen 

 Joustava ja ketterä 
työnjako  

 Yhteisvientisihteeri 
 

 Pienimuotoisen 
rahoituksen malli 

 Nopea vasteaika 
 Matalan kynnyksen 

palvelut 

 Alueellinen 
verkostomalli 
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asiakkaan näkökulma jää tulematta esiin. Tämän tutkimuksen seuraava luonnollinen ja 
olennainen askel on asiakkaan näkökulman esiintuominen. Olisi myös mielenkiintoista 
tulevissa tutkimuksissa raottaa enemmän samantaustaisia tutkimustapauksia. Heidän 
näkökulmansa voi erota samankaltaisten eri yritysaloilla toimivien organisaatioiden 
näkökulmasta. 
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LIITE 1 
 
 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 
Liite 1. Haastattelurunko 
Jakso Teema 
1 Selvitys haastattelun tarkoituksesta ja tavoitteista 
2 Perustieto haastateltavasta sekä organisaatiosta 
3 Yleistason kuvaus tarjolla olevista palveluista sekä asiakaskannasta 
4 Kasvuvaihemallin orientointi 
5 Vaihekuvaus palveluista, jotka suunnattu ja sopivat teknologiaintensiivisille varhaisen kehi-

tysvaiheen yrityksille 
6 Tarjottujen palveluiden itsearviointi 
7 Palveluiden onnistumisten kuvaus ja arviointi sekä parhaiden käytänteiden arviointi  
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