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JOHDANTO 

1990-luvun laman jälkeen Suomen innovaatiopolitiikassa panostettiin vahvasti tietoon 

ja teknologiaan perustuvien alojen kehitykseen. Tämän avulla tähdättiin Suomen 

taloudellisen kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseen. (Jauhiainen 2008: 

1036) Osittain näiden panostusten ansiosta Oulun seudulle muodostui 2000-luvulle 

tultaessa kansainvälisesti korkeatasoinen informaatioteknologian alan yrityskeskittymä. 

Teknologiasektorin merkittävyys Oulun seudun taloudellisen kehityksen kannalta oli 

niin merkittävä, että ilmiöstä alettiin yleisesti puhua niin sanottuna ”Oulun ihmeenä”. 

Oulun ihme kiteytyi vahvasti matkapuhelinvalmistaja Nokian ympärille, joka keskitti 

toimintojaan kaupunkiin. (Ala-Rämi 2007; Sajari 2013, Mäkinen 2013) 

2000-luvun alun menestyksen vuosien jälkeen teknologiateollisuuden 

rakennemuutos on iskenyt Ouluun rajusti. Nokia on supistanut toimintojaan ja 

henkilöstöään Oulusta kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2009 lähtien ja vuonna 2012 työ- ja 

elinkeinoministeriö nimesi Oulun äkillisestä rakennemuutoksesta kärsiväksi alueeksi 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). Rakennemuutoksen mittasuhteita kuvaa hyvin se, 

että vuonna 2009 Nokian matkapuhelintoiminnot työllistivät Oulussa vielä reilut 2500 

työntekijää, kun tällä hetkellä vastaava luku on noin 600 työntekijää (Liimatainen 

2013). 

Työttömyydellä on suuria vaikutuksia yksilöiden ja perheiden taloudelliseen ja 

henkiseen hyvinvointiin. Työttömyys saa aikaan myös merkittäviä kansantaloudellisia 

vaikutuksia. Nokian kaltainen yhtiö, jossa korkean jalostusasteen ansiosta alihankinnan 

käyttö on runsasta, aiheuttaa henkilöstönsä vähennyksillä suuria ongelmia koko maan 

kansantaloudelle ja kilpailukyvylle (Kiuru ym. 2013: 3). Vuonna 2010 perustettiin 

Oulun kaupungin rahoittama Oulun Yritystakomo Oy, jonka tarkoituksena on vastata 

rakennemuutoksen luomiin haasteisiin Oulussa. Oulun Yritystakomo Oy on 

yrityshautomo, jonka tehtävänä on synnyttää Ouluun uutta ja kasvavaa yritystoimintaa 

hyödyntämällä alueen vahvaa osaamisperinnettä. 

Pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on aluekehityksellisestä näkökulmasta 

selvittää Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan vaikutuksia. Aluekehityksellä tai 

alueellisella kehittämisellä tarkoitetaan tutkimuksessa julkisen hallinnon aluepolitiikan 
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osana harjoittamaa toimintaa, jolla pyritään alueiden taloudellisen kasvun ja 

hyvinvoinnin lisäämiseen. (Leskinen 2001: 4-5) Yrityksillä on alueiden kehittämisessä 

tärkeä rooli, sillä ne luovat alueille niiden kehittymisen kannalta välttämättömiä 

työpaikkoja. Uusia yrityksiä taas syntyy uusien ideoiden ja innovaatioiden kautta. 

(Feldman 2001: 861; Storhammar 2010: 12) Yrityshautomotoiminnan tehtävänä on 

edistää uuden yritystoiminnan syntymistä. Tähän yrityshautomot tähtäävät tukemalla 

aloittelevia yrityksiä niiden menestymisen kannalta kriittisen alkuvaiheen aikana. Myös 

julkisen hallinnon toimijat ovat huomanneet yrityshautomoiden tehokkuuden uuden 

yritystoiminnan synnyttäjinä. Näin ollen hautomotoiminta onkin kasvavassa määrin 

omaksuttu osaksi julkisen hallinnon alueellisen kehittämisen työkaluja. (Phan ym. 

2005) 

Tutkimuksen alussa esitellään tutkimussuunnitelma sekä tutkimuksen kannalta 

keskeiset tutkimuskysymykset. Tutkimuksen aluksi perehdytään Ouluun ICT-alan 

rakennemuutokseen ja sen taustoin. Sen lisäksi tutustutaan Oulun Yritystakomo Oy:n 

sekä BusinessOulun yrityspalveluverkoston toimintaan. Tutkimuksen aihe kytkeytyy 

osaksi laajempaa tuotanto- ja aluerakenteen muutosta. Tähän prosessiin perehdytään 

talousmaantieteellisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Alueellisessa kehittämisessä 

uusien yritysten syntymisellä on merkittävä rooli. Tästä johtuen tutkimuksen 

kirjallisuusosassa perehdytään uusyritystoiminnan ja alueellisen kehittämisen 

suhteeseen monesta eri näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa luodaan katsaukset 

kasvuyritysten erityismerkitykseen sekä julkisen hallinnon Suomessa harjoittamiin 

kasvuyritysten tukitoimiin. Tutkimuksen kirjallisuusosan lopuksi syvennytään 

yrityshautomon käsitteeseen ja sen eri määritelmiin Tutkimusaineistojen ja –

menetelmien esittelyn jälkeen siirrytään käsittelemään tutkimuksen varsinaisia tuloksia. 

Tutkimuksen lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto ja pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimuksen kohteita. 
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TUTKIMUSSUUNNITELMA 

Tämän pro gradu -tutkielman lähtökohtana on laatia Oulun kaupungin omistaman 

BusinessOulun tarpeisiin selvitys sen rahoittaman Oulun Yritystakomo Oy:n 

toiminnasta ja aluekehityksellisistä vaikutuksista. BusinessOulun tehtävänä on Oulun 

kaupungin alaisena liikelaitoksena vastata koko kaupungin alaisen elinkeinopolitiikan 

toteutuksesta sekä yritysten tarvitsemista kehityspalveluista kaupunginvaltuuston ja 

kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Oulun Yritystakomo Oy on yrityshautomo, 

jonka tehtävänä on luoda alueelle uutta yritystoimintaa hyödyntämällä alueella olevaa 

osaamista. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulun Yritystakomo Oy:n 

aluekehityksellistä vaikutusta. Tutkimuksen kaksi keskeisintä tutkimuskysymystä ovat, 

millaisia aluekehityksellisiä vaikutuksia Oulun Yritystakomo Oy on toimintansa kautta 

saanut aikaan ja mikä on Oulun Yritystakomo Oy:n rooli Oulun alueen 

aluekehityksessä. Oulun Yritystakomon toiminnan aluekehityksellisten vaikutusten 

analysointi tapahtuu tutkimuksessa kuvassa 1. esitetyn yrityslähtöisen 

tutkimusnäkökulman kautta. 

 

Kuva 1. Tutkimuksen yrityslähtöinen näkökulma 

 

Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan seurauksena syntyneitä uusia yrityksiä ja niiden 

nykytilaa analysoimalla pyritään saamaan selville, kuinka Oulun kaupunki on 
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aluekehityksellisestä näkökulmasta hyötynyt omasta panostuksestaan Oulun 

Yritystakomo Oy:n toimintaan. Positiiviseen kuntatalouteen tähtäävien suorien 

taloudellisten hyötyjen lisäksi tutkimuksessa kiinnitetään huomiota Oulun Yritystakomo 

Oy:n aikaansaamiin välillisiin ja epäsuoriin hyötyihin. Näiden vaikutusten analysoinnin 

näkökulma on myös yritys- ja yrittäjälähtöinen. Tällaisia epäsuoria ja välillisiä 

vaikutuksia voivat olla muun muassa yrittäjien omat kokemukset Yritystakomon 

toiminnan tehokkuudesta tai Takomon rooli yrittäjämyönteisen ilmapiirin luomisessa 

Oulun seudulla. 

Tutkimuksen pääasiallisena empiirisenä aineistona toimii sähköisellä 

lomakekyselyllä kerätty primääriaineisto. Kysely on suunnattu kaikille Oulun 

Yritystakomo Oy:n toiminnan seurauksena syntyneille uusille yrityksille. 

Kyselyaineiston analyysi on toteutettu kvantitatiivisin menetelmin tilastolliseen 

analyysiin tarkoitetulla Microsoft SPSS -ohjelmistolla. Kyselyn perusteella on valittu 

lähempään tarkasteluun muutamia eri tavoin kehittyneitä yrityksiä. Näiden yritysten 

edustajia haastattelemalla on tutkittu Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan aikaan 

saamia epäsuoria ja välillisiä aluekehityksellisiä vaikutuksia. 

 

ICT-ALAN MUUTOS OULUSSA 

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana tieto- ja viestintäalasta (ICT-ala) on 

muodostunut merkittävä työllisyyttä ja muuta alueellista hyvinvointia luova 

teollisuuden sektori etenkin länsimaissa. Toisen maailmansodan jälkeiset läpimurrot 

puolijohdetekniikan kehittymisessä johtivat täysin uusien tuotteiden ja 

teollisuudenalojen syntyyn. Yhdysvalloissa uuteen teknologiaan perustuvat yritykset 

alkoivat keskittää toimintojaan tietyille maantieteellisille alueille. Yhdysvaltain 

länsirannikolla yritysten keskittyminen johti kuuluisan Piilaakson teknologiaklusterin 

syntyyn ja 1970-luvulta lähtien vastaavaa kehitystä alkoi näkyä myös Euroopassa. 

Suomi ei kuitenkaan ollut puolijohdeteknologiaan perustuvien uusien toimialojen 

kehityksen etulinjassa, vaan hallitsevassa roolissa olivat etenkin perinteisen teollisuuden 

piiriin lukeutuvat saha-, paperi-, metalli- ja konepajateollisuus. Oulun seudun kehitys 
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yhdeksi Suomen johtavista ICT-alan keskittymistä on kuitenkin ollut 

maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen ja monivaiheinen prosessi. (Hyry 2004: 10-13) 

 

ICT-toimialana 

Yleisesti ”Oulun ihmeenäkin” tunnettua tieto- ja viestintäalan nopeaa kehittymistä ja 

menestyksen vuosia seurannutta rakennemuutosta analysoitaessa on ensin tärkeä 

hahmottaa ICT-toimialan koostumus ja alan sisäinen kehitys. ICT-toimiala jakautuu 

ohjelmistoteollisuuden, laiteteollisuuden, tietojärjestelmäpalveluiden sekä 

telepalveluiden segmentteihin. Jokaisen ICT-segmentin sisällä tapahtuu vielä jako sen 

mukaan vastaako ICT-toimittajan tarjoama tuote tai palvelu suoraan asiakkaan 

investointitarpeeseen, vai onko ICT-toimittaja alihankintayritys, joka myy tuotettaan 

muille yrityksille eteenpäin jalostettavaksi. (Koivumäki ym. 2013: 2-3) 

Vaikka ICT-toimiala on perinteisiin toimialoihin nähden nuori, on se kokenut 

lyhyessä ajassa suuria globaaleja kehitys- ja murrosvaiheita. Alan kehitystä on 

määritellyt voimakkaasti se, mikä ICT-alan segmenteistä on milloinkin ollut toimialan 

sisällä vallitseva ja toiminut näin ollen koko ICT-alan vauhdittajana. Tietotekniikan 

kehittyminen 1960-luvulla johti tietokonelaiteteollisuuden nopeaan nousuun, kunnes 

1970-luvulla vetovastuun alan menestyksestä otti automaatioteollisuus. 1980-luvulla 

alaa hallitsivat erilaiset elektroniset ja elektronisesti ohjelmoitavat laitteet. 1990-luvulle 

tultaessa langattomien teknologioiden ja ohjelmistoteollisuuden merkitys alan sisällä 

korostui. 2000-lukua on hallinnut Internetin aikakausi ja digitaalinen sisällöntuotanto. 

Lisäksi viimeisten kymmenen vuoden aikana ICT-ala on kasvavissa määrin sulautunut 

osaksi muita toimialoja ja vaikeuttanut osaltaan ICT-alan hahmottamista täysin omana 

toimialanaan. Osittain ollaan jo päädytty tilanteeseen, jossa ICT-alan ja perinteisten 

teollisuuden alojen osaaminen ja resurssit kytkeytyvät toisiinsa ja ”puhtaat” ICT-

ammattilaiset vähenevät. (Koivumäki ym. 2013: 8, 10-12) 

ICT-alan kehittymiseen on vaikuttanut voimakkaasti myös tieto- ja 

viestintäteknologioita tarvitsevien asiakastoimialojen kehitys ja niissä tapahtuneet 

muutokset. Asiakastoimialojen kyky ja tarve hyödyntää ICT-ratkaisuja on todettu 

riippuvan merkittävästi toimialan toimintojen ja prosessien vakioitumisen asteesta. 
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Tällaisia vakioituja toimialoja ovat perinteisesti olleet muun muassa finanssiala, 

tietoliikenne ja tavarantuotanto sekä erilaiset palvelualat. Näillä toimialoilla ICT-

ratkaisut on omaksuttu laajamittaisesti osaksi liiketoimintaa, jolloin kyseisten alojen 

kasvu on heijastunut suoraan myös ICT-alan kehitykseen. Jos toimialan toimintojen 

standardoinnin aste on matala, myös tietoteknisten investointien osuus on pieni. 

Esimerkiksi tällaisista toimialoista käyvät muun muassa maatalous-, rakennus- ja 

kaivosalat. Toisaalta tämä tarjoaa ICT-alalle myös houkuttelevia kasvunäkymiä 

tulevaisuudessa, sillä näiden alojen tietoteknistyminen tulee avaamaan ICT-

teollisuudelle vielä täysin uusia markkinoita. (Koivumäki ym. 2013: 2,12) 

 

Oulun ICT-klusterin varhaiset vaiheet 

1950-luvulla Oulun seutu ja muu Pohjois-Suomi olivat valtaosaltaan maa- ja 

metsätalousvaltaisia alueita. Oulu seudun elinkeinorakenne nojasi vahvasti 

metsäteollisuuden varaan, kunnes 1960-luvulla terästeollisuus alkoi saavuttaa jalansijaa 

Rautaruukki Oy:n Raahen ja Outokumpu Oy:n Tornion terästehtaiden myötä. Oulun 

seudun ICT-alan kehityksen kannalta merkittävä käännekohta tapahtui vuonna 1959, 

kun Oulun yliopisto perustettiin osittain aluepoliittisista sysistä tasaamaan Pohjois- ja 

Etelä-Suomen välisiä kehityseroja. Pohjois-Suomessa yliopistotason tutkintojen 

suoritusaste oli ennen Oulun yliopiston perustamista huomattavasti muuta Suomea 

alhaisemmalla tasolla. Aluepoliittiset syyt yliopiston perustamisen takana liittyivätkin 

laajasti koko pohjoisen Suomen elinkeinorakenteen profiilin nostoon 

yliopistokoulutuksen avulla. (Hyry 2004: 109-110, 112, 114) 

Teknillinen tiedekunta oli yksi vuonna 1959 toimintansa aloittaneista Oulun 

yliopiston alkuperäisistä tiedekunnista. Teknillinen tiedekunta jakautui tuolloin 

arkkitehtuurin, rakennustekniikan sekä teollisuus- ja prosessitekniikan osastoihin. 

Vuonna 1965 tiedekuntaan perustettiin erillisinä yksikköinä kone- ja  sähkötekniikan 

osastot. Sähkötekniikan osaston ensimmäiseksi professoriksi valittiin vuonna 1966 

Juhani Oksman, joka näki elektroniikkateollisuudessa huimaa potentiaalia Oulun 

seudun elinkeinorakenteen monipuolistajana. Juhani Oksmanin ajatukset 

elektroniikkateollisuuden mahdollisuuksista jakoi myös Matti Otala, joka valittiin 
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sähkötekniikan osaston elektroniikan professoriksi vuonna 1967. Oksman ja Otala 

jatkoivat yhdessä määrätietoista työskentelyä elektroniikkateollisuuden keskittymän 

rakentamiseksi Oulun seudulle. Tarkoituksena oli kannustaa toimialan yrityksiä 

sijoittumaan Ouluun ja luomaan alueelle etenkin uusia matalapalkkaisia 

tehdastyöpaikkoja. Näin ollen tavoitteena oli tarjota uusia työmarkkinoita etenkin 

naisille, sillä 1970-luvun alussa miehet työllistyivät yhä suurilta osin maa- ja 

metsäteollisuuden sekä kasvavan terästeollisuuden toimialoille. (Hyry 2004: 114-115) 

Vuonna 1907 Kajaaniin perustettu sellu- ja paperitehdas Kajaani Oy ajautui 

liiketoiminnassaan vaikeuksiin 1960-luvun lopulla ja yhtiö näki 

elektroniikkateollisuudessa suuria mahdollisuuksia yritystoiminnan laajentamiseksi 

uudelle toimialalle. Kajaani Oy ymmärsi myös Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston 

tarjoamat mahdollisuudet yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen osalta. Yhtiö 

perusti Ouluun Kajaani Electronics -nimellä sisaryhtiön tutkimus- ja 

tuotekehitysyksikön, joka toimi vuoteen 1977 asti. Yhtiö päätti kuitenkin muuttaa 

liiketoiminnan strategiaansa 1980-luvun alussa ja palata takaisin sellu- ja 

paperiteollisuuden pariin. Yhtiön elektroniikkaliiketoiminta irrotettiin Kajaani Oy:stä 

kahdeksi uudeksi yritykseksi, jotka myytiin lopulta vuonna 1984. Kajaani Oy:llä ja 

Kajaani Electronicsilla oli kuitenkin tärkeä merkitys Oulun seudun 

elektroniikkateollisuuden suunnannäyttäjänä. Vaikka yhtiö itse päätti lopettaa 

toimintonsa Oulussa, alueelle jäi yhtiön jäljiltä valtavasti alan osaamista, jolla oli 

merkitystä seudun tulevan kehityksen kannalta. (Hyry 2004: 118-121) 

Seuraava käännekohta Oulun seudun ICT-alan kehityksen kannalta tapahtui 

vuonna 1972, kun monialayhtiö Oy Nokia Ab päätti sijoittaa ensimmäisen elektroniikka-

alan kokoonpanoyksikkönsä Ouluun. Kajaani Oy:stä poiketen Nokia Electronicsin 

varhaisen Ouluun sijoittumisen taustalla ei niinkään ollut yhteistyö tutkimuksen ja 

tuotekehityksen saralla Oulun yliopiston kanssa. Suurin syy Nokian Ouluun 

sijoittumiseen oli sopivan työvoiman saatavuus elektroniikan alan tuotannon ja 

kokoonpanon työtehtäviin. Pääkaupunkiseudulla Nokia oli kohdannut monia haasteita 

koskien tuotannon työvoimaa, sillä kilpailu osaavista työntekijöistä Etelä-Suomessa oli 

kovaa, työvoiman vaihtuvuus suurta eikä suuri osa sopivasta työvoimasta ollut halukas 
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vaihtamaan asuinpaikkaansa työn perässä. Pohjois-Suomessa ja Oulussa vastaavia 

ongelmia ei ollut, sillä työnantajana Nokia oli houkutteleva hyvän ansiotason vuoksi ja 

näin ollen myös työntekijöiden vaihtuvuus oli vähäistä. (Hyry 2004: 121-122) 

Seuraava tärkeä askel Oulun seudun ICT-alan menestyksen kannalta otettiin 

vuonna 1974, kun Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) aloitti toimintansa Oulussa 

aluksi kahden tutkimuslaboratorion voimin. VTT on Suomen valtion omistama 

soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa 

tutkimuspalveluita julkiselle sektorille ja sekä kotimaisille että kansainvälisille 

yrityksille (VTT 2014). VTT:n aloittaessa Oulussa ongelmana oli kuitenkin se, että 

suurin osa sen asiakkaina olevista yrityksistä sijaitsi muualla kuin Oulussa. Tilanne 

alkoi kuitenkin muuttua 1980-luvulle tultaessa, kun Nokian, VTT:n ja Oulun yliopiston 

läheinen yhteistyö matkapuhelinten ohjelmistokehityksen saralla alkoi tuottaa tulosta. 

1990-luvulla Oulun VTT:n asiakkaista jo yli 50% oli paikallisia teknologiayrityksiä. 

(Hyry 2004: 122-124) 

 

ICT-alan menestyksen vuodet 

Kasvavan elektroniikkateollisuuden merkitys Oulun seudulle alkoi konkretisoitua 1980-

luvun alussa, kun ajatus uuden Teknologiakylän perustamisesta nousi esiin. Taustalla 

oli jo noin kymmenen vuotta jatkunut elektroniikka-alan yritysten keskittyminen 

Ouluun ja Oulun yliopiston tärkeä rooli tässä prosessissa. Oulun Teknologiakylä Oy 

perustettiin 31.3.1982 tarjoamaan toimitiloja sekä tukemaan uusien yritysten 

sijoittumista Ouluun ja näin ollen vauhdittamaan käynnissä ollutta elinkeinorakenteen 

murrosta. Teknologiakylä Oy:n alkuperäinen omistuspohja jakautui Oulun kaupungin, 

Oulun yliopiston sekä 19:n osakkeenomistajana toimivan yrityksen kesken. 

Toimintansa Oulun uusi Teknologiakylä Oy aloitti vuonna 1982 vuokratuissa tiloissa 

Oulun keskustassa, kunnes vuonna 1985 yhtiö alkoi rakentaa omia toimitilojaan vuonna 

1985. Uusi Teknologiakylä rakentui Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksen 

välittömään läheisyyteen, jonne toiminta siirtyi vuokratiloista 1990-luvun aikana. (Hyry 

2004: 128-129) 
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Teknologiakylän perustamisella oli tärkeä merkitys Oulun ICT-alan kehitykselle. 

1980-luvulla Teknologiakylä houkutteli kasvavaan tahtiin uusia yrityksiä, jolloin Oulun 

kaupunki pyrki tietoisesti rakentamaan itselleen imagoa pohjoisena elektroniikka- ja 

teknologia-osaamisen keskuksena. Määrätietoinen työ tuotti tulosta ja 1980-luvun 

aikana Ouluun oli sijoittunut 45 uutta elektroniikka-alan yritystä, joista jokainen 

työllisti vuonna 1991 vähintään viisi työntekijää. Yritysten määrä jatkoi kasvuaan 1990-

luvun aikana ja vuoteen 2000 mennessä Teknologiakylässä toimi jo yli 200 yritystä, 

jotka työllistivät yhteensä yli 2000 työntekijää. (Hyry 2004: 129-130, 140) 

Vaikka Teknologiakylä perustettiin vuonna 1982 alueellisesti tukemaan juuri 

Oulun elektroniikkateollisuuden kehitystä, säteili sen menestys myös muualle Suomeen. 

1990-luvulla Teknologiakylä laajensi toimintojaan Oulussa, mutta vuosituhannen 

vaihteeseen asti yhtiöllä ei ollut suunnitelmia ulottaa toimintaansa muualle. Vuonna 

1999 yhtiö kuitenkin päätti laajentaa toimintaansa Vantaalle lähelle Helsinki-Vantaan 

lentoasemaa ja samana vuonna yhtiö listautui Helsingin pörssiin nimellä Technopolis 

Oyj. Oulun kaupungilla ja Teknologiakylä Oy:llä on ollut merkittävä rooli 

Technopoliksen kehityksen ja kasvun kannalta ja Oulun kaupunki pysyikin pitkään 

yhtiön suurimpana omistajana. Sittemmin Technopoliksesta on kasvanut menestyksekäs 

pörssiyhtiö, jolla on kansallisen palveluverkostonsa lisäksi toimintaa myös Venäjällä, 

Virossa ja Liettuassa. (Hyry 2004: 140-141; Technopolis 2014) 

Teknologiakylän lisäksi Oulun ICT-alan menestys kulminoituu pitkälti Nokian 

matkapuhelin- ja verkkolaiteliiketoiminnan varaan. Historiallisesti Nokian keskeinen 

rooli on kuitenkin nuori ilmiö. Nokian toiminta Oulussa alkoi vuonna 1960, kun yhtiö 

aloitti kaapeliliiketoimintansa Pohjolan Kaapeli Oy:n kautta. Kaapeliliiketoiminnan 

lisäksi Nokia elektroniikkaliiketoiminta alkoi Oulussa vuonna 1972 Nokia Electronicsin 

myötä. Ouluun Nokia Electronics keskitti aluksi radioteknologisten päätelaitteiden 

tuotantoaan, kunnes vuonna 1975 yhtiö päätti sijoittaa Ouluun myös 

verkkolaitetoimintojaan radiopuhelinten tukiasemien valmistuksen muodossa. Seuraava 

tärkeä askel Nokian Oulun toimintojen kannalta oli NMT-teknologian kehittyminen 

1970-luvun lopulla. Nokia Electronics aloitti NMT-verkon tukiasemien suunnittelun ja 

valmistuksen Oulussa vuonna 1979 työllistäen noin 370 työntekijää. Vuonna 1985 



 14 

 

 

Oulussa sijainneet tuotantotilat kävivät ahtaiksi ja tuotanto päätettiin siirtää 

Haukiputaalle noin 30 kilometrin päähän Oulusta. Uuden tuotantolaitoksen myötä 

työtekijöiden määrä kasvoi noin 1000 työntekijään. (Hyry 2004: 146, 153-155). 

Oulun kannalta merkittävä käänne tapahtui vuonna 1985, kun silloinen Telenokia 

ja vuonna 1979 Nokian ja Saloran perustama Mobira Oy päättivät sijoittaa 

ohjelmistokehittämisen tutkimus- ja tuotekehitystoimintojaan Ouluun. Osaavan 

työvoiman saatavuus houkutteli Nokiaa sijoittumaan Ouluun ja 1980-luvun alussa 

Saloon siirrettyjä yhtiön matkapuhelintoimintoja alettiin sijoittamaan Ouluun 1980-

luvun puolivälin jälkeen. Aluksi Nokian Oulun toiminnot keskittyivät matkapuhelinten 

ohjelmistojen kehittämiseen, kunnes vuonna 1986 kehitystyö laajeni integroitujen 

piirilevyjen suunnitteluun. Lopulta vuonna 1988 Oulussa alkoi myös yhtiön laitteistojen 

suunnittelu. Ensimmäinen täysin Oulussa kehitetty Nokian matkapuhelin valmistui 

vuonna 1989. (Hyry 2004: 152, 155-156) 

GSM-teknologian kehittyminen 1980- 1990-lukujen vaihteessa avasi jälleen uusia 

ovia Nokialle ja sen Oulun yksiköille. Nokia oli jäsenenä monikansallisessa 

yhteenliittymässä, jonka tarkoituksena oli kehittää teknologiaa uuden GSM-verkon 

toiminnan mahdollistaviin tukiasemiin. Nokia Networksin Oulussa kehittämien 

tukiasemien toimitukset alkoivat vuonna 1992 ja tämän jälkeen GSM-teknologia pääsi 

nopeasti vauhtiin. Markkinoiden kysyntä Nokian tukiasemateknologioiden osalta kasvoi 

niin suureksi, etteivät Oulun yksiköt enää pystyneet vastaamaan siihen. Näin ollen yhtiö 

päätti alkaa laajentamaan toimintojaan myös ulkomaille. (Hyry 2004: 156-157) 

GSM-teknologia mullisti matkapuhelinten markkinat 1990-luvun aikana ja tämä 

näkyi Oulussa Nokia matkapuhelintoimintojen nopeana laajenemisena. 

Matkapuhelinten osalta Nokia Mobile Phones sijoitti 1990-luvulla toimintaansa Oulun 

lisäksi Saloon ja Tampereelle. Oulun yksiköt olivat keskeisessä roolissa Nokian 

matkapuhelintoimintojen osalta, sillä Oulussa tehty kehitystyö kattoi puhelinten 

suunnittelun kaikki vaiheet itse tuotantoa lukuun ottamatta. Nokian Oulun yksikköä 

onkin kuvattu ns. ”tuotteiden luomisen keskukseksi”, jonka menestystä edesauttoi 

läheinen ja toimiva yhteistyö Oulun VTT:n, Oulun yliopiston sekä Oulun seudun 

ammattikorkeakoulun kanssa. (Hyry 2004: 157-158) 
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Kokonaisuudessaan Nokian merkitys Oulun kannalta kasvoi kovaa vauhti koko 

1990-luvun ajan. Vuosien 1996 ja 1997 aikana Oulussa Nokian palveluksessa 

työskenteli kokonaisuudessaan parhaimmillaan yli 5000 työntekijää. Nokian menestys 

synnytti ympärilleen myös laajan alihankkijaverkoston, joka kasvoi Nokian 

markkinaimun myötä. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan menestyksen ja 

markkinoiden jatkuvasti kasvaneen kysynnän myötä paikallisen alihankinnan 

hyödyntämisestä tuli 1990-luvun aikana keskeinen keino lisätä yhtiön omaa 

tuotantokapasiteettia. Näin ollen Nokian menestyksen myötä Ouluun kehittyi 2000-

luvulle tultaessa korkeaan teknologian osaamiseen pohjautuva teollisuus- ja palvelu-

klusteri, joka työllisti kokonaisuudessaan parhaimmillaan yli 12 000 työntekijää. (Hyry 

2004: 2, 158-159, 172-173; Koivumäki ym. 2013: 19) 

 

Rakennemuutoksen aika 

Koko 1990-luvun ajan kestänyt Nokian kasvu Oulussa alkoi hidastua pian 2000-luvun 

alussa
1
. Ilmiön taustalla olivat ICT-toimialan sisällä tapahtuneet muutokset. Etenkin 

matkapuhelinteknologian nopea kehittyminen 2000-luvun alkupuolella aiheutti 

hankaluuksia markkinajohtajan asemaan tottuneelle Nokialle ja nämä vaikeudet alkoivat 

näkyä nopeasti myös Oulussa. BusinessOulun ICT-asiakkuuspäällikkö Janne Mustonen 

ja ohjelmajohtaja Olli Lukkari totesivat haastattelussa, että ensimmäiset merkit Nokian 

vaikeuksista olivat havaittavissa vuosien 2004 ja 2005 aikana.  

Heidän mielestään vuoropuhelu Nokian ja Oulun kaupungin välillä väheni 

tuolloin huomattavasti, mikä taas johtui Nokian ylempien johtajien siirtymisestä pois 

Oulusta. Päätösvallan hajauttaminen heijasteli Nokian liiketoimintamallin muutosta, 

jossa paikallisista yksiköistä ja paikallisten alihankkijoiden hyödyntämisestä ryhdyttiin 

hiljalleen siirtymään kohti globaalisti hajautettuja toimintoja. Näin ollen Nokian 

vaikeudet alkoivat heti näkyä myös yhtiön alihankintaverkostossa. Etenkin Oulussa 

tilanne oli tukala, sillä Nokian ympärille oli muodostunut laaja ja yhtiöstä vahvasti 

                                                        
1 Oulun seudun ICT-alan rakennemuutosta käsittelevä osa perustuu osittain 20.11.2013 
BusinessOulun ICT-alan asiakkuuspäällikkö Janne Mustosen sekä ohjelmajohtaja Olli Lukkarin 
kanssa käytyyn keskusteluun. 
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riippuvainen joukko alihankintayrityksiä. Osa alihankkijoista onnistui löytämään 

liiketoiminnalleen uuden suunnan tai tarjoamaan tuotteitaan muille valmistajille. 

Joukossa oli kuitenkin runsaasti yrityksiä, joille Nokia oli ainoa asiakas, ja siitä johtuen 

tilausten loppuminen merkitsi usein koko yritystoiminnan loppumista.  Nokian 

vaikeudet konkretisoituivat viimeistään vuonna 2009, kun yhtiö ilmoitti ensimmäistä 

kertaa henkilöstön vähennystarpeiden koskevan Oulun matkapuhelinten tutkimus- ja 

tuotekehitysyksikköä (Yle 2013). Valtioneuvosto nimesi Oulun seutukunnan äkillisen 

rakennemuutoksen alueeksi syyskuussa 2012. Perusteluna olivat Nokian,  

verkkolaiteyhtiö Nokia Siemens Networksin ja näiden alihankkijoiden irtisanomiset, 

jotka koskivat kahden edellisen vuoden aikana Oulun seudulla yhteensä noin 3750 

työntekijää (Työ- ja elinkeinoministeriö 2012). 

Koivumäki ym. (2013) kuvailevat Oulun ICT-alan rakennemuutosta 

käsittelevässä selvityksessään, että Oulussa rakennemuutoksen vaikutuksia lisäsi 

elinkeinorakenteen voimakas vinoutuminen teknologiateollisuuden varaan. 

Teknologiateollisuuden ala supistuminen sekä samaan aikaan jatkunut tietointensiivisen 

palveluliiketoiminnan sektorin merkityksen kasvu on ollut maailman laajuinen ilmiö 

koko ICT-alan sisällä. Nokian vanavedessä Ouluun oli kehittynyt runsas ja 

monipuolinen teknologiateollisuuden keskittymä, mutta samaan aikaan 

palveluliiketoiminnan osuus oli jäänyt pieneksi. Näin ollen Nokian ongelmien alkaessa 

vaikeudet heijastuivat nopeasti koko alihankintaverkostoon. Koivumäki ym. (2013) 

mukaan Oulussa on jääty 2000-luvun aikana jälkeen kansainvälisestä kehityssuunnasta 

tietointensiivisen palveluliiketoiminnan saralla. Koivumäki ym. (2013) tiivistävätkin 

Oulun ICT-alan kohtaamat ongelmat siten, että samaan aikaan kun 

teknologiateollisuuden alan yritykset ovat vähentäneet toimintojaan Oulussa, ei 

palveluliiketoiminnan kehitys ole pystynyt korvaamaan menetettyjä työpaikkoja. 

Keväällä 2011 Nokia aloitti oman Bridge-ohjelmansa, jonka tarkoituksena oli 

tukea irtisanottavien ja irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden uudelleen 

työllistymistä. Ohjelma jatkuu vielä kevään 2014 ajan ja sen tavoitteeksi on yhtiön 

puolesta asetettu, että mahdollisimman monella irtisanotulla työntekijällä olisi uusi 

työpaikka, opiskelupaikka tai yrittäjyys näköpiirissä työsuhteen loppuessa. 
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Maailmanlaajuisesti Nokian tarjoama Bridge-ohjelma on koskenut yhteensä noin 

18000:a työntekijää ja Suomessa ohjelmaan ovat olleet oikeutettuja noin 5000 Nokian 

palveluksessa ollutta työntekijää. Bridge-ohjelma tarjoaa työntekijöille viisi polkua, 

joiden tarkoitus on tukea yhtiön henkilöstöä töiden päättymisen jälkeen. Yksi näistä 

viidestä mahdollisuudesta on kannustaa entisiä Nokian työntekijöitä perustamaan omia 

yrityksiä. Tämän niin sanotun yrittäjyyspolun on pelkästään Suomessa valinnut noin 

500 entistä Nokian työntekijää, jotka ovat ohjelman avulla perustaneet maahan noin 400 

uutta yritystä. Maailmalaajuisesti Nokian Bridge-ohjelma on työllistänyt yrittäjyyden 

kautta jo noin 1200 Nokialla työskennellyttä työntekijää ja yrityksiä on syntynyt noin 

1000. (Kiuru ym. 2013: 5) 

Nokia tukee Bridge-ohjelman kautta yrittäjyyspolun valinneita työntekijöitä 

monin eri tavoin. Yhtiö jakaa yrittäjyyttä harkitseville aktiivisesti tietoa yrittäjyyteen 

liittyvistä asioista sekä tarjoaa apua yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittämiseen. 

Lisäksi Nokia tekee läheistä yhteistyötä yrityshautomoiden kanssa paikkakunnilla, 

joissa Nokialla on ollut keskeinen rooli. Ehkä tärkein apu yrittäjyyspolun valinneille 

entisille Nokian työntekijöille ovat yhtiön myöntämät suorat taloudelliset avustukset ja 

lainojen takaukset, jotka on tarkoitettu helpottamaan perustettavien yritysten 

alkuvaiheen rahoitustarvetta. Bridge-ohjelman kautta myönnettävien taloudellisten 

tukien suuruuteen vaikuttavat yrityksen arvioitu tulevaisuuden kasvupotentiaali sekä 

liiketoimintasuunnitelman laatu. Bridge-ohjelman lisäksi Nokia on toteuttanut 

yhteiskuntavastuutaan irtisanottaville työntekijöille myönnettävien tukipakettien 

muodossa. Monille yrittäjyyden valinneille entisille Nokian työntekijöille nämä 

irtisanomispaketit ovat olleet Bridge-ohjelman ohella merkittävä yritystoiminnan 

rahoituksen lähde. (Nokia 2011; Kiuru ym. 2013: 5-6) 
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OULUN YRITYSTAKOMO OY 

Oulun Yritystakomo Oy
2
 on vuonna 2010 perustettu osakeyhtiömuotoinen 

yrityshautomo, joka tarjoaa innovatiivisen toimitilan yrittäjyydestä kiinnostuneille eri 

alojen osaajille. Takomon perustamisen taustalla on Oulun informaatioteknologian alan 

mittava rakennemuutos. Alkuvuonna 2009 matkapuhelinvalmistaja Nokia ilmoitti 

ensimmäistä kertaa Oulua koskevasta suuresta henkilöstön vähennystarpeesta, jonka 

seurauksena Oulusta väheni saman vuoden aikana 300 Nokian alaista työpaikkaa. 

Irtisanottavien joukossa oli matkapuhelinvalmistajan palveluksessa useita vuosia eri 

tehtävissä työskennellyt Kari Kivistö. Hän näki 300:ssa Nokian palveluksesta 

irtisanotussa osaajassa huikeaa potentiaalia, minkä hyödyntämättä jättäminen olisi sääli 

Oulun alueen kannalta. Näin Kari Kivistön ajatuksista muodostui Oulun Yritystakomo 

Oy:n toiminnan perusta, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli perustaa innovatiivinen 

yhteisö, jossa Nokialta irtisanotut osaajat voisivat kehittää uutta yritystoimintaa 

kokemuksensa ja osaamisensa pohjalta. 

Kivistö esitteli ideansa Yritystakomon perustamisesta Oulun kaupungille 

ensimmäistä kertaa keväällä 2009. Tällöin Oulun kaupunki esitti kiinnostusta asiaa 

kohtaan, mutta toiminnan rahoituksen puuttuminen esti käytännön toteutuksen. 

Loppuvuodesta 2009 kaupungin edustajat ottivat Yritystakomon tiimoilta uudelleen 

yhteyttä Kivistöön ja asiaa esiteltiin Oulun kaupunginvaltuustolle ensimmäistä kertaa 

joulukuussa 2009. Alkuvuonna 2010 Oulun kaupunki päätti käynnistää hankkeen, jonka 

tarkoituksena oli kilpailuttaa yrityshautomotoiminnan toteuttaminen Oulussa. 

Tarjouskilpailuun otti osaa neljä palveluntarjoajaa, joista ostopalvelun tuottajaksi 

valittiin Kari Kivistön ja 25 muun entisen Nokian työntekijän perustama Oulun 

Yritystakomo Oy. Oulun Yritystakomo Oy aloitti virallisen toimintansa 17.5.2010. 

 

 

                                                        
2 Koko Yritystakomoa käsittelevä osuus perustuu 26.8.2013 Oulun Yritystakomo Oy:n toimitusjohtajan 

Kari Kivistön kanssa käytyyn keskusteluun sekä Oulun Yritystakomo Oy:n toimintaa esittelevän 

Takomokäsikirjan tietoihin. 
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Yritystakomon toiminta ja tarkoitus 

Takomon toiminnan tarkoituksena on jalostaa ideoista Oulun alueelle uusia menestyviä 

yrityksiä. Oulun Yritystakomo tarjoaa tilan, jossa eri alojen osaajat kohtaavat toisiaan ja 

voivat yhdessä kehittää ideoista liiketoimintaa. Yritystakomon toiminnan taustalla 

onkin ajatus, että menestyvää liiketoimintaa syntyy parhaiten kun eri alojen osaajat 

toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat näin ollen innovatiivisen 

yhteisön. Tässä yhteisössä kaikki osapuolet voivat hyödyntää toistensa osaamista ja 

kokemusta, jolloin uuden yritystoiminnan kehittäminen helpottuu. Toiminnan 

tavoitteena on myös luoda ICT-alan rakennemuutoksesta kärsivälle Oulun alueelle 

uusyritystoiminnan syntymiseen vaadittavaa liikettä ja dynamiikkaa. Tähän pyritään 

aktivoimalla eri alojen irtisanottuja osaajia Oulun Yritystakomon järjestämän 

monipuolisen toiminnan avulla, jossa autetaan ja kannustetaan itsenäisen liiketoiminnan 

kehittämiseen, verkostoitumiseen sekä uudelleen työllistymiseen.  

Lisäksi Oulun Yritystakomo pyrkii toiminnallaan työllistämään Oulun seudun 

osaajia jo olemassa oleviin yrityksiin. Tähän pyritään erillisen Duunaamo -toiminnan 

avulla, joka on osa Oulun Yritystakomoa. Duunaamon tavoitteena on saada 

mahdollisimman monen ammattilaisen osaaminen tuottamaan kohtauttamalla yritykset 

ja vapaana olevat osaajat keskenään. Sähköisessä Duunaamo -palvelussa voi tutustua 

sekä vapaana oleviin työntekijöihin että Oulun seudun yrityksissä vapaana oleviin 

työpaikkoihin täysin maksutta. Lisäksi toimintaan kuuluu erilaisia vapaamuotoisia 

verkostoitumistapahtumia, joissa työnhakijat pääsevät kohtaamaan kasvokkain 

henkilöstöä rekrytoivia yrityksiä. 

Oulun Yritystakomon toiminnan tukemana on perustettu vuodesta 2010 lähtien 

yhteensä 73 yritystä (lokakuu 2013) eri toimialoille. Kyseiset yritykset ovat 

synnyttäneet yhteensä noin 200 uutta työpaikkaa. Lisäksi noin 200 Takomon 

toiminnassa mukana ollutta henkilöä on työllistynyt Yritystakomon ulkopuolisiin 

yrityksiin toiminnan aloittamisesta lähtien. Takomon perustajan Kari Kivistön mukaan 

tyypillistä toiminnan tuloksena syntynyttä yritystä on vaikea määritellä, sillä yritysten 

liiketoimintamallit ja toimialat vaihtelevat suuresti. Oulun alueen vahva ICT-alan 

perinne sekä kyseisen alan rakennemuutos kuitenkin näkyy Takomo-yrityksissä. Monen 
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perustetun yrityksen liiketoiminta liittyy tavalla tai toisella informaatioteknologiaan. 

Kivistön mukaan tyypillinen Takomon toimintaan osallistuva henkilö on innokas 

osaaja, jolla on työhistoriaa yhdessä tai useammassa Oulun alueen ICT-alan yrityksessä.  

Oulun Yritystakomo Oy tuottaa palveluitaan ostopalveluna Oulun kaupungin 

omistamalle BusinessOululle. Oulun Yritystakomon toiminta rahoitetaan 

BusinessOulun hankerahoituksella, jossa ovat mukana ELY-keskus, Pohjois-

Pohjanmaan liitto sekä Euroopan Unionin rakennerahasto. Yritystakomon toiminnan 

vuosittainen rahoitusosuus on kokonaisuudessaan 400 000€. Vuonna 2010 Oulun 

kaupunki päätti Yritystakomon toiminnan rahoituksesta neljäksi vuodeksi eteenpäin ja 

nykyinen sopimus oli voimassa vuoden 2013 loppuun asti. Oulun Yritystakomon 

toimintaa ohjaa ja seuraa neljä kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä. 

Oulun Yritystakomo Oy:n toimintamallin taustalla on alun perin Tampereella 

Hermia Oy:n toimesta kehitetty, mutta sittemmin lähes valtakunnalliseksi levittäytynyt 

Protomo -kehittämismalli. Yritystakomon tapaan myös Protomo -toiminnan 

tarkoituksena on muodostaa eri alojen osaajille suunnattu verkosto, joka tähtäimenä on 

luoda uusia liikeideoita ja synnyttää alueille uutta yritystoimintaa. Oulun Yritystakomo 

Oy on tehnyt läheistä yhteistyötä Protomo -verkoston kanssa ja toimintamalleissa on 

paljon yhtäläisyyksiä. Virallisesti Yritystakomo ei kuitenkaan ole osa Protomoa. 

Protomo -toiminnan ytimessä on ajatus, että toimintaan osallistuakseen henkilöllä 

täytyy olla jo valmiiksi jokin liikeidea tai ideaa kehittävä työryhmä. Yritystakomon 

toiminta taas on avointa kaikille ja toimintaa voi osallistua myös vailla varsinaista 

yritysideaa. Yritystakomon toiminta tähtääkin siihen, että osa liiketoimintaan johtavista 

ideoista syntyy vasta toimintaan osallistumisen jälkeen eri alojen osaajien 

vuorovaikutuksen seurauksena. Lisäksi Yritystakomon toiminnan tavoitteena on, että 

osa toimintaan mukaan tulevista henkilöistä voisi tarjota omaa osaamistaan jo kehitteillä 

olevien liikeideoiden työstämiseen, eikä omaa yritysideaa näin ollen välttämättä tarvita. 

Oulun Yritystakomon perustajan Kari Kivistön mukaan tämä onkin yksi tärkeimmistä 

seikoista, mikä erottaa Yritystakomon ja Protomon toiminnan toisistaan. 

Kaikille avoimuuden lisäksi Oulun Yritystakomon toiminta on osallistujilleen 

täysin maksutonta. Oulun Yritystakomo nimittää toiminnassa mukana olevia henkilöitä 
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Takojiksi. Kaikki Takojiksi haluavat käyvät aluksi Takomon henkilökunnan kanssa 

liittymiskeskustelun, jonka tarkoituksena on esitellä Yritystakomon toimintaa. Lisäksi 

keskustelussa arvioidaan molempien osapuolten kannalta huolellisesti ja itsenäisesti 

potentiaalisen toimintaan osallistujan Takomoon liittymisestä seuraavat oikeudet, 

velvollisuudet ja mahdollisuudet. Keskustelun jälkeen toimintaan mukaan haluavat 

allekirjoittavat liittymissopimuksen, jossa määritellään Takojien ja Takomon oikeudet 

ja velvollisuudet toisiinsa nähden. Sopimuksessa käydään läpi myös toiminnan 

tavoitteet ja periaatteet, joiden osalta korostetaan toiminnan tähtäimessä olevaa tuote- 

tai liikeidean jalostumista uudeksi yritykseksi. Lisäksi liittymissopimuksessa 

korostetaan, etteivät toimintaan osallistuvat henkilöt ole työsuhteessa Oulun 

Yritystakomoon. 

Yksi tärkeimmistä Yritystakomon toimintaa ohjaavista periaatteista on kaikkien 

toimintaan osallistuvien henkilöiden sitoutuminen salassapitovelvollisuuteen. 

Liittymissopimuksen yhteydessä kaikki Takojat sitoutuvat siihen, etteivät he jaa 

Takomo-toimintaan, yhteistyökumppaneihin tai hankkeisiin liittyviä luottamuksellisia 

tietoja ulkopuolisille ilman lupaa. Salassapitovelvollisuuden myötä toimintaan 

osallistuvat käsittelevät muihin Takojiin liittyviä tietoja luottamuksellisesti ja omalta 

osaltaan lisäävät yhteisön keskinäisen luottamuksen säilymistä. Tämä on tärkeässä 

osassa uuden yrityksen perustamiseen tähtäävässä prosessissa. Vain täydellisen 

luottamuksen ilmapiirin vallitessa eri alojen osaajat voivat työskennellä tehokkaassa 

vuorovaikutuksessa keskenään ja edetä yhdessä ideasta kohti menestyvää 

liiketoimintaa. 

Oulun Yritystakomon tilat sijaitsevat Oulun Teknologiakylässä osoitteessa 

Elektroniikkatie 3. Liittymissopimuksen solmittuaan takomon toimitilat ovat vapaasti 

kaikkien Takojien käytössä. Takomon tiloissa käytössä on muun muassa toimisto- ja 

kokoustiloja eri tarpeisiin sekä erilaisia työskentelyssä tarvittavia laitteita ja 

ohjelmistoja. Lisäksi Takomon tiloissa sijaitsee Paja, jossa toiminnassa mukana olevat 

voivat halutessaan työstää konkreettisesti tuotteiden prototyyppejä. 

Oulun Yritystakomon päivittäinen toiminta perustuu viikko-ohjelmaan, johon 

Takojien oletetaan aktiivisesti osallistuvan liittymissopimuksen tehtyään. Viikko-
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ohjelman avulla pyritään järjestelmällisesti edistämään ideoiden jalostumista 

liiketoiminnaksi. Takomon viikko-ohjelma koostuu tietyistä viikoittain toistuvista 

tapaamisista, itsenäisestä liike-idean kehittämistyöstä sekä erilaisista vaihtuvista 

teematapahtumista, vierailijaluennoista sekä koulutuksista. Viikoittain toistuvaa 

toimintaa ovat muun muassa joka tiistai järjestettävä Hehkutus ja perjantaisin pidettävä 

viikon kasaus. Hehkutuksen painopiste on vapaamuotoisessa ja rakentavassa 

keskustelussa, jossa ideoita pyritään kehittämään yhdessä eteenpäin hyödyntäen 

Takojien laajaa osaamistaustaa. Hehkutuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi esille 

tullutta ongelmaa, johon halutaan ratkaisu tai vaikka tulevan yrityksen potentiaalista 

asiakaskuntaa. Viikon kasauksessa Takojien kesken keskustellaan käynnissä olevien 

projektien etenemisestä ja pyritään edesauttamaan Takojien verkostoitumista 

keskenään. Lisäksi viikon päätteeksi esitellään viikon aikana mahdollisesti syntyneet 

uudet yritykset koko Takomon yhteisölle sekä toivotetaan tervetulleeksi uudet 

toimintaan mukaan tulleet henkilöt. 

Takomon arvojen mukaan liiketoiminnan kehittäminen alkaa aina innostuksen 

heräämisestä tiettyä ideaa tai havaittua ongelmaa kohtaan. Tämän jälkeen idea esitellään 

muille toiminnassa mukana oleville. Saadun palautteen avulla pyritään yhdessä 

pohtimaan idean tai ongelman mahdollista liiketoimintamahdollisuutta sekä 

markkinapotentiaalia. Tämän vaiheen läpäistyään Takomon toiminnan avulla pyritään 

keräämään idean taakse konkreettinen tiimi, joka alkaa kehittää ideaa kohti 

liiketoimintaa. Kun joukko eri alojen osaajia on sitoutunut yrityksen perustamiseen 

tähtäävään prosessiin, on mahdollista saada Takomolta myös rahallista tukea yritys- tai 

tuoteidean kaupallistamispotentiaalin selvittämiseen. Takomotukea voidaan myöntää 

muun muassa prototyypin rakentamiseen, markkinaselvityksiin tai asiakastapaamisten 

järjestämiseen. Lopullisten tuotteiden valmistukseen tai yrityksen suoraan 

rahoittamiseen Oulun Yritystakomo Oy ei kuitenkaan toiminnassaan osallistu. 

Liikeidean kehittämisen prosessi Takomossa tähtää aina hyväksi havaitun ja tarkan 

arvioinnin läpi käyneen aihion jalostumiseen uudeksi yritykseksi. Yrityksen 

perustamisen jälkeen sen tarkoituksena on irtautua Takomon toiminnasta ja siirtyä 

luontevasti hyödyntämään muita Oulun kaupungin tarjoamia yrityspalvelutoimintoja. 
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OULUN YRITYSTAKOMO OY OSANA BUSINESSOULUN 

YRITYSPALVELUVERKOSTOA 

BusinessOulu
3
 on vuonna 2010 perustettu Oulun kaupungin alainen elinkeinoliikelaitos. 

BusinessOulun tärkeimpänä tehtävänä on edistää uusien yritysten syntymistä sekä 

niiden toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä Oulun seudulla. Lisäksi 

BusinessOulu vastaa Oulun kaupungin kansainvälisestä elinkeinomarkkinoinnista. 

BusinessOulun käytännön tason toiminta koostuu erilaisista elinkeinoelämän tarpeisiin 

suunnitelluista palveluista, joita tuotetaan sekä suoraan omana palveluna että 

ostopalveluna laajan yhteistyöverkoston kautta. Kaikki BusinessOulun toiminta tähtää 

siihen, että Oulusta muodostuisi kansainvälisesti kilpailukykyinen ja houkutteleva 

kaupunkiseutu, jossa työllisyyttä ja hyvinvointia loisi monipuolinen yritystoiminta.  

BusinessOulun yrityspalvelukokonaisuus koostuu erilaisista yritysten 

liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen sekä 

alueelle sijoittumiseen liittyvistä neuvontapalveluista. Yrityksille tarjottavia palveluita 

ovat esimerkiksi laaja-alaiset asiantuntijapalvelut, yritysvalmennukset sekä erilaiset 

koulutukset ja tapahtumat. BusinessOulun yrityspalvelujen painopiste on erityisesti 

yrityksissä, joita ohjaa määrätietoinen halu kasvaa ja kansainvälistyä. Kuvassa 2. on 

esitetty BusinessOulun ja sen yhteistyökumppaneiden muodostama 

yrityspalveluverkosto.  

 

                                                        
3
 Koko BusinessOulua ja sen yrityspalveluverkostoa käsittelevä osuus perustuu 25.4.2013 BusinessOulun 

yrittäjyyden edistämisen asiantuntija Helena Vikstedtin sekä yrityskehityksen asiantuntija Hannu Hiltusen 

kanssa käytyyn keskusteluun. 



 24 

 

 

Kuva 2. BusinessOulun yrityspalveluverkosto uusille yrityksille 

 

Kuvassa 2. BusinessOulun uusille yrityksille tarkoitettu yrityspalveluverkosto koostuu 

sekä BusinessOulun omista organisaatioista että eri tahojen kanssa yhteistyössä 

tuotetuista yrityspalveluista. Kuvassa 2. eri organisaatiot ja yksiköt on sijoitettu 

suhteessa niiden palvelun kohteena olevien yritysten elinkaaren vaiheeseen sekä 

arvioituun liiketoiminnan skaalautuvuuteen.  Kuvan 2. elinkaarijaottelu perustuu siihen, 

että BusinessOulu pyrkii tarjoamaan apua yrityksille niiden elinkaarien kaikissa 

vaiheissa. Kuvassa vasemmalla olevat organisaatiot ovat tarkoitettu avuksi tilanteissa, 

joissa yrittäjyys on vasta harkinnassa tai yritys on juuri perustettu. Kuvassa oikealle 

siirryttäessä yrityspalveluiden painopiste siirtyy entistä enemmän kasvua ja 

kansainvälistymistä tavoitteleviin ja saavuttaneisiin yrityksiin.  

Yrityksen liiketoiminnan skaalautuvuudella tarkoitetaan kuvan 2. yhteydessä 

yrityksen kykyä ja mahdollisuuksia kasvattaa ja moninkertaistaa omaa 

liiketoimintaansa. Esimerkiksi Ouluun perustettavan uuden kioskin vuotuinen 
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liikevaihdon kasvu on suoraan riippuvainen siitä, kuinka paljon asiakkaita se pystyy 

vuoden aikana palvelemaan. Tällaisen yrityksen laajentuminen ja kansainvälistyminen 

on mahdollista ainoastaan uusia liikkeitä avaamalla. Kyseisen esimerkin tapauksessa ei 

voida puhua kovinkaan skaalautuvasta liiketoiminnasta. Kuvassa 2. tällaisten yritysten 

tarpeisiin vastaavat lähinnä kuvan alalaitaan sijoittuvat yrityspalveluorganisaatiot. 

Ouluun perustettava tai sijoittuva ohjelmistoalan yritys taas voi helposti monistaa 

tuotteensa monille eri markkinoille, jolloin yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen on 

edelliseen esimerkkiin nähden huomattavasti helpompaa. Yrityksen kasvaessa myös 

yrityksen tuotantokustannukset pienenevät, jolloin voidaan puhua skaalautuvasta 

liiketoiminnasta. Kuvassa 2. tällaisten yritysten tarpeita palvelevat parhaiten kuvan 

ylälaitaan sijoittuvat organisaatiot. 

BusinessOulun uusille yrityksille suunnatut yrityspalveluorganisaatiot eivät 

kuitenkaan toimi erillään toisistaan tai kilpaile keskenään. BusinessOulun tarkoituksena 

on ollut luoda joustava verkosto erilaisia toimijoita, jossa eri tahot tekevät läheistä 

yhteistyötä keskenään ja yritykset siirtyvät luontevasti organisaatiosta toiseen yrityksen 

tarvitseman avun mukaisesti. Yritys voi esimerkiksi aloittaa yrityksen perustamisessa 

auttavista neuvontapalveluista, mutta päätyä lopulta liiketoiminnan 

kehittämispalveluiden kautta hyödyntämään BusinessOulun kasvaville ja 

kansainvälistyville yrityksille suunnattuja palveluita. Seuraavaksi esitellään lyhyesti 

muut Oulun Yritystakomo Oy:n rinnalla toimivat BusinessOulun 

yrityspalveluorganisaatiot. 

 

Oulun Seudun Uusyrityskeskus Ry 

Oulun Seudun Uusyrityskeskus Ry on BusinessOulun, Oulun lähikuntien 

kehitysyhtiöiden sekä yhteistyöyritysten rahoittama neuvontapalvelukokonaisuus 

toimintaansa aloitteleville yrityksille. BusinessOulu tekee Uusyrityskeskuksen kanssa 

läheistä yhteistyötä yrityksen perustamiseen liittyvien palveluiden osalta. Oulun Seudun 

Uusyrityskeskuksen palvelut ovat tarkoitettu auttamaan kaikenlaisia yrityksiä 

liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvissä asioissa. Uusyrityskeskukselta uusi yritys saa 

täysin maksuttomasti käyttönsä laajan asiantuntijaverkoston, joka auttaa yritystä muun 
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muassa liikeidean arviointiin, yhtiömuodon valintaan, markkina- ja kilpailutilanteeseen 

sekä rahoitukseen ja taloussuunnitteluun liittyvissä asioissa. Kuvassa 2. Oulun Seudun 

Uusyrityskeskuksen palvelut ovat tarkoitettu elinkaarensa alkuvaiheessa oleville 

skaalautumattomille yrityksille. Näin ollen BusinessOulu ja Uusyrityskeskus tekevät 

yhteistyötä etenkin perinteisten toimialojen yritysten sekä ammatinharjoittajien kanssa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös liiketoimintansa osalta skaalautumiseen 

pyrkivä yritys voisi hyödyntää Uusyrityskeskuksen palveluita. Myös aluksi 

skaalautumaton yritys voi Uusyrityskeskuksen palveluiden avulla kehittää 

liiketoimintaansa ja siirtyä hyödyntämään muita BusinessOulun yrityspalveluja. 

 

Business Kitchen 

Business Kitchen on Oulun keskustassa sijaitseva BusinessOulun, Oulun yliopiston ja 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteinen kasvuyrittäjyyskeskus. Business 

Kitchenin tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen tilana, jossa yrittäjyys ja 

korkeakoulujen osaaminen kohtaavat toisensa. Toiminta tähtää monipuolisten 

palveluidensa avulla tekemään yrittäjyydestä houkuttelevan vaihtoehdon 

korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen, auttaa opiskelijoita jalostamaan liikeideoita 

ja kehittämään ideoista menestyvää liiketoimintaa. Business Kitchenin tarkoituksena on 

saattaa myös opiskelijoiden ja korkeakoulujen resurssit Oulun seudun elinkeinoelämän 

käyttöön ja yhdistää jo olemassa olevat yritykset ja alojensa nuoret osaajat. 

 Business Kitchenin toiminta koostuu lukuisista erilaisista korkeakoulujen kanssa 

yhteistyössä toteutettavista yrittäjyyden kehittämisprojekteista, yrittäjyystapahtumista, 

kilpailuista sekä seminaareista. Kuvassa 2. Business Kitchenin tarjoamat palvelut 

sijoittuvat skaalautumisen potentiaalia omaaville alkuvaiheessa oleville yrityksille tai 

yritysideaa pohtiville tulevaisuuden yrittäjille. Tämä johtuu siitä, että Business 

Kitchenissä kehitettävä liiketoiminta suuntautuu usein teknologian toimialoille, jossa 

skaalautumisen mahdollisuudet ovat perinteisiä toimialoja suuremmat. Business 

Kitchenillä kehitettävä liiketoiminta voi kuitenkin siirtyä hyödyntämään myös 

Uusyrityskeskuksen sekä muiden Kuvassa 2. esitettyjen yrityspalveluorganisaatioiden 

palveluita. 
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Starttaamo 

Starttaamo on itsenäinen korkean teknologian alan yrittäjien perustama yhteisö, jonka 

tarkoituksena on lisätä uusien innovaatioiden ja kasvuyritysten syntyä Oulun seudulla. 

Starttaamo toimii voittoa tavoittelemattomana yhteisönä taustaorganisaation tavoin 

pyrkien luomaan mahdollisuuksia yritysten väliselle vuorovaikutukselle, yrittäjyyden 

edistämiselle sekä muulle yrittäjyyttä tukevalle toiminnalle. Starttaamo on 

BusinessOulusta riippumaton toimija eikä BusinessOulu osallistu Starttaamon 

toiminnan suoraan rahoittamiseen. BusinessOulu tekee Starttaamon kanssa kuitenkin 

yhteistyötä muun muassa yhteisten tapahtumien osalta sekä toimii ajoittain sponsorina 

Starttaamon järjestämissä tilaisuuksissa. Starttaamo katsotaan kuitenkin kuuluvan 

osaksi BusinessOulun yrityspalveluverkostoa, sillä se toimii kokonaisuutta 

täydentävänä palveluna kasvun ja kansainvälistymisen potentiaalia omaavien ja 

kasvuun pyrkivien yritysten kehittämispalveluiden saralla. Starttaamon toiminta 

perustuu yrittäjien muodostamaan yhteisöön, joka tarjoaa yrittäjille vertaistukea, 

koulutusta, kontakteja sekä tietoa ja neuvoa yrityksen kasvuun ja kehittämiseen 

liittyvissä asioissa. Kuvan 2. mukaisesti Starttaamon palvelut ovat tarkoitettu 

skaalautuvaa liiketoimintaa harjoittaville kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkiville 

korkeanteknologian alan yrityksille. 

 

Oulun Yrityskiihdyttämö 

Oulun Yrityskiihdyttämö on BusinessOulun ja ELY-keskuksen yhdessä rahoittama 

kasvuyritysten valmennukseen keskittyvä yrityspalveluorganisaatio. Palvelun 

tuottajaksi Oulun Yrityskiihdyttämö valittiin julkisella kilpailutuksella vuonna 2012 ja 

nykyinen sopimus toiminnasta BusinessOulun kanssa on voimassa kesäkuuhun 2014 

asti. Yrityskiihdyttämön ideana on nopeuttaa toimintaa osallistuvan yrityksen kasvua ja 

kansainvälistymistä. Kiihdyttämön toiminta perustuu kuuden kuukauden mittaiseen 

valmennusohjelmaan, johon raati valitsee kerralla 5-7 alkuvaiheessa olevaa ja kasvuun 

tähtäävää yritystä. Yritysten valintakriteereinä pidetään liikeidean ja yrityksen tiimin 

uskottavuutta ja osaamista sekä yrityksen liiketoiminnan skaalautumisen 

mahdollisuuksia. Mukaan valitut yritykset osallistuvat kiihdytysohjelmaan, jossa 



 28 

 

 

yritysten valmentajina toimivat kansainvälisessä liiketoiminnassa aktiivisesti mukana 

olevat kokeneet liikkeenjohdon, sijoittamisen ja yrittämisen ammattilaiset. 

Valmennusohjelma tähtää siihen, että toimintansa alkuvaiheessa olevien kasvuun ja 

kansainvälistymiseen pyrkivien yritysten liiketoiminnasta tulisi kuuden kuukauden 

valmennuksen jälkeen kansainvälisiä pääomasijoituksia houkuttelevaa yritystoimintaa. 

Kuvassa 2. Oulun Yrityskiihdyttämön tarjoamat palvelut on tarkoitettu korkeaa 

skaalautumisen potentiaalia omaaville ja liiketoiminnassaan vakaaseen vaiheeseen 

päässeille yrityksille. Yrityskiihdyttämön toiminta on avoinna kaikkien toimialojen 

yrityksille, kunhan yrityksen toimintaa ohjaa määrätietoinen halu ja pyrkimys 

skaalautuvaan liiketoimintaan ja yrityksen kansainvälistymiseen. BusinessOulu 

tiedottaa aktiivisesti Yrityskiihdyttämön palveluista muissa 

yrityspalveluorganisaatioissaan ja pyrkii ohjaamaan lupaavimmat yritykset 

Kiihdyttämön toiminnan pariin. 

 

BusinessOulun startup -palvelut 

Edellä esitellyt BusinessOulun yrityspalveluverkoston toimijat ovat kuitenkin vain osa 

yritysten ja yrittäjyyden eteen tehtävää kehittämistyötä. BusinessOulun startup -palvelut 

muodostavat laajan palvelukokonaisuuden, mikä toimii kuvan 2. esittämällä tavalla 

osana muita yrityspalveluverkoston toimijoita. BusinessOulun startup -palveluiden 

tehtävänä on etenkin auttaa ja tukea aloittelevia yrityksiä niiden rahoituksen 

järjestämisessä. Vuonna 2012 BusinessOulu auttoi paikallisia yrityksiä saamaan julkista 

rahoitusta noin 10 miljoonaa euroa ja ulkopuolisia pääomasijoituksia noin 26 miljoonan 

euron edestä. Julkisen rahoituksen saamisessa BusinessOulu auttaa yrityksiä 

konkreettisesti rahoituksen hakemisen kaikissa vaiheissa sekä tarjoaa yrittäjien käyttöön 

laajan tuntemuksensa julkisen rahoituksen toimijoista. Pääomasijoitusten kohdalla 

BusinessOulu pyrkii neuvontansa avulla selvittämään yrityksille mitä yritykseltä 

vaaditaan, jotta se houkuttelee ulkopuolisia sijoituksia. Yrittäjien tarpeisiin tarjotaan 

myös laajat pääomasijoittajaverkostot sekä järjestetään erilaisia 

pääomasijoittajatapahtumia, joiden tehtävänä on auttaa yrittäjiä saamaan 

pääomasijoituksia. 



 29 

 

 

Rahoituspalveluidensa lisäksi BusinessOulun startup –palvelukokonaisuuden 

tehtävänä on järjestää yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille runsaasti erilaisia 

koulutuksia ja tapahtumia yhdessä muiden yrityspalveluverkoston toimijoiden kanssa. 

Puolivuosittain julkaistava koulutuskalenteri sisältää liiketoimintaosaamista kehittävää 

valmennusta muun muassa yrityksen myyntiin ja markkinointiin, talouteen ja 

rahoitukseen sekä kansainvälistymiseen liittyen. Suurempien tapahtumien lisäksi 

BusinessOulu ja sen yhteistyökumppanit järjestävät jatkuvasti ajankohtaisia aiheita 

käsitteleviä seminaareja ja workshopeja Oulun yrittäjien tarpeisiin. 

 

BusinessOulun kasvu- ja kansainvälistymispalvelut 

Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut ovat BusinessOulun itse tuottama laaja 

palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on auttaa paikallisia yrityksiä suuntaamaan 

liiketoimintaansa uusille markkina-alueille. BusinessOulun kasvu- ja 

kansainvälistymispalvelut auttavat yrityksiä kansainvälistymisen eri vaiheissa kuten 

kansainvälistymissuunnitelmien laadinnassa, rahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa 

sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä. Kasvu- ja 

kansainvälistymispalveluiden toimintamalli perustuu läheiseen yhteistyöhön yritysten 

kanssa ja palvelut pyritään aina räätälöimään erikseen jokaisen yrityksen tarpeisiin 

sopiviksi. Omien asiantuntijoidensa lisäksi kasvu- ja kansainvälistymispalveluiden 

käytössä on maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto, jonka tuottamaa tietoa ja 

materiaalia uusista markkina-alueista hyödynnetään runsaasti yritysten 

kansainvälistymisen prosesseissa. Yrityksille tarjottavat palvelut koostuvat muun 

muassa uusien markkina-alueiden ja  asiakkuuksien etsimisestä, erilaisista koulutuksista 

ja tapahtumista sekä kohdemarkkinoihin suuntautuvista vienninedistämismatkoista. 

BusinessOulun kasvu- ja kansainvälistymispalvelut ovat tarkoitettu yrityksille, 

jotka ovat päässeet liiketoiminnassaan hyvään alkuun ja haluavat suuntautua uusille 

markkinoille kasvattaakseen yritystä. Yritys voi olla jo vakiinnuttanut asemansa 

kotimaan markkinoilla tai suunnitelmana voi olla suoraan suuntautuminen 

maailmanlaajuisille markkinoille. Kuvan 2. mukaan yhteistä kasvu- ja 

kansainvälistymispalveluita hyödyntäville yrityksille jo todistettu liiketoiminnan 
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skaalautuminen. Esimerkiksi Takomolla kehitetty liikeidea ja sen pohjalta syntynyt 

yritys voi siirtyä suoraan hyödyntämään BusinessOulun kasvu- ja 

kansainvälistymispalveluita, jos sen päämarkkina-alue sijaitsee Suomen ulkopuolella. 

Myös menestyksekäs Kiihdyttämöllä vietetty ajanjakso voi kannustaa yritystä 

siirtymään seuraavaksi kasvu- ja kansainvälistymispalveluiden asiakkaaksi. 

 

FORDISMISTA GLOBAALIIN MAAILMANTALOUTEEN 

1900-luvun alusta lähtien teollinen tuotanto alkoi keskittyä voimakkaasti tietyille 

maantieteellisille alueille. Teollisuuden alueelliseen sijoittumiseen ja keskittymiseen 

vaikuttivat vahvasti sijainti suhteessa osaavaan työvoimaan, markkinoihin sekä 

tuotannossa käytettyihin raaka-aineisiin. (Barnes & Shephard 2000: 1-5) Tällä niin 

sanotulla fordismin aikakaudella yritysten tuotanto noudatti tiukasti hierarkkisen 

työnjaon periaatetta, jossa teknologian kehityksen mahdollistamana tuotettiin suuria 

määriä standardoituja massatuotteita yhdenmukaisille massamarkkinoille. Näin ollen 

1900-luvun alku oli otollista aikaa suurten yksittäisten teollisuusalueiden synnylle, 

jolloin alueiden taloudellinen menestys oli vahvasti sidoksissa alueen teollisuuden 

kokonaistuotannon prosessiin. (Amin 2000: 149-150) 

Aluekehityksen ja talousmaantieteen sisällä 1970-luvulla länsimaissa alkanutta 

perinteisen teollisuuden mittavaa rakenneuudistusta, sen jälkeistä 

informaatioteknologian alan kehitystä sekä sen taloudellisen merkityksen kasvua  

pidetään yleisesti tieteenalaan voimakkaasti vaikuttaneena käännekohtana. 

Talousmaantieteessä tätä 1970-luvulla alkunsa saanutta tuotantojärjestelmän muutosta 

kutsutaan postfordismin ajaksi. Ominaista uudelle postfordistiselle järjestelmälle on 

ollut laajamittainen siirtyminen standardoidusta ja hierarkkisesta massatuotannosta 

kohti joustavampia erikoistuneita tuotantotapoja ja markkinoita. (Barnes & Shephard 

2000: 3-4) 

Siirtyminen postfordistiseen talousjärjestelmään merkitsi myös maantieteellistä 

muutosta. Perinteisen teollisuuden massatuotannon siirtyminen hiljalleen kohti 

halvemman tuotannon maita merkitsi yksittäisten teollisuuden toimijoiden alueellisen 
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merkityksen vähenemistä. Samalla yritysten välinen fyysinen läheisyys ja 

vuorovaikutus tulivat entistä merkityksellisemmiksi. Joustavuuden ja yritysten 

erikoistumisen myötä yritykset eivät enää katsoneet kannattavaksi tehdä kaikkea itse, 

vaan alkoivat ostaa osan tarvitsemistaan tuotteista muilta yrityksiltä. Alihankkijat taas 

sijoittuivat lähelle asiakastaan, jotta asiakkaan vaatimuksiin ja mahdollisiin muutoksiin 

pystyttiin reagoimaan nopeasti. Myöskään yritysten työntekijät eivät olleet enää tiukasti 

segmentoitu omaan tehtäväänsä tuotantolinjalla, vaan joustavien tuotantomenetelmien 

yleistymisen myötä myös heidän työskentelynsä muuttui joustavammaksi. (Barnes & 

Shephard 2000: 4) 

Informaatioteknologian alan voimakas kehittyminen 1970-luvulta lähtien sai 

taloustieteilijät ja talousmaantieteilijät kiinnittämään 1980-luvulle tultaessa entistä 

enemmän huomiota kyseisen toimialan mahdollisuuksiin alueellisen hyvinvoinnin 

mahdollistajana (Phan ym. 2005: 167) Uuden tiedon tuottaminen ja sen seurauksena 

tapahtuva teknologian kehittyminen alettiin nähdä tehokkaana keinona vastata 

haasteisiin, joita perinteisen teollisuuden siirtyminen halpatuotantomaihin sai aikaan 

(Amin 2000: 151). Näin ollen koulutus ja työntekijöiden teknologinen osaaminen nousi 

alueellisen kasvun ja hyvinvoinnin keskiöön, sillä yritysten sijaintipäätösten katsottiin 

olevan vahvasti yhteydessä työntekijöiden teknologisen osaamisen tasoon. Myös 

julkisen vallan investoinnit korkean teknologian tukemiseen lisääntyivät merkittävästi 

1980-luvulta alkaen, sillä uudet teollisuuden alat koettiin merkittäväksi 

mahdollisuudeksi lisätä alueellista hyvinvointia ja kasvua. (Walker 2000: 125) 

1990-lukua voidaan luonnehtia suurten muutosten vuosikymmeneksi. 

Teknologian kehittyminen on saanut aikaan suuria välineellisiä muutoksia, joiden 

myötä ajan ja tilan merkitys on muuttunut radikaalisti ympäri maailman. Välineellisten 

muutosten lisäksi muun muassa voimistunut globalisaatiokehitys, tiedon merkityksen 

kasvu, taloudellisen toiminnan uusi logiikka, kiristynyt kansainvälinen kilpailu sekä 

Euroopan yhdentyminen ovat muokanneet kokonaisvaltaisesti yhteiskuntamme 

rakenteita. (Sotarauta ym. 2001: 13) Tämä on saanut aikaan myös maantieteellistä 

muutosta, joka korostuu etenkin alueiden uudenlaisena roolina osana globalisoitunutta 

maailmaa. Nykyään alueiden taloudellista menestystä määrittää vahvasti niiden 
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paikallinen toimintaympäristö, kilpailukyky ja alueen asema osana globaaleja pääoma-, 

informaatio- ja teknologiavirtoja. (Kostiainen 1999; Sotarauta & Kostiainen 1999) 

Erityisesti talouden ja kaupan globalisaatio on vähentänyt eri tasoisten 

hallinnollisten rajojen merkitystä taloudellisen toiminnan määrittäjinä. Alueet ovat 

joutuneet haastavaan tilanteeseen määritellessään omaa asemaansa osana  

kansainvälisyyttä ja jatkuvaa kilpailua korostavaa uutta talousjärjestelmää. (Raunio 

2001: 129) Talousmaantieteessä globalisaatiokehitys yhdistetään usein laajaan 

aluejärjestelmän muutokseen, jolla tarkoitetaan erilaisten maantieteellisten alueiden 

painoarvojen muutoksia (Storper 2000: 146; Zimmerbauer 2008: 45). Esimerkiksi 

kansallisvaltioiden rooli tuotantoa ja taloutta kontrolloivana tahona on heikentynyt 

samalla, kun kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten merkitys alueiden 

taloudellista kehitystä määrittävänä toimijana on korostunut (Storper 2000). Myös 

valtioiden mahdollisuudet ohjailla kansainvälisesti toimivien yritykset prosesseja ovat 

pienentyneet oleellisesti globaalin talouskehityksen myötä. Globaalissa taloudessa 

kansainvälisesti toimivat yritykset voivat valita sijaintinsa sen mukaan missä kulloinkin 

on yrityksen kilpailuedun kannalta otollisimmat olosuhteet. ( Porter 1998: 197; Storper 

1997)  Näin ollen alueiden välinen kilpailu korostuu ja globaalissa aluejärjestelmässä 

kansallisvaltioiden tehtäväksi jääkin huolehtia alueidensa kilpailukyvystä globaaleilla 

markkinoilla (Storper 1997). 

 

YRITYSTOIMINTA OSANA ALUEELLISTA KEHITTÄMISTÄ 

Yrittäjyydellä on aluekehityksen kannalta keskeinen rooli, sillä yritykset luovat alueille 

niiden kehittymisen kannalta välttämättömiä työpaikkoja ja saavat näin ollen aikaan 

taloudellista kasvua (Feldman 2001: 861, 863; Audretsch and Keilbach 2007: 352; 

Storhammar 2010: 12, 22; Knoben ym. 2011). Suoran taloudellisen hyödyn lisäksi 

yrittäjyys lisää alueiden sosiaalista hyvinvointia ja luo alueille niiden kehittymisen 

kannalta tärkeää dynamiikkaa (Storhammar 2010: 12; Smallbone 2010) Aluekehityksen 

tutkimus on jo pitkään tiedostanut yrittäjyyden ratkaisevan aseman alueiden 

sisäsyntyisen kehittymisen kulmakivenä (Malecki 1994: 119-121; Menghinello ym. 
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2010: 539-540). Näin ollen myös käytännön tason aluepolitiikan toimijat ovat 

omaksuneet yrittäjyyden edistämisen yhdeksi keskeisimmistä alueellisen kehittämisen 

työkaluista (Feldman 2001: 861; Delgado ym. 2010: 495-496; Mendez-Picazo 2012: 

865). 

 

Yritysten sijaintiin vaikuttavat tekijät 

Aluekehityksen tutkimuksessa on todettu, että tietyt alueet ovat yritystoiminnan 

kannalta muita alueita houkuttelevampia (Delgado ym. 2010: 495; Feldman 2001:86). 

Akateemisen tutkimuksen sekä julkisen hallinnon piirissä on jo pitkään oltu 

kiinnostuneita niistä tekijöistä mitkä saavat yritystoiminnan sijoittumaan juuri näille 

tietyille alueille, joilla taloudellinen kasvu on myös muita alueita nopeampaa (Delgado 

ym. 2010: 495). Perinteisesti aluekehityksen tutkimuksessa on kiinnitetty paljon 

huomiota alueiden taloudellisen kasvun sekä paikallisen työttömyyden tason 

vaikutuksiin uusien yritysten muodostumiselle (Knoben ym. 2011: 135-136, 138). 

Tällöin taustalla on ajatus, jonka mukaan taloudellisen tuottavuuden kasvu merkitsee 

alueellisen kysynnän lisääntymistä ja markkinoiden laajentumista. Tämä taas lisää 

yrittäjyyden mahdollisuuksia alueella, jolloin myös uusyritystoiminnan aktiivisuus 

kyseisillä alueilla kasvaa (Delgado 2010 ym. 496, 498). 

Taloustieteen tutkimuksessa yritysten keskittymisen ja alueellisen erikoistumisen 

edut havaitsi Adam Smith jo vuonna 1776. Tutkimuksissaan hän totesi tuottavuuden 

paranevan alueellisissa yritysten keskittymissä erikoistuneen työvoiman saatavuuden 

sekä tuotannon mittakaavaetujen ansiosta. 1900-luvun alkupuolella Alfred Marshall 

kiinnostui tutkimuksissaan siitä, miksi tietyt toimialat menestyvät tietyillä 

maantieteellisillä alueilla paremmin kuin toiset. Marshallin mukaan alueiden menestys 

riippuu paikallisesti kehittyneestä ”teollisesta ilmastosta”, jossa korostuu alueen eri 

toimijoiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö. (Harmaakorpi ym. 2008: 141) 1990-

luvulla Michael E. Porterin kehittämästä klusteriajattelusta on viime vuosikymmenien 

aikana muodostunut merkittävin talouden paikallisuutta ja yritysten keskittymisen 

tärkeyttä korostava malli. Porterin klusteriteorian mukaan klusterilla tarkoitetaan 

maantieteellisesti keskittyneiden ja toisiinsa linkittyneiden yritysten, alihankkijoiden, 
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palveluntarjoajien sekä erilaisten instituutioiden ja tukiorganisaatioiden muodostamaa 

verkostoa (Porter 1998: 199-200). Klusterin käsitteen ytimessä on eri toimijoiden 

välinen yhteistyö, jossa tieto ja osaaminen vaihtuvat verkoston eri osien välillä ja näin 

ollen klusterin kaikki toimijat hyötyvät toistensa läheisyydestä (Cooke ym. 1997: 484; 

Harmaakorpi ym. 2008: 142-143 ). 

 

Tieto ja teknologia yritystoimintaa synnyttävänä tekijänä 

Yritysten alueellisen keskittymisen prosessissa myös tieto ja osaaminen kasautuvat 

tietyille maantieteellisille alueille. Informaatiosta ja sen alueellisesta keskittymisestä on 

tullut yritystoiminnan ja uusien yritysten perustamisen kannalta keskeinen tekijä. 

(Bishop 2012: 641) Talousmaantieteellisen tutkimuksen piirissä tiedon, sen 

mahdollistaman teknologisen kehityksen sekä taloudellisen kasvun yhteys on 

tunnustettu jo pitkään. Talousmaantieteessä on 1950-luvulta lähtien ajateltu, että 

teknologian kehitys nostaa yleistä tuottavuus- ja tulotasoa ja näin ollen saa aikaan 

taloudellista kasvua. Tämän niin sanotun neo-klassisen ajattelumallin taustalla on 

Robert Merton Solow’n (1956) kehittämä kasvumalli, joka todistaa teknologisen 

kehityksen ratkaisevan aseman taloudellisen kasvun prosesseissa. Neo-klassisen 

ajattelumallin mukaan teknologian katsotaan olevan vapaasti kaikkien saatavilla oleva 

julkinen hyödyke, jolloin teknologian kehittyminen on pohjimmiltaan ulkoisten syiden 

aiheuttama prosessi. (Rigby 2000: 203-204) 

Talousmaantieteellisessä tutkimuksessa neo-klassinen ajattelumalli sai väistyä 

viimeistään 1980-luvulle tultaessa teknologian kehityksen sisäsyntyisyyttä korostavien 

kasvuteorioiden tieltä. Kritiikin mukaan muun muassa erilaisten yritysten laaja skaala 

sekä markkinoiden epätäydellisyys tekivät neo-klassisista kasvumalleista riittämättömiä 

kuvaamaan teknologisen kehityksen aikaan saamaa taloudellista kasvua. (Rigby 2000: 

204) Uudet teknologian kehittymisen endogeenista luonnetta korostavat mallit 

hylkäsivät ajatuksen teknologiasta vapaasti käytössä olevana julkisena hyödykkeenä. 

Teknologian kehittymisen katsottiin syntyvän yritysten oman tutkimuksen ja 

tuotekehityksen tuloksena, jolloin teknologian nähtiin olevan kehittäjänsä yksityistä 

omaisuutta. (Rigby 2000: 204; Howells 2005: 1221) 
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Myös nykyinen taloustieteellinen ja talousmaantieteellinen tutkimus korostaa 

tiedon keskeistä roolia taloudellisen kasvun saavuttamiseksi. Tiedon tärkeä asema 

alueiden kehittämisen prosesseissa käy ilmi myös alan tutkimuskirjallisuudesta, jossa 

käytetään runsaasti muun muassa tietoon perustuvan talouden (knowledge-based 

economy), tietoperusteisen teollisuuden (knowledge-based industries) ja oppivan alueen 

(learning region) käsitteitä. (Sotarauta ym. 2001;  Bishop 2012: 641) 

Tiedon ylivuodon teoriasta (knowledge spillover theory of entrepreneurship) on 

muodostunut yksi tärkeimmistä yrittäjyyden tutkimuksen teorioista, joka korostaa 

alueellisen informaation merkitystä uutta yritystoimintaa synnyttävänä tekijänä. Tämän 

näkökulman mukaan markkinoilla jo toimivat yritykset sekä erilaiset julkiset 

tutkimusorganisaatiot tuottavat ympäristöönsä runsaasti kaupallisesti hyödyntämätöntä 

tietoa ja osaamista, joka on vapaasti markkinoille pyrkivien uusien yritysten 

käytettävissä.  Näin ollen yrittäjyyden tutkimuksessa on todettu, että uusia yrityksiä 

perustetaan runsaasti alueilla, joilla on jo valmiiksi monipuolinen yrityskanta sekä 

runsaasti erilaisia tutkimus- ja tuotekehitysorganisaatioita. (Bishop 2012: 641-643; 

Audretsch and Keilbach 2007: 353, ) Tiedon ylivuodon teoria korostaa myös 

informaation paikallista luonnetta. Teorian mukaan tieto ja osaaminen siirtyvät eri 

tahojen välillä sitä todennäköisemmin mitä lähempänä toisiaan toimijat sijaitsevat. 

Tästä johtuen tiedon ylivuodon teoria selittää osaltaan myös yritysten alueellisen 

keskittymisen prosessia. (Audretsch & Keilbach 2007: 355) 

 

UUSYRITYSTOIMINNAN MERKITYKSEN KASVU 

1970-luvun alkupuolelle saakka markkinoita hallitsivat pääasiassa suuret ja 

voimavaroiltaan keskittyneet yritykset. Suurten yritysten ylivoima markkinoilla perustui 

niiden kykyyn hyödyntää massatuotannon etuja. Myös isot panostukset 

tuotekehitykseen sekä markkinoiden hintakehityksen kontrolloiminen vähäisen 

kilpailun vuoksi ajoi suurten yritysten etuja. Suuret yritykset nähtiin talouden vetureina, 

sillä niiden työllisyysvaikutus kasvoi jatkuvasti.  1970-luvulla alkanut suurten yritysten 

tuotannon siirtyminen halvemman työvoiman maihin ja sitä seurannut perinteisen 
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teollisuuden rakennemuutos on vähentänyt suurten yritysten taloudellista merkitystä. 

(Storey 1988: 140-141) Lisäksi viimeisen 30 vuoden aikana teknologian kehittyminen 

on vähentänyt tuotannon mittakaavaetuja monilla toimialoilla. Tämän johdosta 

yritystoiminnan painopiste on siirtynyt suurista ja vakiintuneista yrityksistä kohti pieniä 

ja uusia yrityksiä. Näin ollen uusien yritysten perustamisesta on muodostunut yksi 

tärkeimmistä alueiden taloudellista kasvua lisäävistä tekijöistä. (Van Stel & Suddle 

2008: 31)  

Akateemisen tutkimuksen kiinnostus uusyritystoimintaa kohtaan lisääntyi 

huomattavasti vuoden 1979 jälkeen, jolloin David Birchin (1979) tutkimus toi esille 

pienten ja etenkin uusien yritysten tärkeän roolin talouden kehittymisen kannalta 

(Fritsch 2008: 2). Birchin tutkimuksessa on tutkittu 5,6 miljoonaa amerikkalaista 

yksityisen sektorin yritystä vuosien 1969 ja 1976 välillä. Tutkimuksen alkuperäinen 

tarkoitus oli selvittää urbaanin työllistymisen muutosta Yhdysvalloissa. Tutkimuksen 

tulokset  kuitenkin osoittivat, että etenkin pienet ja uudet yritykset olivat vajaan 

kymmenen vuoden tarkastelujaksolla luoneet 66 prosenttia Yhdysvaltojen uusista 

työpaikoista. (Storey 1988: 150; Fischer 1988: 97).  

Birchin tutkimus herätti laajaa mielenkiintoa tiedeyhteisössä. Heti Birchin 

tutkimuksen jälkeen julkaistiin useita vastaavia tutkimuksia ympäri maailmaa ja myös 

alkuperäistä tutkimusta kommentoitiin runsaasti (Davis ym. 1996: 3; Fritsch 2008: 2). 

Osa tiedeyhteisöstä suhtautui Birchin tuloksiin skeptisesti, eikä pienten yritysten sekä 

uusyritystoiminnan merkittävyydestä talouden kasvun kannalta päästy täydelliseen 

yksimielisyyteen. Myöhemmin samalla aineistolla tehty tutkimus osoitti, että pienten ja 

uusien yritysten merkitys työpaikkojen luojana ei ollut todellisuudessa niin merkittävä, 

kuin Birchin tulokset antoivat ymmärtää (Armington & Odle 1982; Fritsch 2008: 1-2). 

Tuloksien tulkinnanvaraisuudesta huolimatta myös julkinen hallinto kiinnostui Birchin 

tuloksista, sillä ne tarjosivat ensimmäistä kertaa todellisia perusteita uusyritystoiminnan 

tukemiseen julkisin varoin. (Davis ym. 1996: 171-172; Fritsch 2008: 2).  
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Uusyritystoiminnan suorat ja epäsuorat vaikutukset 

Uusien yritysten perustamisen ja taloudellisen kasvun välinen suhde on usein luultua 

monimutkaisempi. Yleisesti uuden yrityksen perustamisen aikaan saamia taloudellisia 

vaikutuksia kuvaillaan vain yrityksen luomien työpaikkojen avulla. Uusien 

työpaikkojen aikaansaamaa taloudellista kasvua nimitetään uusyritystoiminnan suoriksi 

ja välittömiksi vaikutuksiksi, sillä ne tulevat näkyville nopeasti yrityksen perustamisen 

jälkeen. Työllisyysvaikutuksien lisäksi uusyritystoiminta kasvattaa markkinoiden 

tarjontaa ja kapasiteettia. Näin ollen uusien yritysten perustamisella on tärkeä rooli 

markkinoiden toiminnan kannalta. Uusien yritysten markkinoille tulo pitää markkinat 

aktiivisina, sillä vain kilpailukykyiset yritykset pystyvät harjoittamaan liiketoimintaa 

kilpailluilla markkinoilla. Tämä johtaa väistämättä siihen, että osa uusista yrityksistä ei 

ole riittävän kilpailukykyisiä, jolloin ne joutuvat poistumaan markkinoilta jonkin ajan 

kuluttua. Myös osa markkinoille vakiintuneista yrityksistä ei kykene vastaamaan uusien 

tulokkaiden mukanaan tuomaan kilpailuun, jolloin nekin joutuvat vähentämään omaa 

markkinaosuuttaan tai poistumaan markkinoilta kokonaan. (Fritsch & Mueller 2004: 

962 ) 

Nämä uusyritystoiminnan markkinoiden toimintaan vaikuttavat prosessit saavat 

aikaan useita erilaisia epäsuoria ja välillisiä vaikutuksia. Epäsuorat ja välilliset 

vaikutukset tulevat näkyviin suoraa työllisyysvaikutusta hitaammin ja niillä voi olla  

sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia alueiden taloudelliseen kasvuun. Uusien 

yritysten perustaminen vaikuttaa negatiivisesti alueiden talouteen silloin, kun 

kiristyneen kilpailun myötä markkinoille vakiintunut yritys joutuu vähentämään 

työpaikkoja toimintaansa tehostaakseen. Toisaalta kilpailun kiristyminen ja toiminnan 

tehostaminen aiheuttaa myös runsaasti positiivisia vaikutuksia, sillä se kannustaa 

markkinoille vakiintuneita yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja tuotantotapoja. 

Uusien yritysten markkinoille tulo perustuu usein myös uuteen ideaan tai innovaatioon, 

jota markkinoiden vanhat toimijat voivat kopioida ja tehostaa näin omaa toimintaansa. 

Lisäksi uusien yritysten myötä markkinoiden tarjonta lisääntyy, jolloin asiakkailla on 

entistä paremmat mahdollisuudet löytää tarpeitaan vastaava tuote. Nämä markkinoiden 

tarjontapuolen lisääntymiseen liittyvät prosessit tehostavat yritysten toimintaa, lisäävät 
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toimialojen ja alueiden kilpailukykyä ja saavat aikaan taloudellista kasvua. (Fritsch & 

Mueller 2004: 962-963 ) 

Uusyritystoiminnan epäsuoria ja välillisiä vaikutuksia tarkasteltaessa on myös 

tärkeää huomata, ettei niiden esiintyminen välttämättä vaadi uusien yritysten 

menestymistä tai pitkäaikaista markkinoilla selviytymistä. Uusien yritysten kilpailua 

lisäävä vaikutus pakottaa markkinoiden vakiintuneet toimijat tehostamaan omaa 

kilpailukykyään vaikka uusi yritys joutuisikin poistumaan markkinoilta 

kannattamattomana tietyn ajan kuluessa. Näin ollen myös epäonnistuvat uudet yritykset 

ovat merkittäviä markkinoiden toiminnan kannalta. Uusien yritysten epäonnistumisten 

kohdalla korostuu jälleen myös uusyritystoiminnan ja taloudellisen kasvun 

monimutkainen luonne, sillä jos uusien yritysten epäonnistumisten määrä kasvaa liian 

suureksi, myös uusien yritysten halu markkinoille tuloon vähenee. (Fritsch 2008: 4) 

 

Julkinen hallinto uusyritystoiminnan tukijana 

Julkinen hallinto tukee yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista, sillä ne luovat 

alueille niiden taloudellisen kasvun kannalta välttämättömiä työpaikkoja (Audretsch 

2004; Thurik ym. 2008). Julkisen hallinnon kiinnostus yritystoiminnan tukemiseen on 

kasvanut globalisaatiokehityksen myötä, sillä suuret yritykset ovat viime 

vuosikymmenien aikana siirtäneet tuotantoaan suurissa määrin halvemman työvoiman 

maihin. Haasteeseen on pyritty vastaamaan siirtämällä tukitoimien painopiste erityisesti 

uusyritystoiminnan sekä pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukemiseen. 

(Caniëls & Romijn 2005: 591-592). Tilastojen valossa julkisen hallinnon tuki pk-

yrityksille on varsin perusteltua, sillä OECD-maissa ne työllistävät noin 60-70% 

työvoimasta ja 95% kaikista yrityksistä katsotaan olevan pk-yrityksiä (OECD 2000:1) 

 Pk-yritysten taloudellinen merkittävyys on kuitenkin ratkaisevasti riippuvaista 

julkisen hallinnon tuesta. Yritysten käytössä olevat resurssit ovat usein rajalliset ja vain 

harvat yritykset pystyvät selviämään markkinoiden haasteista ilman ulkopuolista tukea. 

(Caniëls & Romin 2006: 592) Näin ollen julkinen hallinto tukee yrittäjyyttä ja uusien 

yritysten muodostumista sekä suorien että epäsuorien tukitoimien avulla. Julkinen 

hallinto voi tukea yritystoimintaa suoraan muun muassa helpottamalla yritysten 
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rahoituksen saamista osittain valtion takaamilla lainoilla. Tämän lisäksi yritysten 

viennin tukeminen tai suorat avustukset yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintoihin 

ovat yleisiä julkisen hallinnon suorien tukitoimien muotoja. Myös 

yrityshautomotoiminta on osa julkisen hallinnon suoraa yrittäjyyden ja 

uusyritystoiminnan edistämistä. Epäsuoralla yrittäjyyden tukemisella tarkoitetaan 

välillisiä julkisen hallinnon toimia, joita ovat esimerkiksi uusille yrityksille 

myönnettävät verohelpotukset sekä yrittäjyyteen liittyvän osaamisen edistäminen muun 

muassa koulutuksen keinoin. (Preuss 2011: 789) 

 

Julkisen hallinnon tukitoimia kohtaan esitetty kritiikki 

Julkisen hallinnon tuki uusyritystoiminnalle sekä pk-yrityksille ei kuitenkaan ole täysin 

ongelmatonta ja näin ollen se on saanut osakseen myös runsaasti kritiikkiä. Suurin osa 

julkisen hallinnon pk-yrityksiä ja uusyritystoimintaa tukevan politiikan arvostelusta 

liittyy tukitoimien todelliseen työllisyysvaikutukseen. Uusyritystoiminnan taloudellista 

merkittävyyttä pohdittaessa on syytä kiinnittää huomiota myös yritysten luomien 

työpaikkojen nettovaikutukseen. Työllisyyden nettovaikutuksella tarkoitetaan sitä 

työpaikkojen määrää, joka saadaan kun uusyritystoiminnan synnyttämien uusien 

työpaikkojen määrästä vähennetään samaan aikaan toimintansa lopettavien yritysten 

työpaikat. (Fritsch & Mueller 2004: 963) 

Uusyritystoiminnan suhteellinen merkittävyys työpaikkojen luojana korostuu 

liikaa, jos tarkastelussa huomioidaan vain syntyneiden uusien työpaikkojen määrä. 

Uusia yrityksiä syntyy runsaasti, mutta usein ne myös joutuvat lopettamaan toimintansa 

kannattamattomana lyhyen ajan kuluessa ja samalla niiden synnyttämät työpaikat 

katoavat. Tutkimukset, jotka ovat tarkastelleet uusien ja pienten yritysten työllisyyden 

nettovaikutusta ovatkin todenneet, että kyseisten yritysten merkitys työpaikkojen 

luojana ei ole niiden taloudellista merkitystä suurempi. (Davis ym. 1996: 171) 

Myös Shane (2009) esittää artikkelissaan, että julkisen hallinnon yrittäjyyteen 

kannustava politiikka ei todellisuudessa luo riittävästi uusia työpaikkoja eikä näin ollen 

johda alueiden hyvinvoinnin kasvuun.  Shane toteaa, että julkisen hallinnon yrittäjyyden 

tärkeyttä korostava politiikka uskoo vaaralliseen myyttiin, jonka mukaan kaikenlainen 
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yrittäjyys johtaa automaattisesti merkittävään alueiden taloudelliseen kasvuun. Shanen 

mukaan julkisen hallinnon olisi kannattavampaa keskittyä tukitoimissaan vain vahvaa 

kasvupotentiaalia omaavien yritysten tukemiseen, eikä suunnata tukitoimia sokeasti 

kaiken yrittäjyyden tukemiseen. Julkisen hallinnon tulisi tukitoimia suunnatessaan 

keskittyä uusien yritysten suuren määrän sijasta uusien yritysten laatuun ja kasvun 

mahdollisuuksiin, sillä vain näin ollen on mahdollista saavuttaa todellista taloudellista 

kasvua. (Shane 2009)  

 

KASVUYRITYKSET 

Suuren kasvupotentiaalin omaavien yritysten merkitys uusien työpaikkojen ja 

taloudellisen kasvun luojana on tiedostettu jo pitkään. Storey (1988) kuvaa 

kasvuyritysten merkitystä esittämällä, että jokaisesta sadasta uudesta yrityksestä on 

kymmenen vuoden päästä toiminnassa enää noin 50. Tästä 50 yrityksen joukosta neljä 

nopeimmin kasvavaa yritystä on kuitenkin luonut puolet kaikkien toiminnassa olevien 

yritysten työpaikoista. (Storey 1988: 156) Nykyisin kasvuyrityksellä tarkoitetaan 

yleisesti yritystä, jota ohjaa tietoinen pyrkimys kasvaa ja luoda vaurautta pitkällä 

aikavälillä.  Tutkimuksessa kasvuyrityksen määrittelemiseksi ja mittaamiseksi on luotu 

runsas joukko erilaisia mittareita ja kriteereitä. Mittaustapojen runsas vaihtelevuus 

onkin johtanut tilanteeseen, jossa tiedeyhteisö ei ole päässyt yksimielisyyteen 

kasvuyrityksen käsitteen määritelmästä. Näin ollen on päädytty tilanteeseen, jossa 

ilmiön luonnetta kuvataan useiden erilaisten mallien ja teorioiden avulla. (Pukkinen ym. 

2006: 27-28; Laukkanen 2007: 17) 

Tyypillisiä kasvuyritysten määrittelyn yhteydessä käytettyjä mittareita ovat muun 

muassa liikevaihdon, kannattavuuden, henkilöstömäärän ja kasvuhalukkuuden vaihtelut. 

Viime aikoina kasvuyritysten tutkimuksessa kasvun mittaamiseksi on tarkasteltu 

erityisesti yrityksen liikevaihdon, myynnin ja henkilöstömäärän osuuksien muutoksia. 

Esimerkiksi yrityksen liikevaihto on valikoitunut useissa tutkimuksissa kasvun 

indikaattoriksi koska siitä on helppo saada tietoja. Näihin yleisesti käytettyihin 

mittareihin liittyy kuitenkin myös ongelmia. Esimerkiksi henkilöstömäärän muutoksia 
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mitattaessa yritys siirtyy todennäköisesti nopean kasvun vaiheessa kasvattamaan 

alihankintaverkostoaan, jolloin yrityksen sisäisen henkilöstömäärän kehitys ei vastaa 

yrityksen todellista kasvuvauhtia. (Pukkinen ym. 2006: 28-29, 31-32) 

Myös julkinen hallinto niin kotimaassa kuin Euroopan Unioninkin tasolla on 

ymmärtänyt kasvuyritysten erityismerkityksen taloudellisen kasvun kannalta. 

Kasvuyritysten tukeminen onkin viime aikoina noussut yhdeksi yrittäjyyttä koskevan 

politiikan keskeisimmistä teemoista. Yleisimmin julkisen hallinnon kasvuyrittäjyyttä 

koskevat tukitoimet liittyvät yritysten kasvun ja kehityksen esteiden poistamiseen. 

Tällaisia toimia ovat muun muassa kasvuyritysten rahoituksen edistäminen, yritysten 

verotusta koskevat toimet sekä työmarkkinoiden toiminnan tehostaminen. Lisäksi 

julkinen hallinto pyrkii tukitoimiensa avulla tasoittamaan kasvuyrittäjyyteen liittyvää 

riskin osuutta sekä edistämään yrittäjyyteen kannustavan ilmapiirin syntyä. (Heinonen 

2006: 202-203) 

 

Kasvuyritysten tukitoimet Suomessa 

Jarna Heinonen (2006) tarjoaa tutkimuksessaan mielenkiintoisia näkökulmia Suomen 

nykyistä julkisen hallinnon harjoittamaa kasvuyritysten tukipolitiikkaa kohtaan. Hänen 

mukaansa kasvuyrityksille suunnattuja tukitoimia suunniteltaessa on ratkaisevan tärkeää 

ensin määritellä tarkasti todellista kasvupotentiaalia omaavat yritykset. Seuraava tärkeä 

askel tukitoimien kohdistamisessa on miettiä millaista kasvua kyseisten yritysten 

oletetaan yhteiskunnassa synnyttävän. Heinosen mukaan on täysin eri asia 

keskitytäänkö kasvuyritysten tukemisessa jo vahvasti kasvavien yritysten tukemiseen 

vai autetaanko tukien avulla potentiaalisia tulevaisuuden kasvuyrityksiä pääsemään 

kasvun tielle. (Heinonen 2006: 209) 

Ratkaisuksi Heinonen tarjoaa huolellisesti toteutettua ja laajaa yritysten 

analysointia, jossa erilaisten indikaattorien ja määritelmien avulla pyritään löytämään 

tukitoimien kohteeksi sopivia yrityksiä. Omassa analyysissään Heinonen tarkastelee 

yrityksiä niiden kasvupyrkimysten, kasvun kyvykkyyden ja markkinoiden yrityksen 

kasvulle tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Analyysistä selviää, että suurin osa 

suomalaisista pk-yrityksistä ei täytä kasvuyritykselle ominaisia kriteerejä ja vain 1,6 
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prosenttia tukituista yrityksistä voidaan lukea kasvuyrityksiksi. Jos taas kansainvälisille 

markkinoille suuntautuminen rajataan pois kasvuyrityksen kriteereistä, 4,2 prosenttia 

suomalaisista yrityksistä täyttää Heinosen mukaan kasvuyrityksen määritelmän. 

(Heinonen 2006: 210-212) 

Heinonen korostaa, että yrityksen kehittyminen kasvuyritykseksi voi tapahtua 

monin eri tavoin eikä tyypillistä kasvuyritystä voi edes määritellä. Lisäksi suurin osa 

suomalaisista yrittäjistä ei usko, että systemaattisesta kasvuun tähtäämisestä olisi 

erityistä hyötyä itselle tai yritykselle. Tässä kohtaa piileekin Heinosen mukaan Suomen 

nykyisen kasvuyritysten tukipolitiikan heikkous. Heinosen mukaan nykyiset tukitoimet 

keskittyvät liikaa yritysten tavanomaisten toimintojen kehittämiseen, jonka avulla 

pyritään lisäämään yritysten ja yrittäjien mahdollisuuksia kasvuun. Nopeasti kasvavien 

yritysten kohdalla nykyinen tukipolitiikka ja sen mukaiset toimet ovat kuitenkin 

riittämättömiä. Jos tukitoimilla pyritään luomaan nopeaan kasvuun ja 

kansainvälisyyteen kykeneviä kasvuyrityksiä, on yritysten kasvun halukkuuteen ja sen 

lisäämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Heinonen korostaa, että yrittäjän halukkuus 

kasvuun on yrityksen alkutaipaleella merkittävä yrityksen kasvua määrittävä tekijä.  

Tästä syystä suomalaisen elinkeinopolitiikan tulisi kiinnittää huomiota siihen, että 

yrityksen kasvusta tulisi yrittäjille suuremmassa määrin tavoittelemisen arvoista, jolloin 

myös yrittäjien asenteet muuttuisivat kasvumyönteisimmiksi (Heinonen 2006: 212-214) 

Mahdollisuus epäonnistumiseen ja niistä opiksi ottaminen on Heinosen mukaan 

yksi kasvuyritystoiminnan elinehdoista. Kasvuyritykset syntyvät usein, kun joku 

uskaltaa tehdä asioita uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Tähän liittyy aina riski 

epäonnistumisesta. Jos epäonnistumisesta koituva riski on onnistumisesta saatavaa 

hyötyä suurempi, niin myös halukkuus yrittäjyyteen ja riskien ottoon on alhainen. Tästä 

syystä julkisen hallinnon kasvuyrityksiin kohdistuvien tukitoimien avulla tulisi luoda 

mahdollisuus myös epäonnistumisille. Heinonen kuvaillee, että Suomessa yrittäjyyteen 

sisältyviin epäonnistumisiin suhtaudutaan negatiivisesti, eikä sen katsota kuuluvan 

yrittäjyyden normaaliin ja hyväksyttävään prosessiin. Lisäksi Suomessa vallitsee hänen 

mukaansa ilmapiiri, jossa yrittäjää arvostetaan vain hänen onnistumisiensa kautta. 

Suomalaista kasvuyritysten tukipolitiikkaa tulisi Heinosen mukaan kohdistaa niin, että 
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yhteiskunta pyrkisi madaltamaan yritysten kynnystä ottaa toiminnassaan riskejä. Tämä 

vaatisi järjestelmää, jossa samaan aikaan palkittaisiin onnistumisista ja 

mahdollistettaisiin myös yritysten epäonnistuminen. (Heinonen 2006: 215-216) 

 

YRITYSHAUTOMOT 

Yrityshautomoa pidetään yleisnimityksenä organisaatiolle, joiden tarkoituksena on 

synnyttää uutta yritystoimintaa ja tukea uusien yritysten toimintaa kriittisen alkuvaiheen 

aikana. Yrityshautomotoiminta on yleistynyt viime vuosikymmenien aikana sitä 

mukaan, kun kansallisen ja paikallisen tason julkisen hallinnon toimijat ovat 

omaksuneet sen kasvavassa määrin yhdeksi käytetyimmistä alueellisen kehittämisen 

työkaluista. Yrityshautomoista onkin muodostunut maailmanlaajuinen ilmiö, joiden 

avulla pyritään edistämään alueiden taloudellista kasvua, innovatiivisuutta ja etenkin 

korkeaan teknologiaan perustuvien kasvuyritysten toimintamahdollisuuksia. (Bergek & 

Norrman 2008: 20) 

Yrityshautomon käsite on vakiintunut jo käyttämäämme arkikieleenkin, mutta 

usein käsitettä käytetään väärin tietämättä sen todellista merkitystä (Aernoudt 2004: 

127). Yrityshautomon käsitteen käytön ongelmallisuutta lisää se, että aihetta käsittelevä 

tutkimuskin tarjoaa käsitteelle lukemattomia erilaisia määritelmiä. Usein erilaisten 

määritelmien eroavaisuudet ovat kuitenkin vain yksityiskohdissa ja tärkeimmän 

sisältönsä osalta ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Bergek ja Norrman (2008) ovat 

artikkelissaan yhdistäneet erilaisia yrityshautomon käsitteen määritelmiä ja 

muodostaneet niistä neljä osatekijää jotka toistuvat lähes kaikissa määritelmissä. 

 Yrityksille tarjottava fyysinen tai virtuaalinen jaettu toimitila toistuu lähes 

kaikissa yrityshautomon käsitteen määrittelyissä. Toiseksi yrityshautomon käsitteen 

avainsisällöksi Bergek ja Norman mainitsevat yrityshautomon toimintaan osallistuville 

yrityksille tarjottavat yhteiset laitteet ja palvelut, joiden tarkoituksena on vähentää 

yksittäiselle yritykselle koituvia kustannuksia. Yhteistä yrityshautomon käsitteen eri 

määritelmille ovat myös toimintaan sisältyvät ja yritysten käytössä olevat 

ammattimaiset liiketoiminnan neuvonta- ja tukipalvelut. Myös yritysten 
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verkostoitumisen edistäminen sekä sen yritysten kehitykselle tarjoamat edut sisältyvät 

suurimpaan osaan yrityshautomon käsitteen määritelmistä. (Bergek & Norrman 2008: 

21)  

Yrityshautomon käsitettä määriteltäessä on myös tärkeä muistaa, että 

hautomoiden toiminta perustuu aina aktiiviseen ja järjestelmälliseen liiketoiminnan 

kehittämiseen ja kontrollointiin, jolla pyritään vähentämään aloittavien yritysten 

epäonnistumisen riskiä. Yrityshautomot tulisikin näin ollen käsittää yritysten käyttöön 

tarkoitettujen yhteisten  toimitilojen tai palveluiden sijaan laajaksi verkostoksi eri alojen 

organisaatioita, asiantuntijoita ja osaajia. Parhaimmillaan yrityshautomossa hautomon 

henkilökunta, hautomon toiminnassa mukana olevat yritykset ja työntekijät, julkisen 

hallinnon organisaatiot, elinkeinoelämän kontaktit sekä eri alojen ammattilaiset aina 

konsulteista pääomasijoittajiin toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään muodostaen 

yritysten menestymiseen tähtäävän yhteisön. (Hackett & Dilts 2004: 57)  

 

Yrityshautomoiden tutkimusperinne 

Hackett & Dilts (2004) tarjoavat artikkelissaan kattavan katsauksen yrityshautomoiden 

akateemiseen tutkimusperinteeseen. Ensimmäinen nykyisten määritelmien mukainen 

yrityshautomo perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1959 ja ensimmäiset 

yrityshautomoita käsittelevät tutkimukset julkaistiin 1980-luvun puolivälissä. Hackett & 

Dilts jakavat yrityshautomoita käsittelevän akateemisen tutkimuksen viiteen erilaiseen 

tutkimusnäkökulmaan. Varhaiset yrityshautomoita käsittelevät tutkimukset olivat 

luonteeltaan yrityshautomoiden kehitystä tutkivia (incubator development studies). 

Nämä tutkimukset keskittyivät erityisesti yrityshautomon käsitteen määrittelyyn (mm. 

Fry 1987; Kuratko & LaFollette 1987) sekä erilaisten yrityshautomoluokitteluiden 

rakentamiseen (mm. Kuratko & LaFollette 1987; Plosila & Allen 1985; Brooks 1986). 

Varhaisissa yrityshautomoiden kehitystutkimuksissa tarjottiin suuntaviivoja myös 

julkisen hallinnon käyttöön, jolla pyrittiin helpottamaan yrityshautomoiden 

omaksumista osaksi julkisen hallinnon kehittämistoimia (mm. Allen & Weinberg 1988; 

Brooks 1986).  
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Toista merkittävää yrityshautomoiden tutkimusnäkökulmaa edustavat 

yrityshautomoiden rakenteisiin keskittyvät tutkimukset (incubator configuration 

studies). Nämä tutkimukset pyrkivät luomaan monimutkaisesta yrityshautomoiden 

toiminnan prosessista ymmärrettävän kuvan muodostamalla ilmiöstä käsitteellisiä 

viitekehyksiä. Rakenteisiin keskittyvät tutkimukset myös purkavat yrityshautomoiden 

toimintaa pienempiin osiin. Näitä osia analysoimalla tutkimus pyrkii selvittämään mitkä 

tekijät ovat yrityshautomoiden toiminnan menestyksen kannalta merkittäviä. 

Yrityshautomoiden rakennetutkimukset voivat analyyseissään kartoittaa muun muassa 

hautomon tarjoamien tukipalveluiden rakennetta, organisaation muotoa, toiminnan 

rahoitusta tai maantieteellistä sijaintia. Yrityshautomotoiminnan käsitteellistämisen ja 

ymmärrettävyyden lisäämisen myötä rakenteelliset tutkimukset selkeyttävät myös 

hautomoiden käytännön tason toiminnan järjestämistä. Useat yrityshautomoiden 

rakenteita analysoivat tutkimukset tarjoavat näkökulmia siihen miten yrityshautomoiden 

tulisi valita toimintaan mukaan otettavat yritykset. Kaiken kaikkiaan yrityshautomoiden 

rakenteellinen tutkimusnäkökulma on onnistunut lisäämään ymmärrystä verrattain 

tuoreesta ilmiöstä. Rakenteisiin keskittyvän tutkimusperinteen merkittävyyttä lisää 

myös se, että se on tarjonnut tarkempaa tietoa yrityshautomoiden toiminnasta pelkän 

ilmiön kuvailun lisäksi. (Hackett & Dilts 2004: 63-65) 

Kolmas yrityshautomoiden merkittävä tutkimusnäkökulma keskittyy hautomoiden 

toiminnassa mukana olevien yritysten ja niiden kehityksen analysointiin (Incubatee 

development studies). Hackett & Dilts toteavat, että yrityshautomotoiminnassa mukana 

olevien yritysten kehitystä on tutkittu vähän siihen nähden kuinka yleistä 

uusyritystoiminnan ja uusien yritysten kehityksen analysointi yrittäjyyden akateemisen 

tutkimuksen saralla on. Hautomoyrityksiä tutkimalla on kuitenkin saatu tärkeää tietoa 

siitä, millainen hautomotoiminta on yritysten menestyksen kannalta tärkeää. (Hackett & 

Dilts 2004: 65) Yhtenä esimerkkinä tällaisesta analyysistä toimii tutkimus (Scherer & 

Mc Donald 1988) jossa todetaan, että yritykset jotka ovat hautomojaksonsa aikana 

saaneet tukea joustavan liiketoimintastrategian kehittämiseen hyötyvät 

yrityshautomotoiminnasta yleensä eniten. Yrityshautomoiden toimintaan osallistuvista 

sekä elinkaarensa varhaisessa vaiheessa olevista yrityksistä on kuitenkin vaikea saada 
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käyttökelpoista aineistoa. Tästä johtuen yrityshautomotoiminnassa mukana olevien 

yritysten kehityksen tutkimus on edelleenkin hyvin alkuvaiheessa. (Hackett & Dilts 

2004: 67) 

Yrityshautomoiden akateemisen tutkimuksen saralla on tutkittu runsaasti 

hautomoiden aikaansaamaa vaikuttavuutta toimintaan osallistuneiden yritysten kautta 

(incubator-incubation impact studies). Nämä tutkimukset edustavat neljättä merkittävää 

akateemisen yrityshautomotutkimuksen näkökulmaa. Vaikutuksiin keskittyvien 

tutkimusten merkittävin tutkimuskysymys liittyy siihen, kuinka yrityshautomo on 

vaikuttanut toiminnassa mukana olevien yritysten kehittymiseen ja selviytymiseen. 

Koska yrityshautomoiden toiminta ja sen aikaansaamat vaikutukset riippuvat 

ratkaisevasti toiminnan tuloksena syntyneistä yrityksistä, jaetaan vaikutuksia 

käsittelevät tutkimukset kahteen eri luokkaan sen mukaan keskitytäänkö niissä 

yrityshautomon toiminnan vai hautomosta syntyneiden yritysten analysointiin. (Hackett 

& Dilts 2004: 67) 

Yrityshautomoiden vaikuttavuutta ja menestyksekkyyttä mittaavat tutkimukset 

keskittyvät nimenomaan hautomon organisaation analysointiin ja toiminnan 

aikaansaamaan hyötyyn. Tällöin tutkimuksissa voidaan mitata muun muassa sitä, 

kuinka yrityshautomo on onnistunut kasvattamaan toimintaansa (mm. Mian 1997), tai 

kuinka hautomon tarjoamat palvelut vastaavat aloittelevien yritysten tarpeita (mm. 

Autio & Kloftsen 1998). Yrityksiin keskittyvissä tutkimuksissa hautomotoiminnan 

vaikuttavuutta tarkastellaan useimmissa tapauksissa sen perusteella, kuinka 

hautomoyritykset ovat pärjänneet yrityshautomosta irtautumisensa jälkeen. Tällöin 

mittareina voidaan käyttää niiden yritysten lukumäärää, jotka jatkavat toimintaansa 

hautomoajan jälkeen tai niiden yritysten lukumäärää, jotka lopettavat toimintansa syystä 

tai toisesta hautomon toimintaan osallistumisensa aikana (mm. Allen & Weinberg 1988) 

Muita yleisiä hautomoyritysten vaikuttavuuden tutkimuksessa käytettyjä mittareita ovat 

yritysten liikevaihdon ja yritysten kautta syntyneiden työpaikkojen määrät. (Hackett & 

Dilts 2004: 68) 

Viimeinen merkittävä yrityshautomoiden akateemisen tutkimuksen suuntaus 

keskittyy hautomoiden toimintaa koskevien teorioiden muodostamiseen (theorizing 
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about incubators-incubation) Yrityshautomoiden kehitystä analysoiva 

tutkimusnäkökulma (incubator development studies) muodosti ensimmäiset hautomoita 

koskevat akateemiset teoriat määritellessään yrityshautomon käsitteen merkityksiä. 

(Hackett & Dilts 2004: 68-69) Brooks (1986) kehittämä teoria on yksi merkittävimmistä 

yrityshautomoiden toiminnan tarkoitusta kuvaavista varhaisista teorioista. Kyseisen 

teorian lähtökohtana on, että taloudellista kasvua syntyy uusien liikeideoiden ja niistä 

jalostuvien uusien yritysten kautta.  Brooksin teoriassa yrityshautomoiden tehtävänä on 

helpottaa liikeideoiden jalostumista varsinaisiksi uusiksi yrityksiksi. Ilman hautomoiden 

toimintaa liikeidean ja uuden yrityksen perustamisen välillä sijaitsee Brooksin mukaan 

kuilu, joka vähentää uusien yritysten perustamista ja estää näin ollen taloudellista 

kasvua. (Hackett & Dilts 2004: 69) 

Verkostoitumisen teoria (network theory) on yksi tuoreista yrityshautomoiden 

toimintaa kuvaavista teoreettisista viitekehyksistä. Muun muassa Hansen ym. (2000) 

lähestyvät artikkelissaan yrityshautomoiden toimintaa niiden verkostoituneen rakenteen 

näkökulmasta. Verkostoitumisen teorian mukaan yrityshautomoiden verkoston omainen 

rakenne ja tiedon kulkeminen tämän verkoston eri toimijoiden kautta on yksi 

tärkeimmistä yrityshautomoiden ominaisuuksista, jonka avulla hautomon toiminnassa 

mukana olevat yritykset saavuttavat merkittävää arvonlisäystä. (Hackett & Dilts 2004: 

70) 

 

TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT 

Tässä tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellistä vaikuttavuutta on 

tutkittu sekä kvantitatiivisten eli määrällisten että kvalitatiivisten eli laadullisten 

tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan Yritystakomon toiminnan 

seurauksena syntyneitä yrityksiä ja niiden nykytilaa. Tutkimuksen kohteena on samaan 

aikaan suuri joukko yrityksiä, joita tutkimalla pyritään selvittämään Yritystakomon 

aikaansaamia aluekehityksellisiä vaikutuksia sekä luomaan kokonaiskuva Oulun 

Yritystakomon roolista Oulun alueen aluekehityksessä. Tämän vuoksi määrällisten 

tutkimusmenetelmien käyttö on tutkimuksen aiheen kannalta tarkoituksenmukaista, sillä 
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kvantitatiivisen tutkimuksen kautta voidaan esittää erilaisia yleistettävissä olevia 

väittämiä tutkittavassa ilmiössä esiintyvistä säännönmukaisuuksista (Tervo & 

Mäkeläinen 2010: 3). 

Toisaalta tutkimuksessa halutaan selvittää myös Oulun Yritystakomo Oy:n 

toiminnan synnyttämiä välillisiä ja epäsuoria hyötyjä. Tässä tutkimuksessa näitä hyötyjä 

selvitetään toimintaan osallistuneiden yrittäjien omien kokemusten kautta. 

Tarkoituksena on saada yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa muun muassa Yritystakomon 

toiminnan sosiaalisista hyödyistä. Tähän tarkoitukseen kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa 

parhaat lähtökohdat, sillä kvalitatiiviset menetelmät mahdollistavat määrällistä 

tutkimusta paremmin ihmisten yksilöllisen kokemusmaailman tutkimisen (Tervo & 

Mäkeläinen 2010: 3). Alasuutarin (1999: 55) mukaan laadullinen tutkimus pyrkii aina 

tutkittavan ilmiön paikalliseen selittämiseen yleispätevien lainalaisuuksien etsimisen 

sijaan. Kulttuuritutkimuksen näkökulmasta laadullinen tutkimus pyrkii selittämään 

ihmisten merkityksellistä toimintaa ja tekemään ymmärrettäväksi jokin tietty 

historiallisesti ja kulttuurisesti ehdolliseksi ymmärretty asia tai ilmiö (Alasuutari 1999: 

24, 55). Tämän tutkimuksen kohdalla tällainen historiallisesti ja kulttuurisesti jäsentynyt 

ilmiö on Oulun Yritystakomo, sen toiminta sekä toimintaan osallistuneiden ihmisten 

sille antamat merkitykset. 

 

Kyselyn suunnittelu 

Koska Takomo-yrityksiä käsittelevää valmista tilastoaineistoa ei ollut saatavissa, jäi 

tutkimuksen onnistumisen kannalta ainoaksi vaihtoehdoksi oman aineiston kerääminen 

tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimusmenetelmäksi valittiin Oulun Yritystakomon 

toiminnan seurauksena syntyneille uusille yrityksille kohdennettu strukturoitu 

kyselytutkimus. Kyselylomakkeen (liite 1.) suunnittelu aloitettiin pohtimalla 

tutkimukselle asetettuja tavoitteita sekä rajaamalla tarkasti se, millaista tietoa kyselyn 

avulla pyritään Takomo-yrityksistä saavuttamaan. Heikkilä (2005: 47) korostaakin, että 

kyselytutkimuksen suorittaminen vaatii yleensä paljon taustatyötä, koska tutkimuksen 

teoreettisten lähtökohtien sekä kyselyn tavoitteiden tulee olla selvillä ennen 

kyselylomakkeen laadintaa. Heikkilän mukaan kyselyä suunniteltaessa on myös tärkeä 
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pitää mielessä tutkimuksen kannalta keskeiset tutkimuskysymykset, aikaisempi 

tutkimuskirjallisuus ja keskeiset käsitteet sekä valittu tutkimusasetelma. 

Kyselyä suunniteltaessa tutkimuksen alussa määritellyt tutkimuskysymykset ja 

valittu tutkimusnäkökulma olivat keskeisessä osassa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena 

oli kerätä Takomon toiminnan seurauksena syntyneistä yrityksistä sellaista tietoa, jonka 

avulla on mahdollista tehdä päätelmiä Oulun Yritystakomo Oy:n aikaan saamista 

aluekehityksellisistä vaikutuksista ja niiden luonteesta sekä muodostaa kokonaiskuva 

Yritystakomon roolista Oulun alueen aluekehityksessä. Valitun yrityslähtöisen 

tutkimusnäkökulman puitteissa kyselyllä pyrittiin selvittämään Takomo-yritysten 

kehittymistä ja niiden nykytilaa. Näin ollen kyselylomakkeessa päädyttiin kysymään 

muun muassa Takomo-yritysten liiketoimintaan sekä taloudelliseen tilanteeseen liittyviä 

kysymyksiä sekä yritysten mielipiteitä Oulun Yritystakomon toiminnasta ja sen 

tehokkuudesta. Näitä tietoja selvittämällä ja johtopäätöksiä tekemällä pystytään 

parhaiten vastaamaan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. 

Ennen kyselylomakkeen laatimista kvantitatiivisissa tutkimuksissa tutkijan täytyy 

olla selvillä siitä, mikä on se joukko, josta tutkija on kiinnostunut ja jonka piirissä 

tutkimuksen tulosten oletetaan pitävän paikkansa (Heikkilä 2005: 34; Tervo & 

Mäkeläinen 2010: 32). Tätä tutkimuskohteiden ryhmää nimitetään perusjoukoksi. 

Perusjoukosta erotetaan otannan avulla alkuperäistä perusjoukkoa huomattavasti 

pienempi otos. Erilaisia otantamenetelmiä on useita ja otantaa suoritettaessa onkin syytä 

varmistaa, että valittu menetelmä on tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukainen. Tämä 

on tärkeää siksi, koska vain oikealla otantamenetelmällä ja vastaajien valintaan 

sisältyvällä satunnaisuudella voidaan aikaan saada edustava otos. Edustavalla otoksella 

tarkoitetaan tilannetta, jossa otoksesta saadut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko 

perusjoukkoa. (Vehkalahti 2008: 43; Tervo & Mäkeläinen 2010: 359) 

Tässä tutkimuksessa perusjoukon muodostivat kaikki 73 Oulun Yritystakomolla  

tutkimuksen aineistonkeruun alkuun mennessä perustettua yritystä. Varsinaista 

otantamenetelmin tehtävää otantaa ei siis tarvinnut suorittaa, sillä koko perusjoukko oli 

mahdollista altistaa tutkimuksen kohteeksi. Näin ollen kyseessä on kokonaistutkimus, 

jossa aineisto kuvaa suoraan koko perusjoukkoa. Kokonaistutkimuksen etuna on, että 
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otannasta johtuvaa epävarmuutta ei esiinny niin laajalti kuin otantamenetelmiä 

käytettäessä. Toisaalta kokonaistutkimuksissakaan kaikilta perusjoukon jäseniltä ei 

saada vastauksia, jolloin aineistoon jää aukkoja ja näin ollen myös epävarmuuksia. 

Kokonaistutkimusten toteuttaminen on kuitenkin työlästä ja useissa tutkimusasetelmissa 

myös mahdotonta. Kokonaistutkimusten kustannukset ovat usein myös huomattavasti 

otantamenetelmin tehtävää tutkimusta suuremmat. (Heikkilä 2005: 14, 33-34; 

Vehkalahti 2008: 45) 

Tämän tutkimuksen osalta kokonaistutkimus oli kuitenkin paras vaihtoehto 

kyselyn toteuttamiseksi, sillä kysely oli helppo suunnata kaikille Yritystakomon 

toiminnan seurauksena syntyneille yrityksille. Lisäksi kustannuksetkaan eivät olleet 

ongelma kokonaistutkimuksen toteuttamisen kannalta, koska perusjoukon koko oli vain 

73 yritystä ja näiden yritysten yhteystiedot olivat helposti saatavissa. 

Kokonaistutkimukseen päädyttiin osaltaan senkin vuoksi, että kyselyä suunniteltaessa 

oli oletettavissa, etteivät kaikki 73 yritystä tule vastaamaan. Kokonaistutkimuksen 

avulla kysely pystyttiin kuitenkin ulottamaan kaikille perusjoukon jäsenille ja lopullinen 

vastausprosentti tulisi siis olemaan paras mahdollinen. 

Kyselyä suunniteltaessa on tärkeä määritellä tutkimusasetelman ja tulevan 

aineiston luonne. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli suorittaa kyselylomakkeen 

avulla yksi mittaus, jossa tarkastellaan samaan aikaan 73:a eri havaintoyksikköä. 

Kyseessä on tällöin poikkileikkausaineisto, joka on yksi yleisimmistä 

yhteiskuntatieteissä käytetyistä tutkimusasetelmista. Poikkileikkausaineisto sopii 

erityisen hyvin tilanteisiin, joissa tutkittavasta ilmiöstä pyritään laatimaan ennusteita ja 

säännönmukaisuuksia tai paljastamaan ilmiössä tapahtuneiden ajallisten tai alueellisten 

muutosten vaikutuksia. (Tervo & Mäkeläinen 2010: 34) 

Ennen varsinaisen kyselylomakkeen laadintaa tutkija joutuu operationalisoimaan 

tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet ja teoreettiset viitekehykset. Tällä 

tarkoitetaan tutkittavaa ilmiötä määrittävien käsitteiden ja teorioiden muuttamista 

ymmärrettävään ja ennen kaikkea empiirisesti mitattavaan muotoon. Operationalisointi 

vaatii usein tutkittavan ilmiön pilkkomista pienempiin osiin. Näistä osista taas pyritään 

muodostamaan mahdollisimman konkreettisia ja vastaajan kokemusmaailmaa lähellä 
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olevia mittareita. Näitä mittareita käyttämällä muodostetaan kysymyksiä, jotka 

parhaassa tapauksessa vastaavat vastaajan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. (Alkula 

ym. 1995: 75-76, 128; Vehkalahti 2008: 18)  

Tässä tutkimuksessa operationalisoinnin kohteena olivat Oulun Yritystakomo 

Oy:n aluekehitykselliset vaikutukset. Kysymyksiä mietittäessä oli ensin muodostettava 

käsitys siitä, mitä aluekehityksellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ja mitkä tekijät 

siihen vaikuttavat. Tämän jälkeen aluekehityksen käsite yhdistettiin yrittäjyyden 

kontekstiin tutkimuksen yrityslähtöisen tutkimusnäkökulman mukaan. Näin ollen 

määrittelyn kohteena olivat ne seikat, joiden avulla yrittäjyys saa aikaan alueiden 

kehityksen kannalta välttämätöntä taloudellista hyvinvointia. Kun aluekehityksen ja 

yrittäjyyden välinen teoreettinen suhde oli selvillä, oli aika määrittää indikaattorit, 

joiden avulla tätä suhdetta voitaisiin Takomo-yritysten kohdalla mitata. Tässä 

tutkimuksessa tätä yritysten aikaansaamaa taloudellista aluekehityksellistä hyötyä 

päädyttiin mittaamaan esimerkiksi yritysten henkilöstön määrän ja liikevaihdon 

kehityksen avulla. Operationalisoinnin viimeisessä vaiheessa valitut indikaattorit 

muunnettiin konkreettiselle arkikielelle, jotta kyselylomakkeen kysymykset olisivat 

vastaajien ymmärrettävissä. 

 

Kyselylomakkeen laadinta ja kyselyn toteutus 

Kysely toteutettiin Internetin kautta täytettävänä lomakekyselynä. Kyselymenetelmän 

valintaan vaikuttivat Internet-kyselyn monet edut verrattuna postitse lähettävään 

perinteiseen lomakekyselyyn. Sähköinen kyselylomake oli yksinkertaista ja edullista 

laatia Oulun yliopiston käyttööni tarjoaman Webropol 2.0 -kysely- ja 

tiedonkeruusovelluksen avulla. Sovellus mahdollisti myös reaaliaikaisen kyselyyn 

kertyneiden vastausten ja vastausprosentin seurannan. Lisäksi sovellus tallentaa 

vastaukset suoraan sähköiseen muotoon, jolloin vastausten koodaaminen ja analysointi 

on huomattavasti helpompaa paperiseen lomakekyselyyn verrattuna. Käytössäni oli 

myös valmis lista tutkimuksen perusjoukon muodostavien 73 yrityksen 

sähköpostiosoitteista, jolloin kyselyn lähettäminen oli vaivatonta. Monet kvantitatiiviset 

menetelmäoppaat mainitsevat Internet-kyselyiden huonoksi puoleksi 
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tavoitettavuusongelmat, jolloin otos valikoituu sen mukaan onko vastaajilla käytössään 

tietokonetta ja verkkoyhteyttä, tai ovatko vastaajat tottuneet täyttämään sähköisiä 

kyselylomakkeita (mm. Vehkalahti 2008: 48; Valli 2007: 111) Tässä tutkimuksessa tätä 

ongelmaa ei ollut, sillä kyselyn vastaajiksi tarkoitetuilla yrittäjillä on mitä 

todennäköisimmin erittäin hyvät tietotekniset mahdollisuudet ja valmiudet vastata 

sähköiseen lomakekyselyyn. 

Kyselylomakkeen kysymykset suunniteltiin yhdessä BusinessOulun edustajien 

kanssa. Kysymyksistä pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeitä ja tarpeen tullen 

vastaamista helpotettiin kysymyksen yhteyteen sijoitettavalla vastausohjeella. Tällä 

pyrittiin siihen, että kaikki vastaajat ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla. 

Kyselylomake aloitettiin helpoilla taustakysymyksillä. Näillä kysymyksillä kartoitettiin 

Takomo-yritysten perustietoja kuten yritysten toimialoja ja perustamisvuosia. 

Seuraavaksi kyselyssä kysyttiin yritysten taloudelliseen tilaan ja henkilöstöön liittyviä 

tietoja. Tässä osassa yrityksiltä tiedusteltiin sekä avoimien kysymysten että 

monivalintakysymysten avulla muun muassa yrityksen liikevaihdon ja henkilöstön 

määrää, niiden kehitystä ja niihin liittyviä tulevaisuuden odotuksia. Seuraavassa 

kyselylomakkeen osassa keskityttiin yritysten liiketoimintaa, tuotetta ja markkinoita 

käsitteleviin kysymyksiin. Tässä yhteydessä kysymyksillä pyrittiin selvittämään 

yritysten liiketoiminnan alueellista painopistettä. Yrityksiä pyydettiin esimerkiksi 

jakamaan yrityksen 100 prosentin kokonaismyynti alueellisesti Oulun ja lähialueen, 

muun kotimaan sekä kansainvälisten markkinoiden kesken.  

Yrittäjien näkemyksiä Takomon käytännön toiminnasta ja sen tehokkuudesta 

kartoitettiin 11:sta Likert-asteikollisella väittämällä. Likert-asteikkoon päädyttiin, koska 

se sopii erityisen hyvin vastaajien mielipiteiden ja asenteiden mittaamiseen. 

Kyselylomakkeessa käytetty Likert-asteikko oli viisiportainen järjestysasteikko, josta 

vastaaja valitsi parhaiten omaa käsitystään kuvaavan vaihtoehdon. Ensimmäinen 

vastaajalle tarjottu sanallinen vaihtoehto oli muodossa täysin eri mieltä ja toisena 

ääripäänä toimi vaihtoehto täysin samaa mieltä. Likert-asteikon rakenteen mukaan 

vastaajille tarjottiin tässäkin kyselyssä keskimmäiseksi vastausvaihtoehdoksi niin 

sanottu neutraali vaihtoehto, joka oli muodossa ei eri eikä samaa mieltä. Kyselyn Liker-
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asteikollisissa väittämissä oleva kuudes vastatausvaihtoehto en osaa sanoa ei kuulu 

varsinaiseen asteikkoon. Tätä vaihtoehtoa päädyttiin kuitenkin tarjoamaan, koska 

kaikilla vastaajilla ei välttämättä ollut kokemusta jokaisesta väittämästä. Tällöin vastaus 

en osaa sanoa on analyysivaiheen kannalta arvokkaampi tieto kuin tyhjäksi jätetty 

vastaus. (Heikkilä 2005: 53, 56; Valli 2007: 115-117; Vehkalahti 2008: 35-36) 

Kyselylomakkeen lopuksi tiedusteltiin avointen kysymysten avulla yritysten 

tämän hetkisiä tarpeita liiketoimintansa kehittämiseksi sekä mahdollisia 

parannusehdotuksia takomon toimintaan liittyen. Avointen kysymysten määrä 

kyselylomakkeessa pyrittiin pitämään kuitenkin pienenä, sillä ne houkuttelevat 

vastaajaa helposti vastaamatta jättämiseen. Avointen kysymysten käsittely aineiston 

analyysivaiheessa on myös haasteellista, koska erillisistä sanallisista vastauksista on 

vaikea muodostaa yhtenäisiä luokitteluja. (Heikkilä 2005: 49)  

Kyselylomakkeen kaikissa osissa oli mukana myös dikotomisisen mitta-asteikon 

kysymyksiä, joissa vastaajalle tarjotaan vain kaksi vastausvaihtoehtoa. Dikotomisen 

asteikon kysymykset ovat erityisen käyttökelpoisia, kun tutkittavan ilmiön 

ominaisuuksia halutaan analyysivaiheessa saada yksinkertaistettua tietoa. Tästä johtuen 

dikotomisen asteikon kysymysten kohdalla aineiston analyysivaiheessa käyttökelpoiset 

tilastolliset menetelmät ovat  varsin rajallisia. Näin ollen dikotomisen mitta-asteikon 

kysymyksiä tulee käyttää harkiten. Tässä kyselylomakkeessa dikotomisen asteikon 

kysymyksiä edustivat kaikki kyllä/ei -kysymykset, joilla tiedusteltiin muun muassa 

yritysten aikeita pääomasijoitusten tavoitteluun liittyen. (Heikkilä 2005: 51; Vehkalahti 

2008: 39-40)       

Kysymyksiä suunniteltaessa kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään yksinkertainen 

ja nopeasti täytettävä, jotta vastausprosentista muodostuisi mahdollisimman korkea. 

Kyselyn sopiva pituus on suhteellinen käsite ja lomakkeen täyttämiseen kuluva aika 

tulee aina harkita tapauskohtaisesti (Valli 2007: 103-104) Kyselyn pituus kuitenkin 

vaikuttaa vastausprosenttiin merkittävästi ja yleisenä ohjeena voidaan todeta, ettei 

kyselyyn vastaaminen saisi kestää yli 20 minuuttia (Vehkalahti 2008: 48; Valli 2007: 

107). Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli, että kyselylomakkeen täyttäminen veisi 

vastaajalta 10-15 minuuttia.  
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Kyselylomakkeen pituutta ja sen täyttämiseen kuluvaa aikaa testattiin 

pilottitutkimuksen avulla, jossa kyselyn täyttivät muutamat Oulun Yritystakomolta 

ponnistaneet yritykset. Pilottitutkimus on tärkeä osa tutkimusprosessia, koska sen avulla 

saadaan todenmukaista tietoa kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sekä kyselyn 

rakenteen toimivuudesta (Hoggart ym. 2002: 181; Heikkilä 2005: 61) 

Pilottitutkimuksen seurauksena kyselylomakkeesta poistettiin turhaksi koettuja 

kysymyksiä, pilkottiin liian laajat kysymykset useampaan eri osaan sekä täsmennettiin 

kysymysten vastausohjeita. Näin ollen kyselylomakkeesta saatiin poistettua ongelmat 

ennen varsinaista aineiston keruuta, jolloin lopullinen aineisto vastaa parhaalla 

mahdollisella tavalla tutkimuksen kannalta keskeisiin tutkimuskysymyksiin. 

Kyselylomakkeesta tehtiin mahdollisimman siisti ja selkeä. Myös lomakkeen 

tekstiin ja kysymysten asemointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Pyrkimyksenä oli 

saada aikaan helposti lähestyttävä ja vastaamiseen kannustava kyselylomake. Valmis 

kyselylomake lähetettiin yrityksille sähköpostilla. Sähköposti lähettiin Oulun 

Yritystakomo Oy:n toimitusjohtajan Kari Kivistön nimissä, sillä tämän katsottiin 

motivoivan yrittäjiä vastaamaan kyselyyn paremmin kuin heille tuntemattoman tutkijan 

lähettämä viesti. Viestissä kuitenkin todettiin selvästi, että kysely on osa Lauri Vierron 

Oulun yliopiston maantieteen laitokselle tekemää pro gradu -tutkimusta. Viestissä 

vastaajia motivoitiin korostamalla kaikkien yritysten vastaamisen tärkeyttä sekä 

ilmoittamalla, että kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi kappaletta 

elokuvalippuja. 

Kyselylomakkeen sisältävän sähköpostin liitteenä oli myös kyselyn saatekirje 

(liite 2.). Saatekirje on tärkeä osa tutkimusta, sillä sen perusteella vastaaja voi joko 

motivoitua vastaamaan kyselyyn tai hylätä ajatuksen vastaamisesta. Hyvä saatekirje on 

ulko- ja kirjoitusasultaan siisti ja asiantunteva, jolloin se herättää vastaajassa 

luottamusta tehtävää tutkimusta kohtaan (Heikkilä 2005: 61-62; Vehkalahti 2008: 47-

48). Saatekirjeessä kerrottiin, mistä tutkimuksessa on kyse ja kuka tutkimuksen 

toteuttaa. Lisäksi saatekirjeessä kerrottiin selkeästi, että tutkimus toteutetaan 

toimeksiantona BusinessOululle ja tutkimuksessa tehdään läheistä yhteistyötä myös 

Oulun Yritystakomo Oy:n kanssa. Kirjeen vastaanottajille kerrottiin, miksi juuri he ovat 



 55 

 

 

valikoituneet tutkimuksen kohteeksi. Myös tutkimuksen ajankohtaisuus tuotiin esille ja 

vastaajia motivoitiin korostamalla jokaisen vastauksen tarpeellisuutta tutkimuksen 

onnistumiseksi. Lisäksi saatekirjeessä korostettiin kyselylomakkeen avulla kerättävien 

tietojen luottamuksellista säilyttämistä ja analysointia sekä kyselyyn vastaamisen 

turvallisuutta. Lopuksi vastaajille kerrottiin kyselyn palauttamisen aikataulu sekä 

esitettiin etukäteiskiitokset kyselyyn vastaamisesta ja yhteistyöstä. Saatekirjeen lopussa 

oli tutkimuksen tekijän sekä ohjaajien yhteystiedot siltä varalta, jos vastaajilla herää 

kysymyksiä kyselyyn tai muuhun tutkimusprosessiin liittyen. 

Kyselylomake lähettiin vastaajille 17.10.2013 ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. 

Ensimmäisen viikon jälkeen vastaajille lähettiin muistutusviesti, jossa muistutettiin 

kyselyn vastausajan päättymisestä 31.10.2013. Vastausajan päätyttyä kyselyyn oli 

kertynyt kuitenkin vain 15 vastausta, jolloin päätettiin jatkaa vastausaikaa yhdellä 

viikolla. Tällöin vastaajille lähettiin toinen muistutusviesti, jossa korostettiin jälleen 

vastausten merkitystä ja muistutettiin, ettei kyselyyn jo vastanneiden yritysten tarvitse 

täyttää lomaketta uudelleen.  

 

Kyselyaineisto 

Vastausajan päätyttyä 7.11.2013 kyselylomakkeen oli palauttanut täytettynä yhteensä 

25 yritystä. Yksi yritys oli kuitenkin vastannut kyselyyn kahdesti, joten analyysiin 

kelpaavia vastauksia tuli lopulta 24 kappaletta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 

noin 33 prosenttia, kun kyselyn perusjoukon muodostivat kaikki 73 Oulun 

Yritystakomolla perustettua yritystä. Vastausprosentti jäi odotettua alhaisemmaksi, sillä 

kyselyä suunniteltaessa sen odotettiin nousevan noin 50 prosenttiin. Yleisesti ottaen 33 

prosentin vastausprosenttia voidaan kuitenkin pitää kelvollisena, sillä tyypilliset 

kyselyiden vastausprosentit ovat nykyisin alle 50 prosentin suuruisia (Vehkalahti 2008: 

44). 

Vastauskatoa saattoi aiheuttaa se, että kaikki 73 Oulun Yritystakomon tukemana 

syntynyttä yritystä ei välttämättä ole enää toiminnassa tai niiden toiminta ei ole 

täysipäiväistä. Tässä tutkimuksessa tätä tekijää ei otettu kyselyä lähetettäessä 

huomioon, sillä näitä tietoja ei ollut perusjoukon osalta luotettavasti saatavissa. Näiden 
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tietojen hankkiminen olisi vaatinut työlästä, esimerkiksi puhelimitse tehtävää, yritysten 

liiketoiminnan aktiivisuuden selvittämistä, jonka vuoksi kysely päätettiin lähettää 

suoraan kaikille 73 yritykselle.  

Alhaiseen vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa, että kyselyn vastausaika ajoittui 

osittain Oulun kaupungin koulujen syysloman ajalle, jolloin myös osa yrittäjistä saattoi 

olla lomalla. Vastaamattomuuteen saattoi vaikuttaa myös se, että tutkimuksen kohteena 

olevat yrittäjät saavat suuret määrät sähköpostia, jolloin yksittäinen viesti saattaa jäädä 

huomaamatta muistutusviesteistä huolimatta. Lisäksi yrittäjät ovat kyselytutkimuksen 

kannalta haastava kohderyhmä. Heidän keskuudessaan saattaa esiintyä helposti 

vastausväsymystä, sillä yrittäjät ovat kiireisiä ja osa heistä saattaa olla turhautunut 

vastaamaan aikaa vieviin kyselyihin. Myös lomakkeessa olleet kysymykset, joissa 

yrittäjiä pyydettiin täyttämään yrityksen taloudellisia tietoja avoimiin vastauskenttiin 

saattoi vaikuttaa alhaiseen vastausprosenttiin. Nämä kysymykset voivat tuntua osasta 

vastaajista työläiltä tai kiusallisilta, jolloin kyselylomake saatettiin helposti ohittaa 

vastaamatta. 

Kaikki 24 palautettua kyselylomaketta tallennettiin Excel-

taulukkolaskentaohjelman avulla numeerisessa muodossa olevaan havaintomatriisiin. 

Havaintomatriisiin syötettiin kyselylomakkeista kuitenkin vain kysymykset 1-37. 

Kysymykset 38-42 ovat avoimia kysymyksiä, joiden analyysit päätettiin tutkimuksessa 

toteuttaa sisällönanalyysin keinoin. Varsinaista luokittelua vaati ainoastaan 

kyselylomakkeen kolmas kysymys, jossa tiedusteltiin yrityksen toimialaa avoimella 

tekstikentällä. Yritykset vastasivat kysymykseen monia eri termejä käyttäen. Jos 

yrityksen toimiala ei käynyt selkeästi vastauksesta esille, jouduttiin luokittelua 

suunniteltaessa ensi katsomaan kysymystä 18., jossa kysyttiin monivalintakysymyksellä 

yrityksen tuotetta. Jos tämäkään ei tuonut selvyyttä yrityksen toimialan luokitteluun, 

jouduttiin etsimään yrityksestä tietoja esimerkiksi Internetistä ja tekemään sen jälkeen 

päätelmiä siitä mihin luokkaan yritys kuuluu. Lopulta toimialajaottelussa yrityksistä 

päädyttiin muodostamaan neljä eri luokkaa. Nämä luokat ovat ICT- yritykset, 

palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset, teknologiateollisuuden yritykset sekä muut 

yritykset. Luokittelun apuna käytettiin Tilastokeskuksen sekä Euroopan 
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Haastattelut 

Tässä tutkimuksessa haastattelujen avulla oli tarkoitus tutkia Takomo-yrittäjien 

henkilökohtaisia kokemuksia Yritystakomon toiminnan epäsuorista vaikutuksista. 

Tutkimusta varten haastateltiin kahta yrittäjää, jotka olivat perustaneet oman yrityksen 

Yritystakomon toiminnan tukemana tai menneet mukaan jonkun toisen Takojan 

kehittämään yritykseen. Haastateltavat yrittäjät valikoituivat koko tutkimuksen 

perusjoukolle lähetetyn kyselyn vastausten perusteella. Kyseessä oli näin ollen 

harkinnanvarainen otanta, jota käytetään yleisesti laadullisen aineiston hankinnassa, 

kun keskitytään vain muutaman tapauksen tarkkaan analysointiin (Eskola & Suoranta 

1996:13).  

Yritysten tuli ensin täyttää kyselyn vastausten perusteella tietyt kriteerit, jotta niitä 

voitiin edes harkita valittaviksi haastatteluun. Kriteereinä olivat, että yrityksen arvio 

meneillään olleen tilikauden liikevaihdosta on merkittävä, yrityksellä tai osalla 

yrittäjistä on työhistoriaa Nokian palveluksessa, ja että Takomon toiminta on auttanut 

yrittäjiä sopeutumaan irtisanomisen myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Näiden 

kriteerien myötä haastateltaviksi valikoituivat CaddieON Oy:n osakas ja 

tuotekehitysjohtaja Juha Pikkarainen sekä Sonolux Oy:n osakas ja toimitusjohtaja 

Mikko Sundman. Molemmat haastateltavat halusivat esiintyä tutkimuksessa omalla 

nimellään. 

Molemmat tutkimushaastattelut suoritettiin kasvokkain haastateltavien kanssa ja 

haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Nauhoituksen avulla aineistoon 

voidaan helposti palata itse haastattelutilanteen jälkeen. Useamman kuuntelukerran 

ansiosta haastattelusta saadaan esille myös uusia sävyjä, joita ei välttämättä ensi 

kuulemalta huomaa. Molemmat haastattelut olivat luonteeltaan puolistrukturoituja eli 

teemahaastatteluita. Haastattelut etenivät saman haastattelurungon (liite 3.) mukaan, 

mutta haastattelujen annettiin edetä keskustelunomaisesti ilman tiukkaa etenemisen 

järjestystä. Teemahaastattelut muistuttavatkin monin tavoin normaalia keskustelua, 

jossa käsitellään ennalta määriteltyjä teemoja. Teemahaastattelu eroaa strukturoidusta 

haastattelusta siten, että siinä ei ole tiettyä ja tarkkaa kysymysten muotoilua tai 

järjestystä. Haastattelijalla on tiedossa vain tietyt aiheet ja teemat, jotka hän haluaa 
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käydä haastattelussa läpi. Molemmissa tutkimusta varten suoritetuissa haastatteluissa 

käsiteltiin muun muassa ansiotöiden päättymisen jälkeistä aikaa, siihen sopeutumista 

sekä yrittäjien omia kokemuksia Yritystakomon toimintaan liittyen. (Ruusuvuori ym. 

2005: 11, 15) 

Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin tutkimuksessa aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen 

perusmenetelmistä, ja sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä metodina että laajempana 

tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Yksinkertaisimmillaan sisällönanalyysi 

tarkoittaa tekstimuotoisten aineistojen tarkastelua siten, että niistä etsitään 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Näin ollen aineistoista pyritään luomaan 

kokonaiskuva, jonka avulla tutkittavasta ilmiöstä pystytään tekemään johtopäätöksiä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009: 103-104) 

 

TULOSTEN TARKASTELU 

Varsinaisten kysely- ja haastatteluaineistojen analysoinnin lisäksi Oulun Yritystakomo 

Oy:n toiminnan vaikutuksia arvioitiin suppealla selvityksellä, jossa pyrittiin 

selvittämään kaikkien Takomolla syntyneiden yritysten liiketoiminnan nykytila. 

Selvitys tehtiin alkuvuodesta 2014 hyödyntämällä BusinessOulun Tilastokeskukselta 

hankkimaa Oulun seudun Yritys- ja toimipaikkarekisteriä, Patentti- ja 

rekisterihallituksen ylläpitämää Kaupparekisteriä sekä Kauppalehden yrityshakua. 

Selvitystyössä eri rekistereistä yrityksistä saadut tiedot olivat peräisin vuodelta 2013. 

Selvityksen toteutuksen aikana (tammikuu 2014) Oulun Yritystakomon toiminnan 

seurauksena oli syntynyt yhteensä 80 yritystä. Kyselyä toteutettaessa (lokakuu 2013) 

yrityksiä oli 73, joten uusia yrityksiä oli syntynyt loppuvuoden 2013 aikana seitsemän 

kappaletta. Eri rekisteritietoja yhdistelemällä selvisi, että liiketoimintansa kokonaan 

lopettaneita tai väliaikaisesti keskeyttäneitä yrityksiä koko 80 yrityksen joukosta oli 

neljä kappaletta. Selvitystilassa olevia yrityksiä oli selvityksen teon hetkellä kaksi ja 

yhdestä yrityksestä ei onnistuttu saamaan lainkaan tietoja. Näin ollen liiketoimintansa 

osalta aktiivisia Takomo-yrityksiä oli 73.  
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Selvitystyön avulla saatu kuva Takomo-yritysten liiketoiminnan nykytilasta toimii 

hyvänä viitekehyksenä kysely- ja haastatteluaineistojen analysoinnin avulla saaduille 

tuloksille. Itsessään tieto siitä, että yhteensä 73 Takomo-yrityksen liiketoiminta on 

aktiivista ei vielä  ole tämän tutkimuksen kannalta merkittävä tulos. Aktiivisten 

yritysten määrä ei kerro mitään Oulun Yritystakomon toiminnan aluekehityksellisestä 

merkityksestä, vaan nämä tulokset saadaan ainoastaan tutkimuksen empiiristen 

aineistojen tarkastelun ja tulkinnan avulla. 

 

Takomo-yritysten taustat 

Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli perustettu vuonna 2012. Vain yksi 

kyselyyn vastanneista yrityksistä oli perustettu heti Oulun Yritystakomo Oy:n 

toiminnan ensimmäisenä vuotena 2010. Kaikista vastaajista noin 63 prosenttia oli 

perustanut yrityksen tai mennyt mukaan perustettavan yrityksen toimintaan heti samana 

vuonna kun vastaajat olivat aloittaneet Takomon toiminnassa. Vastaajista 29 prosentilla 

yrityksen perustamiseen tai työllistymiseen päättynyt Takomo-ura oli kestänyt vuoden 

ja vain kahdella yrityksellä tähän prosessiin oli mennyt aikaa kaksi vuotta. Idea tulevan 

yrityksen liiketoiminnasta ennen Yritystakomon toimintaan osallistumista oli 15 

kyselyyn vastanneella, kun taas yhdeksän vastaajaa kehitti yritysideansa Takomolla tai 

siirtyi kehittämään jo valmista liikeideaa yhdessä muiden Takojien kanssa. Vain 

kahdeksalla yrityksellä oli Takomolle tultaessa valmis työryhmä yritysidean 

kehittämiseksi ja 16 vastaajaa etsivät vielä sopivaa osaamista tulevan yrityksensä 

tarpeisiin. Kuvassa 4. on esitetty tutkimuksessa mukana olleiden yritysten lukumäärät 

perustamisvuoden mukaan jaoteltuina. 
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10. Takomolla tiedotettiin myös Oulun alueen muista startup- ja uusyrityspalveluista 5 

11. Takomon toiminta on auttanut selviytymään irtisanomisen myötä muuttuneesta 

elämäntilanteesta 
4 

 

Taulukosta 1. voidaan todeta, että yleisesti Takomo-yritykset ovat olleet tyytyväisiä 

Oulun Yritystakomon toimintaan ja sieltä saamiinsa palveluihin. Asenteita ja käsityksiä 

kartoittavista 11:sta kysymyksestä seitsemän kysymyksen vastausten keskiarvot 

saavuttivat arvon 4, jolla yritykset ilmaisivat olevansa kysytystä asiasta jokseenkin 

samaa mieltä. Kahden kysymyksen vastausten keskiarvot kertoivat arvolla 5, että 

tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat kyseisistä Takomon toimintaa koskevista 

väittämistä täysin samaa mieltä. Vain kolmen väittämän keskiarvot jäivät arvoon 3, 

joka kertoi kyselyyn vastanneiden yritysten neutraalista ei eri eikä samaa mieltä 

olevasta suhtautumisesta kysyttyyn asiaan. Yhdenkään väittämän keskiarvo ei jäänyt 

arvoihin 1 tai 2, joilla yritykset olisivat voineet ilmaista olevansa väitetystä asiasta 

täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

Väittämän 1. vastausten mukaan Takomo-yritykset ilmaisevat keskimäärin 

hyötyneensä Oulun Yritystakomon toiminnasta. Yritysten saamaa hyötyä konkretisoivat 

kysymysten 4. ja 5. vastaukset, joiden mukaan Takomon toiminta on edesauttanut 

sopivien työryhmien ja tiimien muodostumista yritysideoiden ympärille sekä palvellut 

myös yritysten alkuvaiheiden muita tarpeita. Väittämän 6. perusteella Takomo-yritykset 

ovat myös todella tyytyväisiä Takomon tiloihin ja laitteisiin, joiden voidaan katsoa 

osaltaan vaikuttavan yritysten kokemaan hyötyyn. Lisäksi väittämän 6. vastaukset 

osoittavat todeksi oletuksen, jonka mukaan esimerkiksi Oulun Yritystakomon 

yrityksille tarjoamat maksuttomat kokoustilat sekä tuotteiden prototyyppien 

kehittämiseen tarkoitettu laboratorio ovat tärkeitä liiketoimintaansa aloitteleville 

Takomo-yrityksille.  

Ristiriitaa Takomo-yritysten kokemaan hyötyyn tuo kuitenkin väitteen 2. 

vastausten keskiarvo, jonka mukaan yritykset suhtautuvat neutraalisti Oulun 

Yritystakomon rooliin yritysten perustamisessa. Näin ollen vastauksista voidaan 

päätellä, että kyselyyn vastanneet yritykset kokevat kyllä keskimäärin hyötyneensä 

Takomon toiminnasta, mutta yritykset olisivat saattaneet aloittaa liiketoimintansa myös 
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ilman Takomoa. Osaltaan tätä tulosta selittää se, että yrityksen näkökulmasta 

yrityshautomon roolia yrityksen perustamisen kokonaisprosessissa on vaikea 

hahmottaa. Yrityksen perustaminen on riippuvainen niin monesta osatekijästä.  

Kysyttäessä yrittäjän on vaikea hahmottaa sitä, onko juuri yrityshautomon toimintaan 

osallistuminen ollut ratkaisevaa yrityksen perustamisen kannalta. Näin ollen on helppoa 

valita neutraali vastausvaihtoehto, vaikka yritys kokisikin hyötyneensä toimintaan 

osallistumisesta kokonaisuutena. 

Väittämän 3. mukaan yrittäjät suhtautuvat neutraalisti myös yritysideoiden 

yhteiseen ja avoimeen kehittämiseen. Tähän saattaa vaikuttaa se, että vaikka yrittäjä ei 

ole aktiivisesti osallistunut esimerkiksi Takomon järjestämiin Hehkutuksiin, on 

saattanut hän epämuodollisissa yhteyksissä tai jopa huomaamattaan olla edesauttamassa 

muiden Takojien ideoiden kehittämistä. Yrittäjät saattavat myös kokea, että vaikka 

yhteistyötä olisikin tehty, niin sillä ei välttämättä ole ollut ratkaisevaa merkitystä oman 

tai toisen Takojan yrityksen perustamisen kannalta. Muun muassa näiden tekijöiden 

vuoksi yrittäjät ovat saattaneet keskimäärin turvautua tarjottuun neutraaliin 

vastausvaihtoehtoon. 

Myös väittämien 3. ja 4. vastauksia vertaamalla voidaan huomata Takomo-

yhteisön tärkeys. Vaikka yrittäjät eivät aina kokisikaan välttämättömäksi kehittää 

liikeideoita yhdessä muiden toimintaan osallistuvien kesken, näyttää Takomon 

yhteisöllinen toimintatapa olevan kuitenkin tärkeässä roolissa sopivien osaajien 

löytymisessä yritysideoiden ympärille. Toimintaan osallistuvat ihmiset saattavat vaihtaa 

ajatuksia keskenään ja joskus tämän vuorovaikutuksen seurauksena yritys löytää 

ratkaisevaa osaamista yrityksensä työryhmään. Näin ollen voidaan todeta, että Oulun 

Yritystakomon toiminnan perusajatus eri alojen ammattilaisten kohtaamisten 

tärkeydestä uusien yritysten syntymisen kannalta toteutuu myös Takomon käytännön 

toiminnassa. 

Väittämän 7.  vastausten perusteella voidaan todeta yritysten kokevan, että Oulun 

Yritystakomo kannustaa ja opastaa yrittäjiä liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälisille 

markkinoille suuntaamiseen. Käytännössä Takomo pyrkii avustamaan yrityksiä tässä 

kehityksessä järjestämällä erilaisia tietoiskuja ja koulutuksia yritysten pääomasijoitusten 
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saamiseen liittyvistä asioista väittämän 8. vastausten mukaisesti. Väittämän 9. 

vastausten perusteella Takomo-yritykset eivät kuitenkaan selkeästi koe, että asiasta 

tiedottaminen olisi konkretisoitunut saatujen pääomasijoitusten muodossa. Tätä väitettä 

tukee myös Takomo-yritysten saamien pääomasijoitusten suhteellisen pieni määrä, joka 

kävi ilmi kyselyvastauksista. 

Takomon rooli osana BusinessOulun yrityspalvelutoimintoja tulee esille 

väittämän 10. vastauksista, joiden mukaan yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että 

Takomolla tiedotetaan aktiivisesti myös Oulun alueen muista yrityspalveluiden 

tuottajista. Tämän voidaan osaltaan katsoa vaikuttavan myös Takomo-yrittäjien 

kokemuksiin yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustamisesta. Jos 

Takomolla aloittanut lupaava yritys saa jo liiketoiminnan alkuvaiheessa tietoa 

esimerkiksi Oulun Yrityskiihdyttämöstä tai BusinessOulun kasvu- ja 

kansainvälistymispalveluista, on mahdollista että sama yritys saa sieltä tukea kasvun ja 

kansainvälistymisen prosesseihinsa liiketoiminnan elinkaaren myöhemmässä vaiheessa. 

Väittämän 10. vastauksista käy ilmi, että keskimäärin  Yritystakomon toimintaan 

osallistuminen on Takomo-yrittäjien mielestä helpottanut sopeutumaan irtisanomisen 

myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Tästä voidaan päätellä, että Oulun 

Yritystakomo on onnistunut osaltaan vastaamaan myös rakennemuutoksen aiheuttamiin 

sosiaalisiin haasteisiin. 

 

Muut kyselyvastaukset 

Asenteita kartoittavien väittämien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin yritysten mielipiteitä 

Takomon toiminnan kehittämisestä sekä toiminnan jatkosta ja rahoituksesta. Kaikki 

kyselyyn vastanneet yritykset olivat ehdottomasti sitä mieltä, että Oulun Yritystakomon 

kaltaisen toiminnan tulisi jatkua Oulussa myös tulevaisuudessa. Myös lähes kaikki 

tutkimukseen osallistuneet yritykset pitivät Takomon toimintaa ja sieltä saamiaan 

palveluita rahanarvoisina, mutta samalla toiminnan maksuttomuutta pidettiin myös 

tärkeänä. Vain yhdeksän yritystä olisi ollut vastausten perusteella valmiita maksamaan 

Oulun Yritystakomon toimintaan osallistumisesta. Yrityksiä pyydettiin kertomaan myös 

paljonko he olisivat valmiita maksamaan Takomon palveluista kuukaudessa, jos 
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toiminta olisi maksullista. Vastausten perusteella nämä summat jäivät kuitenkin niin 

alhaisiksi, ettei toiminnan rahoittaminen pelkästään yrityksiltä perittävillä 

jäsenmaksuilla tulisi onnistumaan. 

Takomo-yritysten mielipiteitä toiminnan kehittämisestä tiedusteltiin avoimilla 

kysymyksillä, joissa yritykset saivat kertoa sekä hyviä sekä kehittämistä kaipaavia 

asioita Yritystakomon toiminnasta. Positiivisina asioina vastauksista korostui etenkin 

Yritystakomon positiivinen, innostava ja yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri. Myös 

samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tapaaminen ja Takomolta saatu vertaistuki 

irtisanomisten myötä muuttuneen elämäntilanteen käsittelemiseksi mainittiin useissa 

vastauksissa. Takomoa kuvailtiin myös vertaansa vailla olevaksi verkostoitumisen ja 

suhteiden luomisen keskukseksi. Verkostoitumista edesauttaa tutkimukseen 

osallistuneiden mielestä Takomon avoin ja yhteisöllisyyttä korostava toimintatapa. 

Monet vastaajat kertoivat myös, että Takomo ja sen aktiivinen toiminta on heidän 

kohdallaan estänyt ansiotöiden loppumisen jälkeistä passivoitumista ja auttanut näin 

ollen sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Lisäksi Takomon järjestämät 

maksuttomat tilaisuudet, luennot ja koulutukset koettiin monissa vastauksissa 

hyödyllisiksi. Myös moni tutkimukseen osallistunut Takoja mainitsi saaneensa uusia 

ystäviä Takomon toiminnan kautta. 

Vastaajat löysivät Takomon toiminnasta myös paljon kehittämisen kohteita. 

Monet kokivat, ettei Takomolla kiinnitetä riittävästi huomiota liikeideoiden 

kyseenalaistamiseen ja todellisen kaupallisen potentiaalin selvittämiseen. Vaikka 

positiivinen ja innostava ilmapiiri koettiinkin pääosin hyväksi asiaksi, korostui 

vastauksissa myös asioiden toinen puoli. Useat Takomo-yrittäjät olivat kokeneet, että 

Takomolla innostutaan usein liian kepein perustein uusista ideoista. Yrittäjät myös 

kokivat, että Takomolla tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös epäonnistumisten 

mahdollisuuksiin ja pohtia suunnitelmia senkin varalle, että kehitetty liikeidea ei 

saavuta toivottua menestystä. Lisäksi osa vastaajista koki, että Takomolla luodaan 

helposti turhan ”ruusuinen” kuva yrittäjyydestä, joka harvoin vastaa aloittelevan 

yrittäjän arkista todellisuutta. Lisäksi konkreettisina kehityskohteina Takomo-yritykset 

mainitsivat tarvitsevansa enemmän tukea ja neuvoja yritysten rahoituksen 
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järjestämiseksi. Vastaajien mielestä Takomo voisi esimerkiksi yhdistää 

pääomasijoittajia ja muita riskirahoittajia tehokkaammin Takomo-yritysten kanssa, 

jolloin yritysten alkuvaiheen rahoituksen saanti voisi tehostua.  

 

Oulun Yritystakomo Oy:n epäsuorat vaikutukset 

Tässä tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n aikaansaamaa epäsuoraa 

aluekehityksellistä vaikuttavuutta lähestytään Oulun ICT-alan kohtaaman 

rakennemuutoksen näkökulmasta. Kuten Oulun ICT-alan kehitystä käsittelevässä osassa 

todettiin, on rakennemuutos aiheuttanut Oulussa runsaasti henkilöstönvähennystarpeita 

eri toimialoilla Nokian johtaman kehityksen mukaisesti. Irtisanominen on aina iso 

henkilökohtainen elämänmuutos. Ansiotyön ja toimeentulon varaan rakentunut elämän 

perusturvallisuus kokee työpaikan menetyksen yhteydessä äkillisen ja kovan kolauksen. 

Taloudellisten muutosten lisäksi työpaikan menetys merkitsee usein merkittävän 

sosiaalisen tyhjiön syntymistä. Pelkän taloudellisen toimeentulon lisäksi työ on monille 

tärkeä sosiaalisten suhteiden ja kanssakäymisen osa-alue, joten sen menettäminen 

vaikuttaa laajasti koko elämään. Näin ollen irtisanominen on henkilökohtainen tragedia, 

josta selviäminen ja selviytymisen keinot vaihtelevat aina yksilöllisesti. (Poijula & 

Ahonen 2007)  

Tutkimushaastatteluiden avulla selvitettiin Oulun Yritystakomon toimintaan 

osallistuneiden henkilöiden kokemuksia irtisanomisen mukanaan tuomista muutoksista, 

Takomon merkityksestä töiden loppumisen jälkeisenä aikana sekä yrittäjyydestä uutena 

urapolkuna. Tutkimusta varten haastattelin golf-sovellusta kehittävän CaddieON Oy:n 

osakasta ja tuotekehitysjohtajaa Juha Pikkaraista sekä kaiutinvalmistaja Sonolux Oy:n 

osakasta ja toimitusjohtajaa Mikko Sundmania. Molempien haastateltujen yritykset on 

perustettu Oulun Yritystakomolla ja molemmat haastatellut ovat osallistuneet 

aktiivisesti Takomon toimintaan.  

Juha Pikkaraisella ja Mikko Sundmanilla oli takanaan pitkät työurat sekä suoraan 

Nokialla että Nokian alihankkijan palveluksessa. Pikkarainen oli tehnyt koko 25 vuoden 

työuransa Nokian Oulun yksikössä. Työt Nokialla olivat hänen kohdallaan alkaneet jo 

opiskeluaikana ensin harjoittelijana ja lopulta diplomityöntekijänä. Diplomi-insinööriksi 
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valmistumisen jälkeen työtehtävät etenivät aloittelevasta mikropiirisuunnittelijasta 

lopulta kokonaisten matkapuhelinten tutkimus- ja tuotekehitysprosessien johtotehtäviin. 

Näissä tehtävissä hän työskenteli viimeiset kymmenen vuotta työurastaan. Mikko 

Sundman oli tehnyt töitä suoraan Nokialle noin kaksi vuotta ja Nokian alihankkijan 

kautta noin 12 vuotta. Hän oli tehnyt työuraansa Oulun lisäksi myös Nokian Salon 

yksikössä sekä osittain ulkomailla. Hänen kohdallaan työtehtävät olivat vaihdelleet 

audiosuunnittelijan töistä suunnittelutyöryhmien johtotehtäviin. 

Juha Pikkaraisen työt Nokialla päättyivät vuonna 2011. Haastattelussa hän totesi 

ettei irtisanominen tullut hänelle täysin yllätyksenä, sillä Nokian yhteistoiminta- eli yt-

neuvottelut olivat koskeneet hänen työyhteisöään jo vuonna 2009. Keväällä 2011 Nokia 

ilmoitti Oulun matkapuhelinten tuotekehitysyksikköä koskevasta 

henkilöstönvähennystarpeesta, jonka jälkeen Pikkarainen päätti ottaa Nokian tarjoaman 

tukipaketin ja lopettaa työt Nokian palveluksessa. Myöskään Sonolux Oy:n Mikko 

Sundmanille töiden loppuminen Nokian alihankkijan palveluksessa ei tullut yllättäen, 

sillä ensimmäisen kerran Nokian yt-neuvottelut olivat koskeneet häntä jo vuonna 2005 

Salon yksikössä työskennellessään. Myös alihankkijan palveluksessa Sundman oli 

huomannut Nokian vaikeudet jo pitkään ja vuonna 2010 hän joutui osa-aikaisesti 

pakkolomalle. Lopulta hän joutui lopettamaan työnsä kesällä 2011 yt-neuvotteluiden 

kautta. 

Vaikka kummallekaan haastatelluista irtisanominen ja töiden loppuminen ei tullut 

yllätyksenä, totesivat molemmat sen olleen iso ja elämää mullistava tapahtuma. 

Sundman mainitsi irtisanomisen vaikuttaneen ennen kaikkea oman perheen 

taloudelliseen tilanteeseen, sillä ansiotyön loppuminen merkitsi tulotason merkittävää 

pienenemistä. Nokian tarjoaman irtisanomispaketin myötä Pikkarainen ei kokenut 

äkillistä henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen muutosta. Pikkarainen totesi 

irtisanoutumisen jälkeen olleen huolissaan etenkin omista uudelleen työllistymisen 

mahdollisuuksistaan ja asemastaan työmarkkinoilla, sillä hänellä oli tuolloin ikää 

hieman alle 50 vuotta. Molemmat haastateltavat totesivat myös töiden loppumisen 

olleen enemmän uhka kuin mahdollisuus.  
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”No kyllähän se iso paukku oli ilman muuta. Ja toisaalta siinä huoletti itteä 

se, että siinä vaiheessa minä oli pikkusta vaille viiskymppinen ja huoletti 

se, että miten sen ikäselle uutta työpaikkaa löytyy.” (Juha Pikkarainen, 

CaddieON Oy) 

 

”No siis kyllähän se oli uhka. Näin niinku henkilökohtasesti se oli kyllä 

hankala tilanne” (Mikko Sundman, Sonolux Oy) 

 

Pikkarainen kuitenkin myönsi olleensa kyllästynyt Nokialla pitkään jatkuneisiin yt-

neuvotteluihin, joten Nokialta lähtö tuntui myös kaivatulta muutokselta 

henkilökohtaiseen elämään. Myös Sundman kertoi, ettei irtisanominen ollut lamauttava 

kokemus, vaan hän oli innolla tarttumassa uusiin haasteisiin ansiotyön päättymisen 

jälkeen. Sundmanilla ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä oli käynyt mielessä jo ansiotyöuran 

aikana. Yrittäjyys ei ollut hänelle kuitenkaan ainoa vaihtoehto irtisanomisen jälkeen 

vaan haki tuolloin myös aktiivisesti uutta työpaikkaa. Pikkaraisen kohdalla yrittäjyys ei 

ollut koskaan käynyt mielessä todellisena vaihtoehtona ennen Takomon toimintaa 

osallistumista ja myös hän haki töitä syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. 

Oulun Yritystakomon toiminnasta CaddieON Oy:n Juha Pikkarainen kuuli 

ensimmäisen kerran työnantajan järjestämässä tilaisuudessa vielä työskennellessään 

Nokian palveluksessa. Takomon toimintaan hän lähti mukaan Nokialta 

irtisanoutumisensa jälkeen alkusyksyllä 2011. Takomolle Pikkarainen lähti avoimin 

mielin ilman sen suurempia ennakko-odotuksia. Hänen mielestään Takomon toimintaan 

osallistuminen oli helppoa sen maksuttomuuden sekä Takomolla vallinneen positiivisen 

ja ennakkoluulottoman ilmapiirin vuoksi. Pikkaraisen aloittaessa Takomolla hänellä 

itsellään ei ollut yritysideaa, mutta noin puoli vuotta Takomolla vietettyään hän tarjosi 

omaa osaamistaan CaddieON Oy:n yritysidean kehittäjän Juha Lallin käyttöön. Lopulta 

CaddieON Oy perustettiin kesällä 2012. 

”Ei Tuomollakaan (CaddieOn Oy:n liikeidean keksijä) varsinaista 

yrittäjätaustaa ollu niin kyllä mää luulen, että se Takomo niin kun 

tavallaan anto itseluottamusta ja oikeestaan mahdollisti sen että tämä 

(yrittäjyys) on oikeesti vaihtoehto.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 
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Sonolux Oy:n Mikko Sundmanilla oli ollut koko ansiotyöuran ajan henkilökohtaista 

kiinnostusta äänentoistoalaa kohtaan. Jo ennen töiden lopullista päättymistä vuonna 

2011 Sundman oli harkinnut itsensä työllistämistä oman kaiuttimia valmistavan 

yrityksen kautta. Takomolla aloittaessaan hänellä oli kuitenkin monta muutakin 

liikeideaa, joita hän harkitsi eteenpäin kehitettäviksi. Harkinnan jälkeen ajatus omasta 

kaiutinyrityksestä tuntui kuitenkin parhaalta vaihtoehdolta. Yritysideaa Sundman kehitti 

takomolla noin puolitoista vuotta ja lopulta Sonolux Oy perustettiin vuonna 2012. 

Pikkaraisen mukaan Takomon toimintaan osallistuminen helpotti hänen 

kohdallaan huomattavasti töiden loppumisen jälkeiseen aikaan sopeutumista. 

Haastattelussa Pikkarainen totesi, että syksyn 2011 ajan Yritystakomo toimi hänelle 

eräänlaisena henkireikänä, jota ilman ansiotöiden päättyminen olisi ollut merkittävästi 

vaikeampi asia käsitellä. Haastattelussa Pikkarainen totesi, että yksi tärkeimmistä 

Takomon hyödyistä hänen kohdallaan oli elämän rutiinien säilyminen ja Takomon 

toiminnan ansiosta muodostunut säännöllinen viikkorytmi. Pikkaraisen mukaan 

Takomon mielenkiintoinen ohjelma ja tapahtumat sekä uusiin ihmisiin tutustuminen 

pitivät mielen virkeänä eikä ajankäytöllistä tyhjiötä pääsyt näin ollen syntymään. 

”Mulle ainakin henkilökohtasesti se oli hirveen tärkee juttu, että niin kun 

hankala kuvitella sitä, mitä ois tapahtunu jos sitä Takomoo ei ois ollu ja 

mää en ois sinne lähteny.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

”Sen syksyn ajan se oli mulle niin kun semmonen tosi tärkee paikka. Että 

niin kun Kivistön Kari (Oulun Yritystakomo Oy:n toimitusjohtaja) on 

monesti sanonu, ettei jääny vaan sohvalle makkaamaan ja miettimään että 

mitähän tässä nyt sitten.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

Myös Sundmanilla oli Takomon merkityksestä samankaltaisia kokemuksia. Takomon 

toiminnasta Sundman kuuli ensi kerran Uusyrityskeskuksen kautta ja hän aloitti 

Takomolla jo sen ensimmäisenä toimintavuonna 2010. Sundman mainitsi haastattelussa, 

että Takomon toimintaan oli helppoa lähteä mukaan ja erityisesti häntä kiinnosti 

takomolla vallinnut innostuksen ja positiivisuuden ilmapiiri. Pikkaraisen tapaan myös 

Sundman mainitsi osallistuneensa aktiivisesti ja määrätietoisesti Takomon toimintaan 

oman Takomo-uransa alusta lähtien. Takomon toiminta ja oman yritysidean 

kehittäminen estivät myös Sundmanin kohdalla ansiotyön päättymisen jälkeisen 
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passivoitumisen ja toiminnan myötä työelämän rutiinit ja säännöllinen elämänrytmi 

jatkuivat entisellään. Toki Sundman myös mainitsi, ettei Takomon toiminta ja yrittäjyys 

sopinut kaikille. Hänen mukaansa Takomon toiminnassa oli mukana myös ihmisiä, 

jotka eivät aktiivisesti osallistuneet oman tai jonkun muun liikeidean eteenpäin 

kehittämiseen. 

”Yritystakomo tavallaan salli sen, että ihan samalla tavalla, kun ei oltu 

töissä niin aamulla kello kaheksan kolmekymmentä vietiin lapset 

päiväkotiin ja tultiin konttorille. Täällä (Takomolla) sitten heiluteltiin 

asioita koko päivä ja koitettiin saaha sitä hommaa kulkee ja sitten mentiin 

kotiin. Tekeminen pysy ihan saman tyyppisenä, että vähän niinku ois töitä 

vaihtanu vaan toiseen.” (Mikko Sundman, Sonolux Oy) 

 

Pikkarainen mainitsi haastattelussa kokeneensa tärkeäksi muiden samassa tilanteessa 

olleiden ihmisten tapaamisen Takomon toiminnan kautta. Vaikka Pikkarainen ei 

suoraan kokenutkaan tarvinneensa erityistä tukea töiden loppumisen myötä muuttuneen 

elämäntilanteensa käsittelemiseksi, oli Takomo kuitenkin paikka, jossa saattoi 

keskustella irtisanomisiin liittyvistä vaikeistakin asioista ja tuntemuksista muiden 

takojien kanssa.  

”En mää silleen niin kun ite varmaan mieltäny, että siinä mitään tukea ois 

tarvinnu, mutta mulle kyllä varmasti Takomo oli se paras tuki siinä 

vaiheessa ihan ilman muuta.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

 Sonolux Oy:n Mikko Sundmanin kokemukset Yritystakomolta saamastaan tuesta 

liittyivät suoraan yrittäjäksi ryhtymiseen. Haastattelussa hän mainitsi, että yrittäjyydestä 

vallinnut pelokas mielikuva ja siitä johtunut lähipiirin vastustus yrittäjäksi ryhtymistä 

kohtaan saivat hänet itsekin empimään pitkään oman yrityksen perustamista. Takomolta 

hän kuitenkin sai tarvitsemaansa tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä sekä myös henkistä 

tukea, rohkaisua ja kannustusta. Tämän Sundman totesi olleen ratkaisevaa lopullisessa 

päätöksentekoprosessissa, jonka myötä ajatus omasta yrityksestä kirkastui.  

”Joo se oli niin kun hyvin hyvin hankala prosessi tehdä se päätös, että nyt 

mää niin kun lähen yrittäjäksi. Mutta niin kun kaikki se tuki mitä mää 

tarvin siihen, niin sain kyllä Takomolta. ” (Mikko Sundman, Sonolux Oy) 
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Molemmat haastateltavat mainitsivat Yritystakomolla vallinneen innostavan ja avoimen 

ilmapiirin olleen heistä yksi Takomon toiminnan parhaista puolista. Sundmanin mukaan 

varsinkin Takomon ensimmäisenä toimintavuotena Yritystakomolla vallitsi jopa 

hurmoksellinen ilmapiiri ja ihmisillä oli selvä usko tulevaisuuteen Nokian ongelmien 

jälkeen. Sundmanin mukaan suurin osa Takojista oli viemässä omia ideoitaan valtavan 

innostuksen voimalla eteenpäin ja samalla myös hän sai uskoa oman liikeideansa 

kehittämiseen. Myös Pikkarainen korosti haastattelussaan erityisesti Takomon rentoa ja 

”positiivisessa mielessä hullua” ilmapiiriä. Pikkaraisen mukaan Takomolla vallitsi 

vahva usko tulevaan eivätkä ihmiset hänen mielestään jääneet suremaan Nokian 

ongelmia, vaan keskittivät energiansa omien liikeideoidensa kehittämiseen. 

”Se (ilmapiiri) oli ihan mieletön! Se oli suorastaan villin innostava (tauko) 

kyllä tässä kaikki usko uuteen nousuun Nokian ongelmien jälkeen.” 

(Mikko Sundman, Sonolux Oy) 

 

”En mää siellä kyllä minkäänlaista masentuneisuutta havainnu ollenkaan, 

että enemmänkin keskityttiin siihen uuteen” (Juha Pikkarainen, CaddieON 

Oy) 

 

Takomon vaikutusta nykyiseen elämäntilanteeseen käsiteltäessä CaddieON Oy:n Juha 

Pikkarainen totesi, että hän saattaisi ilman yrittäjäksi ryhtymistä olla edelleen ilman 

uutta työtä. Myös Sundman sanoi haastattelussa olevansa tyytyväinen päätökseensä 

yrittäjäksi lähtemisestä. Hän oli jopa kieltäytynyt tarjotusta ansiotyöstä, sillä oman 

intohimon eteen työskenteleminen tuntui sillä hetkellä mielenkiintoisemmalta ja 

houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Molemmat haastatellut yrittäjät kuitenkin totesivat, 

että aloittelevan yrittäjän arki on ajoittain henkisesti raskasta ja taloudellisesti hyvinkin 

epävarmaa. Molemmat haastateltavat sanoivat kuitenkin olevansa tyytyväisiä yrittäjäksi 

ryhtymiseen, eikä päätöstä ole heidän mielestään tarvinnut katua.  

”Onhan se nyt hurjaa tehdä omaa tuotetta omalla porukalla ja koko ajan 

oppia uutta.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

”Joka päivä kun mä katon tiliotetta niin kadun kyllä (naurua), mutta en 

mää oo sitä joutunu tosissaan katumaan” (Mikko Sundman, Sonolux Oy) 
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Pikkarainen ja Sundman kuitenkin totesivat haastatteluissa, ettei heidän 

henkilökohtaiset kokemukset Takomon hyödyistä välttämättä päde kaikkien toimintaan 

osallistuneiden kesken. Sundmanin mukaan Takomo-yritysten joukossa on varmasti 

myös yrityksiä, jotka eivät hänen laillaan koe hyötyneensä Takomon toiminnasta, sillä 

yritykset olisivat todennäköisesti perustettu myös ilman Yritystakomoa. Näin ollen 

Takomon roolia yrityksen perustamisen prosessissa voi olla vaikea määritellä 

yksiselitteisesti. Molemmat haastateltavat myös totesivat, että Takomon toiminnassa on 

mukana myös sellaisia henkilöitä, joille yrittäjyys ei välttämättä ole paras mahdollinen 

työllistymisen vaihtoehto. Myös tällöin käsitykset Takomon toiminnasta saattavat olla 

negatiivisia. 

”Ei tää kuitenkaan oo mikään ihmeidentekopaikka, joko sää oot 

yrittäjäluonteinen ja saat täältä apua tai sit sää et oo.” (Mikko Sundman, 

Sonolux Oy) 

 

”On varmasti myös niitä jotka käy muutaman kerran ja huomaa ettei tämä 

oo minun paikka.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

Molempien haastateltavien mielestä Oulun Yritystakomo Oy:llä on ollut merkittävä 

rooli Oulun seudun yritysmyönteisen ilmapiirin kehittymisen kannalta. Yritystakomon 

tehokas markkinointi, yhteistyö muiden yrityspalvelutuottajien kanssa sekä Takomolta 

ponnistaneet menestyneet yritykset ovat haastateltujen yrittäjien mielestä olleet omalta 

osaltaan luomassa Oulun tämän hetkistä mainetta pohjoisena uus- ja 

kasvuyrittäjyyskeskuksena. Sonolux Oy:n Mikko Sundman korosti, että erityisesti 

Takomon toiminnan avoimuus on saanut sen erottumaan Oulun muista 

uusyrityspalveluiden tuottajista. Pikkarainen totesi haastattelussaan, että Takomon 

keskeinen asema Oulun uus- ja kasvuyrityspalvelukentässä riippuu kuitenkin paljolti 

Nokian kehityksestä. Hänen mielestään Takomo on toiminut ainutkertaisena 

kohtaamispaikkana, josta voi olla ylpeä ja jota ilman moni Oululainen yritys olisi 

saattanut jäädä perustamatta. 

”Onhan se erittäin keskeinen. Ja se, että kansanmies Rotuaarilla tietää kun 

mä sanon, että mä oon Yritystakomolaisia, niin mistä mä puhun. Se on 

mieletön suoritus!” (Mikko Sundman, Sonolux Oy) 
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”Siinä on oikeestaan minun mielestä kaksi juttua: ensin se Nokia taustalla 

ja sen tarjoamat taloudelliset tuet (Bridge-ohjelma ja irtisanomispaketit) ja 

sitten Takomo on se paikka missä nämä ihmiset kohtaa.” (Juha 

Pikkarainen, CaddieON Oy) 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen aineistojen empiirisen tarkastelun valossa Oulun Yritystakomo Oy:n 

toiminnasta ja sen aikaan saamista aluekehityksellisistä hyödyistä muodostuu suurilta 

osin myönteinen kuva. Tulosten perusteella on selvää, että Takomon toiminta on 

synnyttänyt Ouluun ja sen ympäristöön lukuisia uusia yrityksiä. Nämä Takomo-

yritykset luovat osaltaan Oulun alueen taloudellisen kehityksen ja kasvun kannalta 

ratkaisevan tärkeitä työpaikkoja. Nämä työpaikat taas synnyttävät alueelle kehitykseen 

tarvittavaa dynamiikkaa ja sosiaalista hyvinvointia. 

 

Suorat aluekehitykselliset vaikutukset 

Toimialoittain tarkasteltuna palveluliiketoiminnan alan yritykset korostuivat 

tutkimuksen tuloksissa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, sillä teoria-osan yhteydessäkin 

todettiin, että teknologiateollisuuden yritysten korkea osuus ja palveluliiketoiminnan 

pieni määrä on ollut osaltaan pahentamassa ICT-alan rakennemuutoksen vaikutuksia 

Oulun seudulla. Tulokset osoittavat, että etenkin uusyritystoiminnan osalta Oulun 

seudun toimialarakenteen osittainen vinoutuminen teknologiateollisuuden varaan on 

suoristumassa ja kääntymässä kohti palveluliiketoiminnan alan yrityksiä. Tutkimuksen 

tuloksissa palveluliiketoimintaa harjoittavien Takomo-yritysten merkitys korostuu 

etenkin yritysten työllisyysvaikutusten sekä liikevaihtojen osalta. Kuten tutkimuksen 

teoriaosan yhteydessä todettiin, juuri nämä muuttujat ovat keskeisiä tekijöitä alueiden 

taloudellisen kasvun ja kehityksen kannalta. Näin ollen voidaankin tulosten perusteella 

todeta, että Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus tulee ilmi 

etenkin toiminnan tukemana syntyneiden palveluliiketoiminnan alan yritysten 

muodossa.  
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 Vaikka palveluliiketoiminnan ala korostuukin osittain tutkimustuloksissa, on silti 

huomattava teknologiateollisuuden ja ICT-alan tärkeä merkitys. Yhteen lasketun 

liikevaihdon osalta mitattuna teknologiateollisuus ja ICT-ala muodostavat hallitsevan 

osuuden tutkimuksen toteutuksen hetkellä meneillään olleen tilikauden liikevaihdoista. 

ICT-alan ja teknologiateollisuuden yritysten ensimmäisten tilikausien pieni liikevaihto 

selittyy todennäköisesti sillä, että näillä aloilla tuotteen kehittäminen ja sen markkinoille 

saattaminen kestää usein muita toimialoja kauemmin. Näin ollen ensimmäisinä 

tilikausina kyseisille yrityksille ei useinkaan kerry huomattavaa liikevaihtoa, jolloin 

myös yritysten todellinen merkittävyys saattaa jäädä huomaamatta. 

Teknologiateollisuuden ja ICT-alan yritysten osuudet korostuvat etenkin 

pääomasijoitusten osalta. Yhteensä teknologiateollisuus ja ICT-ala olivat houkutelleet 

noin 98 prosenttia kaikista Takomo-yritysten pääomasijoituksista. Ulkopuolisten 

sijoittajien kiinnostus teknologiateollisuuden ja ICT-toimialan Takomo-yrityksiä 

kohtaan osoittaa, että etenkin näiden alojen yritykset voivat tulevaisuudessa yltää 

saavuttamaan todellista ja merkittävää kaupallista menestystä ja kasvua. Myös kyseisten 

alojen yrittäjät uskovat tutkimuksen tulosten perusteella liiketoimintansa 

menestymiseen ja kasvun mahdollisuuksiin. Tähän viittaavat teknologiateollisuuden ja 

ICT-alan yritysten suuret ja hallitsevat osuudet tutkimukseen osallistuneiden Takomo-

yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista sekä myyntiin ja markkinointiin 

käytetystä pääomasta. Aikaisemmin tutkimuksen teoriaosan yhteydessä todettiin, että 

suurta kasvupotentiaalia omaavilla yrityksillä on erityinen merkitys alueellisen 

kehityksen ja kasvun synnyttäjinä. Näin ollen Oulun Yritystakomon aluekehityksellistä 

vaikuttavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös sen toiminnan kyky synnyttää 

lupaavia kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä teknologiateollisuuden ja ICT-alan 

yrityksiä.  

Tulosten perusteella palveluliiketoiminnan alan Takomo-yritykset ovat kyenneet 

luomaan yksittäisenä toimialana huomattavasti enemmän liikevaihtoa, kuin muut 

tutkimukseen osallistuneet yritykset. Teknologiateollisuuden ja ICT-alan merkittävyys 

korostuu kuitenkin tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien, myyntiin ja markkinointiin 

käytetyn pääoman sekä pääomasijoitusten houkuttelevuuden suhteen. Lisäksi tuloksista 
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on tärkeä huomata, että Takomo-yritysten meneillään olleen tilikauden arvioidusta 

yhteen lasketusta 3,47 miljoonan euron liikevaihdosta noin 62  prosenttia on sijoitettu 

eteenpäin yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä myynnin ja markkinoinnin 

toimintoihin. Tästä summasta pelkästään teknologiateollisuuden alan Takomo-yritykset 

ovat käyttäneet noin 1,5 miljoonaa euroa eli noin 70 prosenttia ja ICT-alan yritykset 461 

000 euroa eli noin 20 prosenttia tutkimuksen- ja tuotekehityksen sekä myynnin ja 

markkinoinnin toimintoihinsa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ei kuitenkaan 

voida suoraan asettaa eri toimialoja järjestykseen niiden aluekehityksellisen 

merkityksen perusteella. Menestyäkseen Oulun seutu tarvitsee laajan ja monipuolisen 

toimialarakenteen, jota Oulun Yritystakomo Oy on tulosten osoittamalla tavalla ollut 

osaltaan rakentamassa.  

Yritysten toiminnan alueellista laajuutta selvittämällä saatiin tutkimuksessa esille 

mielenkiintoisia tuloksia. Yritysten kokonaismyynnin osalta Takomo-yritysten 

suurimpana markkina-alueena toimivat kotimaan markkinat. Mielenkiintoista oli 

kuitenkin huomata, että kansainvälisen myynnin osuus ylitti tutkimukseen 

osallistuneiden Takomo-yritysten kohdalla Ouluun ja sen lähialueille suuntautuvan 

myynnin. Tämä osoittaa, että osa Takomo-yrityksistä on onnistunut skaalaamaan 

liiketoimintansa kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistyminen tarjoaa yrityksille 

mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvattamiseen, jolloin myös kyseisten yritysten 

vaikutukset Oulun seudun taloudellisen kehityksen kannalta korostuvat. 

Myös Takomo-yritysten alihankintaverkoston sekä tutkimus- ja 

tuotekehitysinvestointien alueellista jakautumista ja laajuutta selvittämällä saatiin esille 

kiinnostavia tuloksia. Suurin osa Takomo-yritysten alihankinnasta sekä tutkimus- ja 

tuotekehitystoiminnoista tapahtui Oulussa ja sen lähialueilla. Tämä osoittaa, että 

Oulussa on edelleen toimiva paikallinen alihankintaverkosto ja runsaasti osaamista, 

vaikka Oulun ICT-alan rakennemuutos on vaikuttanut rajusti myös alihankintayritysten 

toimintaa. Runsas paikallinen alihankinnan käyttö vaikuttaa positiivisesti alueen 

taloudelliseen kehitykseen, sillä näin ollen pääoma kiertää alueen sisällä ja investointien 

positiiviset vaikutukset heijastuvat laajalle. Toisaalta alhainen kansainvälisen 

alihankinnan ja tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen määrä ei anna kovin hyvää kuvaa 
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yritysten kansainvälistymisen asteesta, sillä usein kasvavat ja kansainvälistyvät 

yritykset suuntaavat toimintojaan ulkomaille jo liiketoiminnan alkuvaiheessa. 

Takomo-yritysten toimintaa ja toiminnan laajuutta kuvaavia taloudellisia tietoja 

tarkastellessa käy selvästi ilmi Takomon onnistuminen omassa toiminnassaan. Yrityksiä 

on syntynyt, työpaikkoja on luotu ja osa yrityksistä on tulosten valossa saanut 

liiketoimintansa hyvin alkuun. Takomo-yritysten taloudellisia tietoja tulkittaessa on 

myös selvää, että Oulun kaupungin elinkeinoliikelaitos BusinessOulun kautta 

järjestettävä 400 000 euron vuotuinen rahoitusosuus Oulun Yritystakomo Oy:n 

toiminnan järjestämiseksi tuntuu varsin pieneltä Takomon aikaan saamiin tuloksiin 

nähden. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole arvioida ovatko tulokset 

panostuksiin nähden riittäviä tai miten Oulun Yritystakomo Oy:n rahoitus tulisi 

tulevaisuudessa järjestää. 

 

Epäsuorat aluekehitykselliset vaikutukset 

Kuten tutkimussuunnitelman yhteydessä todettiin, on tämän pro gradu -tutkimuksen 

tarkoituksena ollut selvittää suoraan kuntatalouteen vaikuttavien tulosten lisäksi myös 

Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan aikaan saamia epäsuoria vaikutuksia. 

Tutkimuksen edetessä näiden vaikutusten mitattavuuden vaikeus tuli konkreettisesti 

ilmi. Näitä tuloksia päädyttiin tutkimaan Takomon toimintaan osallistuneiden yrittäjien 

henkilökohtaisten kokemusten kautta. Haastatteluista saatujen tulosten pohjalta on 

täysin mahdotonta sanoa, vastaavatko haastateltujen Takojien kokemukset Takomon 

toimintaan osallistuneiden henkilöiden yleistä mielipidettä. Tulosten valossa on myös 

vaikea antaa esiin tulleille epäsuorille vaikutuksille minkäänlaista taloudellista arvoa, 

joka saattaisi käydä ilmi esimerkiksi säästöinä Oulun kaupungin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kustannuksissa. Tällaiset tulokset vaatisivat täysin eri laajuudessa ja 

eri metodein toteutettavan tutkimuksen, johon ei tämän selvityksen osalta edes pyritty. 

Saatujen tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että Oulun Yritystakomon 

toiminnalla on paljon sosiaalista, mutta joskin vaikeasti hahmotettavaa merkitystä 

alueellisen hyvinvoinnin luojana. Tulosten perusteella Takomo ja sen toiminta on 

helpottanut konkreettisesti ansiotyön päättymisen jälkeiseen elämään sopeutumista 
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haastatteluissa esiin tulleilla tavoilla. Tämä tutkimus ei kuitenkaan ota kantaa siihen, 

onko tällaisten vaikutusten saavuttaminen Takomon kaltaisen organisaation tehtävä, vai 

pitäisikö näitä vaikutuksia yrittää saavuttaa toisenlaisten julkisten tai yksityisten 

palveluiden kautta. 

Toinen merkittävä Takomon aikaan saama epäsuora vaikutus on tuloksista 

välittynyt yritysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Oulun seudulla. Tämän johdosta 

yrittäjyys vaihtoehtona saattaa houkutella entistä useampia. Kun uusia yrityksiä syntyy 

paljon, on entistä todennäköisempää, että niistä jokin saavuttaa laajaa kaupallista 

menestystä ja vaikuttaa siten positiivisesti Oulun alueen kehitykseen. Yritysmyönteinen 

ilmapiiri saattaa houkutella Ouluun myös jo liiketoiminta-asemansa vakiinnuttaneita 

yrityksiä, jolloin taloudelliset hyödyt konkretisoituvat nopeasti uusien työpaikkojen 

muodossa. 

 

Lopuksi 

Tuloksia tulkittaessa on muistettava, että ne sisältävät edelleen useita epävarmuutta 

aiheuttavia tekijöitä. Esimerkiksi eri rekisteritietoja hyväksi käyttäen tehty suppea 

taustaselvitys Takomo-yritysten liiketoiminnan aktiivisuudesta ei välttämättä anna 

täysin todenmukaista kuvaa yritysten tilasta. Yrityksen aktiivisuus ei kuitenkaan tässä 

yhteydessä suoraan tarkoita, että yritys esimerkiksi maksaisi henkilöstölleen palkkaa, tai 

että yrittäjä saisi päätoimisen toimeentulonsa kokonaan yrityksen kautta. Jos tilanne on 

tämä, yritys ei myöskään saa aikaan suoria aluetaloudellisia hyötyjä, jotka lopulta 

kumuloituvat kuntatalouteen henkilö- ja yritysverotuksen kautta. Yritysten todellisen 

nykytilan selvittäminen vaatisi laajamittaisen jatkotutkimuksen, jossa jokaisen Takomo-

yrityksen liiketoimintaan ja sen laajuuteen paneuduttaisiin yksityiskohtaisesti. Tämän 

tutkimuksen tuloksia tarkastellessa on myös syytä muistaa, että kyselyyn saatiin 

vastaukset vain 24 Takomo-yritykseltä. Vaikka kyselytutkimuksen otosta voidaankin 

pitää edustavana kuvauksena kaikista Takomo-yrityksistä, ei otos koskaan vastaa 

täydellisesti koko perusjoukkoa. Tällöin tuloksia tulkittaessa on muistettava, että niihin 

sisältyy aina virheen mahdollisuus.  
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Sekä suoria taloudellisia hyötyjä että epäsuoraa vaikuttavuutta tarkastellessa on 

myös tärkeää pitää mielessä, että Oulun Yritystakomo Oy on toiminnassaan vasta 

alkuvaiheessa. Tätä tutkimusta tehtäessä ensimmäiset Takomolla perustetut yritykset 

ovat enimmillään noin kolme vuotta vanhoja. Tämä on yritystoiminnan kannalta lyhyt 

aika ja suuri osa yrityksistä onkin vasta elinkaarensa alkuvaiheessa. Näin ollen Takomo-

yritysten todelliset aluekehitykselliset vaikutukset eivät vielä suurilta osin ole edes 

näkyvillä, joten pitkälle ulottuvien ja lopullisten arvioiden tekeminen Yritystakomon 

toiminnasta ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista. Kattavamman arvion 

saamiseksi olisi hyvä, jos tämän tutkimuksen kaltaisia selvityksiä Takomo-yritysten 

tilasta ja kehityksestä tehtäisiin säännöllisin väliajoin. Näin ollen saataisiin keskenään 

vertailukelpoisia tuloksia yritysten kehityksestä sekä niiden aluekehityksellisestä 

merkityksestä. 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että vaikka tulosten 

valossa Oulun Yritystakomo Oy:n toiminta näyttäytyykin tehokkaana keinona tarttua 

rakennemuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, ei se silti ole ainoa tai itsestään selvä 

ratkaisu työvoimapoliittisiin ongelmiin. Tulosten valossa Takomon kaltainen toiminta 

tulisikin nähdä vain yhtenä aluekehityksen työkaluna, joka tarvitsee rinnalleen laajasti 

myös muita toimintoja. Vaikka julkinen hallinto on laajasti omaksunut 

uusyritystoiminnan tukemisen osaksi elinkeinopolitiikan toteuttamista, on syytä pitää 

mielessä teoria-osan yhteydessäkin esitetty kritiikki julkisen hallinnon yrittäjyyden 

tärkeyttä korostavaa politiikkaa kohtaan. Kaikenlainen yrittäjyys ei automaattisesti luo 

taloudellista kasvua. Julkisen hallinnon tukitoimia kohdistettaessa tulisikin keskittyä 

ehkä enemmän yritysten laatuun kuin määrään, sillä todellista kasvupotentiaalia 

omaavien yritysten osuus kaikista uusista yrityksistä on todellisuudessa hyvin pieni. 

Toisaalta kasvuyrityksiä ja niiden tukitoimia käsittelevässä osassa todettiin, että 

yrityksille pitää luoda myös mahdollisuus epäonnistua. Uusia yrityksiä ei synny, jos 

epäonnistumisen riskit ovat yrityksen menestyksestä saatavia hyötyjä suuremmat. 

Yrittäjyyden edistämisen toiminnoissaan julkisen hallinnon tulee kiinnittää tähän 

erityistä huomiota. Tutkimuksen tulosten perusteella Oulun Yritystakomo Oy on hyvä 
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ja toimiva esimerkki tällaisesta toiminnasta, jossa yhteiskunnan tukemana on osaltaan 

saatu madallettua yrittäjyyden riskejä. 

Yrittäjyyteen kannustamisessa tulee myös käyttää harkintaa, sillä yrittäjyys ei sovi 

jokaiselle ja usein uudelleen työllistyminen tai kouluttautuminen voi olla yrittäjyyttä 

järkevämpi vaihtoehto. Myös hautomotoiminnan yhteydessä kehitettäviä liikeideoita ja 

perustettavia yrityksiä arvioitaessa tulee käyttää riittävästi kriittistä arviointia todellisen 

kaupallisen potentiaalin selvittämiseksi. Liiketoimintaan ryhtyessä on syytä olla myös 

tietoinen siitä tosiasiasta, että teoriankin valossa vain harva uusi yritys saavuttaa 

elinkaarensa aikana todellista kaupallista menestystä. Lisäksi aloittelevan yrityksen arki 

on usein Takomo-yrittäjienkin kokemusten perusteella raskasta vailla työlainsäädännön 

mukaisia työaikoja tai vapaapäiviä työterveyshuollosta puhumattakaan. Yrittäjiksi 

aikovia on siis syytä tiedottaa myös näistä seikoista osana yritysten syntyyn ja 

kehittymiseen tähtäävää toimintaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei teoriaosan yhteydessä esitelty 

yrityshautomon käsite ole sellaisenaan riittävä kuvaamaan Oulun Yritystakomo Oy:n 

toimintaa. Perinteisten yrityshautomoiden tapaan Yritystakomokin tarjoaa Takojille 

käyttöön fyysisen toimitilan sekä runsaan joukon erilaisia laitteita ja palveluita, joiden 

tarkoituksena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Tutkimuksen tulosten mukaan 

näitä seikkoja tärkeämpää on kuitenkin Takomon poikkeuksellisen avoin ja 

yhteisöllisyyttä korostava toimintatapa. Tämän ansiosta eri alojen asiantuntijat ja osaajat 

pääsevät kohtaamaan ja verkostoitumaan innostuneessa ja innovatiivisessa 

ympäristössä, mikä tulosten osoittamalla tavalla konkretisoituu uudeksi 

yritystoiminnaksi ja moniksi muiksi vaikeammin määriteltäviksi hyödyksi. Tästä 

huolimatta tämä tutkimus ei kuitenkaan pyri muodostamaan täysin uutta käsitettä 

kuvaamaan Takomon kaltaista toimintaa, vaan käsitteen laajentaminen vaatisi eri 

metodein tehtävää jatkotutkimusta. 

Tulosten esittämällä tavalla Oulun Yritystakomo Oy on alkuperäisten 

tavoitteidensa mukaisesti ollut tukemassa kehityskulkua, jossa ICT-alan 

rakennemuutoksen myötä Oulun alueella vapautunut osaaminen on saatu tuottamaan 

uudelleen yrittäjyyden kautta. Oulun Yritystakomo ei kuitenkaan kykene toimimaan 
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yksin, vaan tulosten saavuttaminen on edellyttänyt läheistä ja aktiivista yhteistyötä 

Oulun seudun yrityspalveluverkoston muiden toimijoiden kanssa. Näin ollen Oulun 

Yritystakomo Oy:tä ei tulisikaan koskaan ajatella pelkästään itsenäisenä toimijana, vaan 

osana laajaa kokonaisuutta, jossa jokaisella toimijalla on oma erityinen ja tarpeellinen 

paikkansa. Tämä pro gradu -tutkimus on hyvä lopettaa erään Takojan lainaukseen, joka 

tiivistää hyvin Oulun Yritystakomo Oy:n roolin tässä kokonaisuudessa: 

”En ehkä osaa sanoa tätäkään oikein, mutta se mitä teette on paljon 

enemmän kuin kylttejä katossa, enemmän kuin saatuja työpaikkoja, 

enemmän kuin käytyjä koulutuksia, enemmän kuin uusia taitoja se on 

jotain jota ei voi mitata muun muassa uskoa tulevaan, uskoa ihmisiin, 

uskoa siihen että huomenna on uusi päivä.” (Takoja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 

 

LÄHTEET 

 

Aernoudt, R. (2004). Incubators: Tool for Entrepreneurship? Small Business Economics 

23:2, 127-135. 

Ala-Rämi, K. (2007). Communication and distance in collaboration between high-

technology enterprises in Northern Finland. European Planning Studies 15:8, 

1047-1062. 

Alasuutari, P. (1999). Laadullinen tutkimus. 317s. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Alkula, T., S. Pöntinen & P. Ylöstalo (1995). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset 

menetelmät. 316s. WSOY:n graafiset laitokset, Juva. 

Allen, D. N. & M. L. Weinberg (1988). State Investment in Business Incubators. Public 

Administration Quarterly 12:2, 196-215. 

Amin, A. (2000). Industrial Districts. Teoksessa Barnes, T. & E. Shephard (toim.) A 

Companion to Economic Geography, 149-168. Blackwell Publishing, UK. 

Armington, C. & M. Odle (1982). Small busines – how many jobs? The Brookings 

Review 1:2, 14-17. 

Audretsch, D. B. (2004). Sustaining innovation and growth: Public policy support for 

entrepreneurship. Industry and Innovation 11:3, 167–91. 

Audretsch, D. B. & M. Keilbach (2007). The localisation of entrepreneurship capital: 

Evidence from Germany. Papers in Regional Science 86:3, 351–365. 

Autio, E. & M. Kloftsen (1998). A Comparative Study of Two European Business 

Incubators. Journal of Small Business Management 36:1, 30-43. 

Barnes, T. & E. Shephard (2000). Introduction: The Art of Economic Geography. 

Teoksessa Barnes, T. & E. Shephard (toim.) A Companion to Economic 

Geography, 1-8. Blackwell Publishing, UK. 

Bergek, A. & C. Norrman. (2008). Incubator best practice: A framework. Technovation 

28:1-2, 20-28. 

Birch, D. L. (1979). The job generation process. MIT Program on Neighborhood and 

Regional Change.  Cambridge. 

Bishop, P. (2012). Knowledge, diversity and entrepreneurship: a spatial analysis of new 

firm formation in Great Britain. Entrepreneurship & Regional Development 24:7–

8,  641–660. 



 89 

 

 

Brooks, O. J. (1986). Economic Development Through Entrepreneurship: Incubators 

and Incubation Process. Economic Development Review 4:2, 24-29. 

Caniëls M. C. J. & H. A. Romijn (2005). What works, and why, in business services 

provision for SME: insight from evolutionary theory. Managing Service Quality 

15:6, 591-608. 

Cooke, P., M. G. Uranga, & G. Etxebarria (1997). Regional innovation systems: 

Institutional and organisational dimensions. Research Policy 26:4-5, 475–491. 

Davis, S. J., J. C. Haltiwanger & S. Schub. (1996). Job Creation and Destruction. The 

MIT Press, Cambridge. 

Delgado, M., M. E. Porter & S. Stern (2010). Clusters and entrepreneurship. Journal of 

Economic Geography 10:4, 495-518. 

Eskola, J. & J. Suoranta (1996). Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 214 s. Lapin 

yliopisto, Rovaniemi. 

Feldman, M. P. (2001). The Entrepreneurial Event Revisited: Firm Formation in a 

Regional Context. Industrial and Corporate Change 10:4, 861-891. 

Fischer, M. M. (1988). Business Formation and Regional Development: Some Major 

Issues. Teoksessa Giaoutzi, M., P. Nijkamp & D. J. Storey (toim.) Small and 

Medium-size Enterprises and Regional Development, 85-103. Routledge, London. 

Fritsch, M. (2008). How does new business formation affect regional development? 

Introduction to the special issue. Small Business Economics 30:1, 1-14. 

Fritsch, M. & Mueller, P. (2004). Effects of new business formation on regional 

development over time. Regional Studies 38:8, 961–975. 

Fry, F. L. (1987). The Role of Incubators in Small Business Planning. American 

Journal of Small Business 12:1, 51-61. 

Hackett, S. M. & D. M. Dilts (2004). A Systematic Review of Business Incubation 

Research. Journal of Technology Transfer 29:1, 55-82. 

Hansen, M. T., H. W. Chesbrough, N. Nohria & D. N. Sull (2000). Networked 

Incubators: Hothouses of the New Economy. Harvard Business Review 78:5, 74-

84. 

Harmaakorpi, V., H. Melkas & S. Pekkarinen (2008). Rakennettu kilpailukyky ja 

kehitysalustat. Teoksessa Harmaakorpi, V. & H. Melkas (toim.) 

Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa, 139-148. Suomen Kuntaliitto, 

ACTA-sarja. Helsinki. 

Heikkilä, T. (2005). Tilastollinen tutkimus. 328s. Edita, Helsinki. 



 90 

 

 

Hoggart, K., L. Leeds & A. Davies (2002). Researching human geography. 359s. 

London, Arnold. 

Howells, J. (2005). Innovation and regional economic development: A matter of 

perspective? Research Policy 34:8, 1220-1234. 

Hyry, M. (2004). Industrial growth and development in Northern Finland: The case of 

Oulu 1970-2002. Akateeminen väitöskirja. Coventry Business School, Coventry 

university. 222s. 

Jauhiainen, J. (2008). Regional innovation policies in Finland – Towards convergence 

and/or mismatch? Regional Studies 42:7, 1031-1046.  

Kiuru, P., J. Handelberg & H. Rannikko (2013). Bridge It Up – työntekijöille tarjottujen 

start-up -palveluiden vaikuttavuus – Case Nokian Bridge-ohjelma. 

Pienyrityskeskus. Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto. 58s. 

Koivumäki, T., V. Seppänen, J. Simonen, S. Sohlo & R. Svento (2013). ICT-alan 

muutos ja sen vaikutukset: mahdollisuudet Pohjois-Suomelle. 36s. Martti 

Ahtisaari Instituutti. Taloustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Kostiainen, J. (1999). Kaupunkiseudun kilpailukyky ja elinkeinopolitiikka 

tietoyhteiskunnassa. Teoksessa Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen 

kilpailukyky ja johtaminen tietoyhteiskunnassa, 41-71. Suomen Kuntaliitto, 

ACTA-sarja, Helsinki. 

Knoben, J., R. Ponds & F. van Oort (2011). Employment from new firm formation in 

the Netherlands: Agglomeration economies and the Knowledge Spillover Theory 

of Entrepreneurship. Entrepreneurship & Regional Development 23: 3-4, 137-

157. 

Kuratko, D. F. & W. R. LaFolette (1987). Small Business Incubators for Local 

Economic Development. Economic Development Review 5:2, 49-55. 

Laukkanen, M. (2007). Kasvuyritys. 435s. Talentum Oy, Helsinki.  

Leskinen, J. (2001). Alueellisen yhteistyön kehittämishanke. Loppuraportti. 

Työministeriö. Helsinki. 

Liimatainen, K. (2013). Oulu jaksaa yrittää. Helsingin Sanomat 29.7.2013. 

Malecki, E. J. (1994). Entrepreneurship in Regional and Local Development. 

International Regional Science Review 16:1, 119-153. 

Mendez-Picazo, M. T., M. A. Galindo-Martin & D. Ribeiro-Soriano (2012). 

Governance, entrepreneurship and economic growth. Entrepreneurship & 

Regional Development 24:9-10, 865-877. 



 91 

 

 

Menghinello, S., L. De Propris & N. Driffield (2010). Industrial districts, inward 

foreign investment and regional development. Journal of Economic Geography 

10:4, 539-558. 

Mian, S. A. (1997). Assessing and Managing the University Technology Business 

Incubator: An Integrative Framework. Journal of Business Venturing 12:4, 251-

285. 

Mäkinen, V. (2013). Oululaiset eivät luovu toivosta. Helsingin Sanomat 2.7.2013. 

Nokia (2011). Nokia tukee irtisanomisten kohteena olevia henkilöitä ja paikkakuntia 

laajalla yhteiskuntavastuuohjelmalla. <http://aani.nokia.fi/2011/04/27/nokia-

tukee-irtisanomisten-kohteena-olevia-henkiloita-ja-paikkakuntia-laajalla-

yhteiskuntavastuuohjelmalla/> 

OECD (2000), “Small and medium-sized enterprises: local strength, global reach”, 

OECD Observer, Policy Brief. 

Phan, P. H., D. S. Siegel & M. Wright (2005). Science parks and incubators: 

observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing 20:2, 

165-182. 

Plosila, W. & D. N. Allen (1985). Small Business Incubators and Public Policy: 

Implications for States and Local Development Strategies. Policy Studies Journal 

13:4, 729-734. 

Poijula, S. & R. Ahonen (2007). Irtisanotut. Muutos, menetys ja selviytyminen. 208s. 

Kirjapaja, Helsinki. 

Porter, M. (1998). On Competition. 485s. Harvard Business School Press, Boston.  

Preuss, L. (2011). On the contribution of public procurement to entrepreneurship and 

small business policy. Entrepreneurship & Regional Development 23:9-10, 787-

814. 

Pukkinen, T., P. Stenholm & P. Malinen (2006). Measuring the number of growth 

enterprises. Teoksessa Heinonen, J. (toim.) The Nature and Elements of Growth – 

Finnish SMEs in focus, 27-52. Kirjapaino Esa Print, Tampere. 

Raunio, M. (2001). Asuin- ja elinympäristön laatu kaupunkiseutujen kilpailuetuna. 

Teoksessa Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden kilpailukyvyn 

kahdeksan elementtiä, 129-150. Suomen Kuntaliitto, ACTA-sarja. Helsinki. 

Rigby, D. L. (2000). Geography and Technological change. Teoksessa Barnes, T. & E. 

Shephard (toim.) A Companion to Economic Geography, 202-223. Blackwell 

Publishing, UK. 

Ruusuvuori, J. & L. Tiittula (toim.) (2005). Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja 

vuorovaikutus. 310s. Vastapaino, Tampere. 



 92 

 

 

Sajari, P. (2013). Epävarmuus kasvaa Oulussa. Helsingin Sanomat 1.7.2013. 

Scherer, A. & D. W. McDonald (1988). A Model for the Development of Small High-

Technology Business Based Case Studies from an Incubator. Journal of Product 

Innovation Management 5:4, 282-295. 

Shane, S. (2009.) Why Encouraging More People to Become Entrepreneurs is Bad 

Public Policy. Small Business Economics 33:2, 141-149. 

Smallbone, D., J. Kitching, and R. Athayde. (2010). Ethnic diversity, entrepreneurship 

and competitiveness in a global city. International Small Business Journal 28:2, 

174–90. 

Sotarauta, M. & J. Kostiainen (1999). Kaupunkiseudut matkalla tietoyhteiskuntaan. 

Teoksessa Sotarauta, M. (toim.) Kaupunkiseutujen kilpailukyky ja johtaminen 

tietoyhteiskunnassa, 10-17. Suomen Kuntaliitto, ACTA-sarja. Helsinki. 

Sotarauta, M., N. Mustikkamäki & R. Linnamaa (2001). Alueet uusien haasteiden 

edessä. Teoksessa Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (toim.) Alueiden 

kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä. Suomen Kuntaliitto, ACTA-sarja. Helsinki. 

Storey, D. J. (1988). The Role of Small and Medium-sized Enterprises in European Job 

Creation: Key Issues for Policy and Research. Teoksessa Giaoutsi, M., P. 

Nijkamp & D. J. Storey. (toim.) Small and Medium-size Enterprises and Regional 

Development, 140-160. Routledge, London. 

Storhammar, E. (2010). Toimintaympäristö ja pk-yritykset. Havaintoja yritysten 

toimintaan vaikuttavista tekijöistä. 186s. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä. 

Storper, M. (1997). The Regional World: Territorial Development in a Global 

Economy. 338s. Guilford Press, New York. 

Storper, M. (2000). Globalization, Localization, and Trade. Teoksessa Clark, G. L., M. 

P. Feldman & M. S. Gertler (toim.) The Oxford Handbook of Economic 

Geography, 146-165. Oxford University Press, UK. 

Technopolis (2014). Historia. <http://www.technopolis.fi/fi/technopolis/technopolis-

yrityksena/historia/Sivut/default.aspx> 13.1.2014 

Tervo, M. & U. M. Mäkeläinen (2010). Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 

ihmismaantieteessä. Opetusmoniste. Maantieteenlaitos. 145s. Oulun yliopisto, 

Oulu. 

Thurik, A. R., M. A. Carree, A. Van Stel & D. B. Audretsch (2008). Does self-

employment reduce unemployment? Journal of Business Venturing 23:6, 673-

686. 

Tuomi, J. &  A. Sarajärvi (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 175s. 

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 



 93 

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2012). Hallitus nimesi kolme uutta äkillisen 

rakennemuutoksen aluetta – tukea myös lakkautettavien varuskuntien seuduille. 

<https://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2012/hallitus_ni

mesi_kolme_uutta_akillisen_rakennemuutoksen_aluetta_-

_tukea_myos_lakkautettavien_varuskuntien_seuduille.107743.news>  22.11.2013 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2013). Äkillisen rakennemuutoksen alueet ja varuskuntien 

lakkauttamisesta johtuvat tukialueet. < http://www.tem.fi/?s=2158> 20.8.2013 

Valli, R. (2007). Kyselylomaketutkimus. Teoksessa Aaltola J. & R. Valli (toim.) 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1., 102-125. PS-kustannus, Jyväskylä. 

Van Stel, A. & K. Suddle (2008). The impact of new firm formation on regional 

development in the Netherlands. Small Business Economics 30:1, 31–47. 

Vehkalahti, K. (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. 223s. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

VTT (2014). VTT < http://www.vtt.fi/vtt/index.jsp> 10.1.2014 

Walker, R. A. (2000). The Geography of Production. Teoksessa Barnes, T. & E. 

Shephard (toim.) A Companion to Economic Geography, 113-132. Blackwell 

Publishing, UK. 

Yleisradio (2013). Näin Nokia on irtisanonut Suomessa. 

<http://yle.fi/uutiset/nain_nokia_on_irtisanonut_suomessa/6455026> 22.11.2013 

Zimmerbauer, K. (2008). Alueellinen imago ja identiteetti liikkeessä. Akateeminen 

väitöskirja. Maantieteen laitos, Helsingin yliopisto. 182s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

 

LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 
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8. Liikevaihto (€) yrityksen ensimmäisellä tilikaudella? 

55

66

 
9. Yrityksen arvioitu liikevaihto ( €) tällä tilikaudella? *

55

66

 
10. Yrityksen perustajien yritykseen sijoittaman pääoman ( €) määrä? *

55

66

 
11. Yrityksen rahoittamiseen on käytetty Nokian tarjoamaa irtisanomispakettia ( €) tai Bridge-ohjelman kautta saatua rahoitusta
(€)? *

gfedc Irtisanomispaketti (€)

gfedc Bridge-ohjelma (€)

gfedc Ei ole käytetty

 
12. Yrityksen pääomasijoitusten, yritystukien ja lainojen määrä ( €)? *

Pääomasijoituksilla tarkoitetaan tässä tapauksessa yrittäjän ja yrittäjän lähipiirin ulkopuolisia sijoituksia. Yritystukiin lasketaan 
tässä tapauksessa kuuluvaksi mm. ELYn, TEKESin ja Keksintösäätiön ym. avustukset. Lainoilla tarkoitetaan pankkien, Finveran, 
TEKESin ja Keksintösäätiön ym. myöntämiä lainoja ja lainojen takauksia.

Pääomasijoitukset ( €) 
55

66

Yritystuet (€) 
55

66

Lainat (€) 
55

66

 
13. Yritys aikoo tavoitella pääomasijoitusta/sijoituksia tulevaisuudessa? *

nmlkj Kyllä

nmlkj Ei

 
14. Henkilöstön määrä yrityksen aloitusvuonna? *

55

66

 
15. Yrityksen henkilöstön määrä tällä hetkellä? *

55

66
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16. Yrityksen arvioitu henkilöstön määrä viiden vuoden kuluttua? 

55

66

 
17. Takojien osuus yrityksen henkilöstöstä tällä hetkellä? *

55

66

 

Yrityksen liiketoimintaa, tuotetta ja markkinoita koskevat tiedot  

 
18. Yrityksen tuote? *

gfedc Kuluttajatuote

gfedc B2B-tuote

gfedc Kuluttajapalvelu

gfedc B2B-palvelu

gfedc Muu, mikä?

 
19. Arvioitu yrityksen kokonaismyynnin alueellinen jakautuminen? *

Vastaaja jakaa 100% kokonaismyynnin osiin sen alueellisen jakauman mukaan, esim. Oulu ja lähialue 20%, Muu kotimainen 
50%, Kansainvälinen 30%

Oulu ja lähialue (%)  
55

66

Muu kotimainen (%)  
55

66

Kansainvälinen (%)  
55

66

 
20. Alihankkijoiden kokonaismäärä ja sijainti? *

Esim. Oulu ja lähialue 5 kpl., Muu kotimaa 8 kpl., Kansainväliset 2 kpl.

Oulu ja lähialue  
55

66

Muu kotimaa 
55

66

Kansainväliset 
55

66

 
21. Arvio yrityksen tutkimukseen ja tuotekehitykseen käyttämästä rahamäärästä ( €) yrityksen perustamisesta lähtien? 

Esim. Oulu ja lähialue 30 000 €, Muu kotimaa 20 000 €, Kansainväliset 10 000 €

Oulu ja lähialue  
55

66

Muu kotimaa 
55

66

Kansainväliset 
55

66
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22. Arvio yrityksen myyntiin ja markkinointiin käytetystä rahamäärästä ( €) yrityksen perustamisesta lähtien? 

55

66

 
23. Onko tavoitteena kehittää yrityksestä kasvuyritys? *

nmlkj Kyllä nmlkj Ei

 
24. Onko yrityksen liiketoiminta mielestäsi skaalautuvaa? *

nmlkj Kyllä nmlkj Ei

 

Takomon toimintaa koskevat tiedot  

 
25. Yritys on hyötynyt Takomon toiminnasta *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
26. Yritystä ei olisi perustettu ilman Takomoa *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
27. Yrityksemme kehitti liikeideaa aktiivisesti ja avoimesti muiden takojien kanssa? *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä
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nmlkj En osaa sanoa

 
28. Takomon toiminnan prosessi on vastannut yrityksen tiimiytymisen tarpeita *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
29. Takomon toiminnan prosessi on vastannut yrityksen alkuvaiheen muita tarpeita *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
30. Takomon tilat ja laitteet vastaavat toiminnan tarpeita *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
31. Takomon toiminta kannusti pyrkimään yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
32. Takomolla tiedotettiin yrityksen oman pääoman ehtoisen rahoituksen saamiseen liittyvistä asioista *

nmlkj Täysin eri mieltä
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nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
33. Takomon toiminta auttoi yritystä saamaan oman pääoman ehtoista rahoitusta *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
34. Takomolla tiedotettiin myös Oulun alueen muista startup - ja uusyrityspalveluista *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
35. Takomon toiminta on auttanut selviytymään irtisanomisen myötä muuttuneesta elämäntilanteesta *

nmlkj Täysin eri mieltä

nmlkj Jokseenkin eri mieltä

nmlkj Ei eri eikä samaa mieltä

nmlkj Jokseenkin samaa mieltä

nmlkj Täysin samaa mieltä

nmlkj En osaa sanoa

 
36. Pitäisikö Takomon kaltaista toimintaa ylläpitää Oulun seudulla myös tulevaisuudessa? *

nmlkj Kyllä nmlkj Ei

 
37. Koetko Takomon toiminnan rahanarvoiseksi? 

nmlkj Kyllä nmlkj Ei
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38. Olisin valmis maksamaan kuukaudessa Takomon palveluista seuraavan summan ( €/kk) 

55

66

 
39. Mainitse kolme hyvää asiaa Takomon toiminnasta? 

55

66

 
40. Mainitse kolme asiaa, joita Takomon toiminnassa tulisi kehittää? 

55

66

 
41. Millaista yrityksen toimintaan liittyvää tukea koette tällä hetkellä tarvisevanne? 

55

66

 
42. Vapaita kommentteja Oulun Yritystakomoon liittyen 

55

66
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Liite 2. Kyselylomakkeen saatekirje 
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Liite 3. Tutkimushaastattelu 

Haastattelu 

 

Taustakysymykset 

Haastateltavan nimi? 

Haastateltavan ikä? 

Haastateltavan edustama yritys? 

Haastateltavan titteli/työnkuva yrityksessä? 

Yrityksen tarina pähkinänkuoressa? Mistä idea yritykseen?  

 

Nokia tausta/irtisanomisen aika 

1. Montako vuotta Nokian palveluksessa ja millaisissa tehtävissä?  

1.1 Milloin irtisanominen? 

2. Voisitteko kertoa hieman irtisanomista/Nokialta lähtemistä edeltäneestä ajasta?  

3. Oliko uhka töiden loppumisesta ollut ilmoilla kauan vai tuliko tilanne eteen yllättäen? 

4. Oliko ajatus yrittäjyydestä käynyt mielessä jo ennen ilmoitusta töiden loppumisesta? 

5. Millaisia ajatuksia ilmoitus töiden loppumisesta sai aikaan?  

6. Koitteko irtisanomisen uhkaksi vai mahdollisuudeksi? 

7. Voisitteko hieman kuvailla aikaa heti töiden päättymisen jälkeen?  

8. Oliko yrittäjäksi ryhtyminen ainoa vaihtoehto irtisanomisen jälkeen vai oliko 

mielessä myös työnhaku/muita vaihtoehtoja? 

9. Millaisia konkreettisia muutoksia/vaikutuksia irtisanominen teidän elämäänne 

aiheutti?  

10. Koitteko tarvitsevanne tukea irtisanomisesta selviytymiseen? 

11. Oliko tukea riittävästi saatavissa? 

12. Mikä taho oli suurin ja paras tuki tilanteessa? 
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Takomon toimintaa osallistuminen 

13. Koska ja keneltä kuulitte Oulun Yritystakomosta ensimmäisen kerran? 

14. Tiedotettiinko Takomosta ennen ilmoitusta töiden loppumisesta ja jos tiedotettiin, 

niin kenen taholta? 

15. Koetteko, että Takomosta olisi ollut syytä tiedottaa aikaisemmin ja paremmin? 

16. Markkinoitiinko takomoa mielestänne riittävästi mahdollisuutena irtisanomisen 

jälkeen? 

17. Miten päätös Takomolle tulosta kypsyi ja oliko Takomon toimintaan mielestänne 

helppoa hypätä mukaan? 

18. Mikä oli mielikuvanne Takomosta ennen kuin itse päätitte osallistua toimintaan?  

19. Oliko idea omasta yrityksestä selvä alusta lähtien Takomolle tultaessa vai 

harkitsitteko hyppäämistä jonkun muun Takojan kelkkaan kehittämään hänen ideaansa? 

20. Miten käytännön toiminta teidän osaltanne Takomolla alkoi?  

21. Hyödynsittekö muiden Takojien osaamista ja mielipiteitä yritystänne kehitettäessä 

esim. Hehkutuksien yhteydessä vai oliko teillä itsellänne kaikki tarvittava osaaminen 

liiketoiminnan alkuun saattamiseksi? 

22. Tarjositteko itse omaa osaamistanne muiden Takojien käyttöön? 

23. Miten yrityksen tiimiytymisen prosessi Takomolla teidän kohdallanne eteni? 

24. Miten koette sen, että Takomo kannustaa kehittämään yritysideoita aktiivisesti 

muiden Takojien kanssa? Oliko se luonnollista vai tuntuiko ajatus liikeidean 

avaamisesta muille hankalalta tai oudolta? 

 

Henkilökohtaiset kokemukset Takomon toiminnasta 

25. Millainen ilmapiiri Takomolla teidän mielestänne vallitsi?  

26. Koetteko, että osallistuminen Takomon toimintaan helpotti sopeutumaan töiden 

loppumisen jälkeiseen tilanteeseen? 

27. Koetteko, että muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen Takomon 

toiminnan myötä auttoi irtisanomisen jälkeisessä elämäntilanteessa? 

28. Jaoitteko itse omia kokemuksianne liittyen irtisanomiseen muiden Takojien kanssa? 
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29. Voisitteko kuvailla lyhyesti miten elämäntilanteenne olisi erilainen tällä hetkellä, jos 

ette olisi osallistuneet Takomon toimintaan ansiotöiden loppumisen jälkeen? 

30. Koetteko, että Takomon toiminta on vaikuttanut suoraan tai välillisesti tämän 

hetkiseen elämäntilanteeseenne? 

 

Yrittäjän kokemukset Takomon roolista Oulun seudulle 

31. Oulun seudulla on viime vuosina liputettu paljon uusyritystoiminnan ja 

kasvuyrittäjyyden puolesta ja Oulun yrittäjyysmyönteinen ilmapiiri on noteerattu niin 

kansallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Koetteko, että Takomon toiminnalla on ollut 

osuutta tähän prosessiin?  

32. Oletteko luoneet asiakassuhteita muiden Takomo-yritysten kanssa? 

33. Oletteko suositelleet Takomon toimintaan osallistumista muille? 
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	Vuonna 1907 Kajaaniin perustettu sellu- ja paperitehdas Kajaani Oy ajautui liiketoiminnassaan vaikeuksiin 1960-luvun lopulla ja yhtiö näki elektroniikkateollisuudessa suuria mahdollisuuksia yritystoiminnan laajentamiseksi uudelle toimialalle. Kajaani ...
	Seuraava käännekohta Oulun seudun ICT-alan kehityksen kannalta tapahtui vuonna 1972, kun monialayhtiö Oy Nokia Ab päätti sijoittaa ensimmäisen elektroniikka-alan kokoonpanoyksikkönsä Ouluun. Kajaani Oy:stä poiketen Nokia Electronicsin varhaisen Ouluun...
	Seuraava tärkeä askel Oulun seudun ICT-alan menestyksen kannalta otettiin vuonna 1974, kun Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) aloitti toimintansa Oulussa aluksi kahden tutkimuslaboratorion voimin. VTT on Suomen valtion omistama soveltavaa tutkim...
	ICT-alan menestyksen vuodet
	Kasvavan elektroniikkateollisuuden merkitys Oulun seudulle alkoi konkretisoitua 1980-luvun alussa, kun ajatus uuden Teknologiakylän perustamisesta nousi esiin. Taustalla oli jo noin kymmenen vuotta jatkunut elektroniikka-alan yritysten keskittyminen O...
	Teknologiakylän perustamisella oli tärkeä merkitys Oulun ICT-alan kehitykselle. 1980-luvulla Teknologiakylä houkutteli kasvavaan tahtiin uusia yrityksiä, jolloin Oulun kaupunki pyrki tietoisesti rakentamaan itselleen imagoa pohjoisena elektroniikka- j...
	Vaikka Teknologiakylä perustettiin vuonna 1982 alueellisesti tukemaan juuri Oulun elektroniikkateollisuuden kehitystä, säteili sen menestys myös muualle Suomeen. 1990-luvulla Teknologiakylä laajensi toimintojaan Oulussa, mutta vuosituhannen vaihteesee...
	Teknologiakylän lisäksi Oulun ICT-alan menestys kulminoituu pitkälti Nokian matkapuhelin- ja verkkolaiteliiketoiminnan varaan. Historiallisesti Nokian keskeinen rooli on kuitenkin nuori ilmiö. Nokian toiminta Oulussa alkoi vuonna 1960, kun yhtiö aloit...
	Oulun kannalta merkittävä käänne tapahtui vuonna 1985, kun silloinen Telenokia ja vuonna 1979 Nokian ja Saloran perustama Mobira Oy päättivät sijoittaa ohjelmistokehittämisen tutkimus- ja tuotekehitystoimintojaan Ouluun. Osaavan työvoiman saatavuus ho...
	GSM-teknologian kehittyminen 1980- 1990-lukujen vaihteessa avasi jälleen uusia ovia Nokialle ja sen Oulun yksiköille. Nokia oli jäsenenä monikansallisessa yhteenliittymässä, jonka tarkoituksena oli kehittää teknologiaa uuden GSM-verkon toiminnan mahdo...
	GSM-teknologia mullisti matkapuhelinten markkinat 1990-luvun aikana ja tämä näkyi Oulussa Nokia matkapuhelintoimintojen nopeana laajenemisena. Matkapuhelinten osalta Nokia Mobile Phones sijoitti 1990-luvulla toimintaansa Oulun lisäksi Saloon ja Tamper...
	Kokonaisuudessaan Nokian merkitys Oulun kannalta kasvoi kovaa vauhti koko 1990-luvun ajan. Vuosien 1996 ja 1997 aikana Oulussa Nokian palveluksessa työskenteli kokonaisuudessaan parhaimmillaan yli 5000 työntekijää. Nokian menestys synnytti ympärilleen...
	Rakennemuutoksen aika
	Koko 1990-luvun ajan kestänyt Nokian kasvu Oulussa alkoi hidastua pian 2000-luvun alussa . Ilmiön taustalla olivat ICT-toimialan sisällä tapahtuneet muutokset. Etenkin matkapuhelinteknologian nopea kehittyminen 2000-luvun alkupuolella aiheutti hankalu...
	Heidän mielestään vuoropuhelu Nokian ja Oulun kaupungin välillä väheni tuolloin huomattavasti, mikä taas johtui Nokian ylempien johtajien siirtymisestä pois Oulusta. Päätösvallan hajauttaminen heijasteli Nokian liiketoimintamallin muutosta, jossa paik...
	Koivumäki ym. (2013) kuvailevat Oulun ICT-alan rakennemuutosta käsittelevässä selvityksessään, että Oulussa rakennemuutoksen vaikutuksia lisäsi elinkeinorakenteen voimakas vinoutuminen teknologiateollisuuden varaan. Teknologiateollisuuden ala supistum...
	Keväällä 2011 Nokia aloitti oman Bridge-ohjelmansa, jonka tarkoituksena oli tukea irtisanottavien ja irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden uudelleen työllistymistä. Ohjelma jatkuu vielä kevään 2014 ajan ja sen tavoitteeksi on yhtiön puolesta ase...
	Nokia tukee Bridge-ohjelman kautta yrittäjyyspolun valinneita työntekijöitä monin eri tavoin. Yhtiö jakaa yrittäjyyttä harkitseville aktiivisesti tietoa yrittäjyyteen liittyvistä asioista sekä tarjoaa apua yrityksen liiketoimintasuunnitelman kehittämi...
	OULUN YRITYSTAKOMO OY
	Yritystakomon toiminta ja tarkoitus
	Oulun Seudun Uusyrityskeskus Ry
	Business Kitchen
	Oulun Yrityskiihdyttämö
	Oulun Yrityskiihdyttämö on BusinessOulun ja ELY-keskuksen yhdessä rahoittama kasvuyritysten valmennukseen keskittyvä yrityspalveluorganisaatio. Palvelun tuottajaksi Oulun Yrityskiihdyttämö valittiin julkisella kilpailutuksella vuonna 2012 ja nykyinen ...
	Kuvassa 2. Oulun Yrityskiihdyttämön tarjoamat palvelut on tarkoitettu korkeaa skaalautumisen potentiaalia omaaville ja liiketoiminnassaan vakaaseen vaiheeseen päässeille yrityksille. Yrityskiihdyttämön toiminta on avoinna kaikkien toimialojen yrityksi...
	BusinessOulun startup -palvelut
	Edellä esitellyt BusinessOulun yrityspalveluverkoston toimijat ovat kuitenkin vain osa yritysten ja yrittäjyyden eteen tehtävää kehittämistyötä. BusinessOulun startup -palvelut muodostavat laajan palvelukokonaisuuden, mikä toimii kuvan 2. esittämällä ...
	Rahoituspalveluidensa lisäksi BusinessOulun startup –palvelukokonaisuuden tehtävänä on järjestää yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille runsaasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia yhdessä muiden yrityspalveluverkoston toimijoiden kanssa. Puol...
	BusinessOulun kasvu- ja kansainvälistymispalvelut
	Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut ovat BusinessOulun itse tuottama laaja palvelukokonaisuus, jonka tehtävänä on auttaa paikallisia yrityksiä suuntaamaan liiketoimintaansa uusille markkina-alueille. BusinessOulun kasvu- ja kansainvälistymispalvelut a...
	BusinessOulun kasvu- ja kansainvälistymispalvelut ovat tarkoitettu yrityksille, jotka ovat päässeet liiketoiminnassaan hyvään alkuun ja haluavat suuntautua uusille markkinoille kasvattaakseen yritystä. Yritys voi olla jo vakiinnuttanut asemansa kotima...
	FORDISMISTA GLOBAALIIN MAAILMANTALOUTEEN
	YRITYSTOIMINTA OSANA ALUEELLISTA KEHITTÄMISTÄ
	Yritysten sijaintiin vaikuttavat tekijät
	Tieto ja teknologia yritystoimintaa synnyttävänä tekijänä
	UUSYRITYSTOIMINNAN MERKITYKSEN KASVU
	Uusyritystoiminnan suorat ja epäsuorat vaikutukset
	Julkinen hallinto uusyritystoiminnan tukijana
	Julkisen hallinnon tukitoimia kohtaan esitetty kritiikki
	KASVUYRITYKSET
	Kasvuyritysten tukitoimet Suomessa
	YRITYSHAUTOMOT
	Yrityshautomoiden tutkimusperinne
	TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT
	Tässä tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellistä vaikuttavuutta on tutkittu sekä kvantitatiivisten eli määrällisten että kvalitatiivisten eli laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan Yritystakomon toiminnan s...
	Toisaalta tutkimuksessa halutaan selvittää myös Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan synnyttämiä välillisiä ja epäsuoria hyötyjä. Tässä tutkimuksessa näitä hyötyjä selvitetään toimintaan osallistuneiden yrittäjien omien kokemusten kautta. Tarkoituksena o...
	Kyselyn suunnittelu
	Koska Takomo-yrityksiä käsittelevää valmista tilastoaineistoa ei ollut saatavissa, jäi tutkimuksen onnistumisen kannalta ainoaksi vaihtoehdoksi oman aineiston kerääminen tutkimuksen tarpeisiin. Tutkimusmenetelmäksi valittiin Oulun Yritystakomon toimin...
	Kyselyä suunniteltaessa tutkimuksen alussa määritellyt tutkimuskysymykset ja valittu tutkimusnäkökulma olivat keskeisessä osassa. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli kerätä Takomon toiminnan seurauksena syntyneistä yrityksistä sellaista tietoa, jonka ...
	Ennen kyselylomakkeen laatimista kvantitatiivisissa tutkimuksissa tutkijan täytyy olla selvillä siitä, mikä on se joukko, josta tutkija on kiinnostunut ja jonka piirissä tutkimuksen tulosten oletetaan pitävän paikkansa (Heikkilä 2005: 34; Tervo & Mäke...
	Tässä tutkimuksessa perusjoukon muodostivat kaikki 73 Oulun Yritystakomolla  tutkimuksen aineistonkeruun alkuun mennessä perustettua yritystä. Varsinaista otantamenetelmin tehtävää otantaa ei siis tarvinnut suorittaa, sillä koko perusjoukko oli mahdol...
	Tämän tutkimuksen osalta kokonaistutkimus oli kuitenkin paras vaihtoehto kyselyn toteuttamiseksi, sillä kysely oli helppo suunnata kaikille Yritystakomon toiminnan seurauksena syntyneille yrityksille. Lisäksi kustannuksetkaan eivät olleet ongelma koko...
	Kyselyä suunniteltaessa on tärkeä määritellä tutkimusasetelman ja tulevan aineiston luonne. Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli suorittaa kyselylomakkeen avulla yksi mittaus, jossa tarkastellaan samaan aikaan 73:a eri havaintoyksikköä. Kyseessä on t...
	Ennen varsinaisen kyselylomakkeen laadintaa tutkija joutuu operationalisoimaan tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet ja teoreettiset viitekehykset. Tällä tarkoitetaan tutkittavaa ilmiötä määrittävien käsitteiden ja teorioiden muuttamista ymmär...
	Tässä tutkimuksessa operationalisoinnin kohteena olivat Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehitykselliset vaikutukset. Kysymyksiä mietittäessä oli ensin muodostettava käsitys siitä, mitä aluekehityksellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan ja mitkä tekijät sii...
	Kyselylomakkeen laadinta ja kyselyn toteutus
	Kysely toteutettiin Internetin kautta täytettävänä lomakekyselynä. Kyselymenetelmän valintaan vaikuttivat Internet-kyselyn monet edut verrattuna postitse lähettävään perinteiseen lomakekyselyyn. Sähköinen kyselylomake oli yksinkertaista ja edullista l...
	Kyselylomakkeen kysymykset suunniteltiin yhdessä BusinessOulun edustajien kanssa. Kysymyksistä pyrittiin tekemään mahdollisimman selkeitä ja tarpeen tullen vastaamista helpotettiin kysymyksen yhteyteen sijoitettavalla vastausohjeella. Tällä pyrittiin ...
	Yrittäjien näkemyksiä Takomon käytännön toiminnasta ja sen tehokkuudesta kartoitettiin 11:sta Likert-asteikollisella väittämällä. Likert-asteikkoon päädyttiin, koska se sopii erityisen hyvin vastaajien mielipiteiden ja asenteiden mittaamiseen. Kyselyl...
	Kyselylomakkeen lopuksi tiedusteltiin avointen kysymysten avulla yritysten tämän hetkisiä tarpeita liiketoimintansa kehittämiseksi sekä mahdollisia parannusehdotuksia takomon toimintaan liittyen. Avointen kysymysten määrä kyselylomakkeessa pyrittiin p...
	Kyselylomakkeen kaikissa osissa oli mukana myös dikotomisisen mitta-asteikon kysymyksiä, joissa vastaajalle tarjotaan vain kaksi vastausvaihtoehtoa. Dikotomisen asteikon kysymykset ovat erityisen käyttökelpoisia, kun tutkittavan ilmiön ominaisuuksia h...
	Kysymyksiä suunniteltaessa kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään yksinkertainen ja nopeasti täytettävä, jotta vastausprosentista muodostuisi mahdollisimman korkea. Kyselyn sopiva pituus on suhteellinen käsite ja lomakkeen täyttämiseen kuluva aika tulee...
	Kyselylomakkeen pituutta ja sen täyttämiseen kuluvaa aikaa testattiin pilottitutkimuksen avulla, jossa kyselyn täyttivät muutamat Oulun Yritystakomolta ponnistaneet yritykset. Pilottitutkimus on tärkeä osa tutkimusprosessia, koska sen avulla saadaan t...
	Kyselylomakkeesta tehtiin mahdollisimman siisti ja selkeä. Myös lomakkeen tekstiin ja kysymysten asemointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Pyrkimyksenä oli saada aikaan helposti lähestyttävä ja vastaamiseen kannustava kyselylomake. Valmis kyselylo...
	Kyselylomakkeen sisältävän sähköpostin liitteenä oli myös kyselyn saatekirje (liite 2.). Saatekirje on tärkeä osa tutkimusta, sillä sen perusteella vastaaja voi joko motivoitua vastaamaan kyselyyn tai hylätä ajatuksen vastaamisesta. Hyvä saatekirje on...
	Kyselylomake lähettiin vastaajille 17.10.2013 ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Ensimmäisen viikon jälkeen vastaajille lähettiin muistutusviesti, jossa muistutettiin kyselyn vastausajan päättymisestä 31.10.2013. Vastausajan päätyttyä kyselyyn oli ker...
	Kyselyaineisto
	Vastausajan päätyttyä 7.11.2013 kyselylomakkeen oli palauttanut täytettynä yhteensä 25 yritystä. Yksi yritys oli kuitenkin vastannut kyselyyn kahdesti, joten analyysiin kelpaavia vastauksia tuli lopulta 24 kappaletta. Kyselyn vastausprosentiksi muodos...
	Vastauskatoa saattoi aiheuttaa se, että kaikki 73 Oulun Yritystakomon tukemana syntynyttä yritystä ei välttämättä ole enää toiminnassa tai niiden toiminta ei ole täysipäiväistä. Tässä tutkimuksessa tätä tekijää ei otettu kyselyä lähetettäessä huomioon...
	Alhaiseen vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa, että kyselyn vastausaika ajoittui osittain Oulun kaupungin koulujen syysloman ajalle, jolloin myös osa yrittäjistä saattoi olla lomalla. Vastaamattomuuteen saattoi vaikuttaa myös se, että tutkimuksen koh...
	Kaikki 24 palautettua kyselylomaketta tallennettiin Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla numeerisessa muodossa olevaan havaintomatriisiin. Havaintomatriisiin syötettiin kyselylomakkeista kuitenkin vain kysymykset 1-37. Kysymykset 38-42 ovat avoimia k...
	Kuva 3. Tutkimukseen osallistuneiden Takomo-yritysten toimialajakauma
	Suuri osa kyselylomakkeen kysymyksistä ja vastauksista oli suoraan numeerisessa muodossa, jolloin niiden muuttujien määrittäminen ja koodaaminen havaintomatriisiin oli yksinkertaista. Monivalintakysymysten ja dikotomisen asteikon kysymysten koodaamine...
	Haastattelut
	Tässä tutkimuksessa haastattelujen avulla oli tarkoitus tutkia Takomo-yrittäjien henkilökohtaisia kokemuksia Yritystakomon toiminnan epäsuorista vaikutuksista. Tutkimusta varten haastateltiin kahta yrittäjää, jotka olivat perustaneet oman yrityksen Yr...
	Yritysten tuli ensin täyttää kyselyn vastausten perusteella tietyt kriteerit, jotta niitä voitiin edes harkita valittaviksi haastatteluun. Kriteereinä olivat, että yrityksen arvio meneillään olleen tilikauden liikevaihdosta on merkittävä, yrityksellä ...
	Molemmat tutkimushaastattelut suoritettiin kasvokkain haastateltavien kanssa ja haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Nauhoituksen avulla aineistoon voidaan helposti palata itse haastattelutilanteen jälkeen. Useamman kuuntelukerran ansio...
	Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin tutkimuksessa aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusmenetelmistä, ja sitä voidaan käyttää sekä yksittäisenä metodina että laajempana tutkimuksen te...
	TULOSTEN TARKASTELU
	Varsinaisten kysely- ja haastatteluaineistojen analysoinnin lisäksi Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan vaikutuksia arvioitiin suppealla selvityksellä, jossa pyrittiin selvittämään kaikkien Takomolla syntyneiden yritysten liiketoiminnan nykytila. Selvit...
	Selvityksen toteutuksen aikana (tammikuu 2014) Oulun Yritystakomon toiminnan seurauksena oli syntynyt yhteensä 80 yritystä. Kyselyä toteutettaessa (lokakuu 2013) yrityksiä oli 73, joten uusia yrityksiä oli syntynyt loppuvuoden 2013 aikana seitsemän ka...
	Selvitystyön avulla saatu kuva Takomo-yritysten liiketoiminnan nykytilasta toimii hyvänä viitekehyksenä kysely- ja haastatteluaineistojen analysoinnin avulla saaduille tuloksille. Itsessään tieto siitä, että yhteensä 73 Takomo-yrityksen liiketoiminta ...
	Takomo-yritysten taustat
	Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli perustettu vuonna 2012. Vain yksi kyselyyn vastanneista yrityksistä oli perustettu heti Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan ensimmäisenä vuotena 2010. Kaikista vastaajista noin 63 prosenttia oli perustanu...
	Kuva 4. Tutkimukseen osallistuneiden Takomo-yritysten perustamisvuodet
	Takomo-yritysten henkilöstön määrä
	Kyselyyn vastanneet Takomo-yritykset työllistivät liiketoimintansa ensimmäisenä vuonna yhteensä 62 työntekijää. Kyselyyn vastaamisen hetkellä samat yritykset olivat lisänneet henkilöstönsä määrää yhteensä 22 työntekijällä työllistäen kokonaisuudessaan...
	Kuva 5. Takomo-yritysten henkilöstön määrä toimialoittain.
	Takomo-yritysten rahoitus
	Yhteensä Takomo-yritysten perustajat ovat sijoittaneet yrityksiinsä noin 300 000 euroa omaa pääomaansa. Merkittävän rahoitusosuuden muodostavat myös Nokian Bridge-ohjelman kautta saatu rahoitus sekä yhtiön irtisanotuille työntekijöille tarjoamat tukip...
	Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan seurauksena syntyneistä kyselyyn vastanneista yrityksistä yhdeksän oli onnistunut houkuttelemaan liiketoiminnalleen pääomasijoittajien rahaa. Tässä tutkimuksessa pääomasijoituksilla tarkoitetaan laajasti kaikkia yritt...
	Kuva 6. Takomo-yritysten houkuttelemat pääomasijoitukset toimialoittain.
	Pääomasijoitusten lisäksi Takomo-yritysten toimintaa oli rahoitettu runsaasti yritystukien ja lainojen avulla. Yritystuilla tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä erilaisia julkisista varoista maksettavia avustuksia, jotka tähtäävät yritystoiminnan...
	Yrityksen lainarahoituksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yksityisten pankkien sekä julkisten rahoitusorganisaatioiden kuten Finnveran, Tekesin ja Keksintösäätiön myöntämiä lainoja ja lainojen takauksia. Näitä yrityslainoja myönnetään liiketoiminn...
	Takomo-yritysten toiminnan laajuus
	Tutkimuksessa mukana olleet 24 Oulun Yritystakomolla perustettua yritystä tekivät ensimmäisillä tilikausillaan liikevaihtoa yhteensä noin 1,87 miljoonaa euroa. Tämä määrä jakautuu toimialoittain kuvan 7. esittämällä tavalla. Takomo-yritysten keskimäär...
	Kuva 7.  Takomo-yritysten ensimmäisten tilikausien liikevaihdot toimialoittain.
	Kyselyyn vastaamisen hetkellä lokakuussa 2013 tutkimukseen osallistuneiden yritysten yhteen laskettu arvio meneillään olleen tilikauden liikevaihdosta nousi noin 3,47 miljoonaan euroon, joka jakautui toimialojen kesken kuvan 8. mukaisesti. Kyseisen ti...
	Kuva 8. Takomo-yritysten arviot meneillään olleen tilikauden liikevaihdosta toimialoittain.
	Liikevaihdon lisäksi Takomo-yritysten toiminnan laajuutta mitattiin yritysten kokonaismyynnin alueellisen jakautumisen mukaan. Myynnin jakautumista tutkittiin Oulun ja lähialueen, muun kotimaisen markkina-alueen sekä kansainvälisten markkinoiden osalt...
	Myös yritysten alihankintaverkoston laajuutta ja alihankkijoiden alueellista jakautumista tutkimalla voidaan tehdä päätelmiä Takomo-yritysten toiminnan laajuudesta. Yhteensä 24:n tutkimukseen osallistuneen yrityksen alihankintaverkoston muodostivat 86...
	Kuva 9. Takomo-yritysten alihankkijoiden määrä toimialoittain.
	Alihankintaverkoston ohella tutkimuksessa selvitettiin kyselyyn vastanneiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien suuruutta sekä näiden investointien alueellista jakautumista. Yhteensä vastanneet yritykset ilmoittivat käyttäneensä tutkimus...
	Kuva 10. Takomo-yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit toimialoittain.
	Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien lisäksi myös yritysten myyntiin ja markkinointiin käyttämästä pääoman määrästä voidaan tehdä päätelmiä liiketoiminnan laajuudesta ja sen nykytilasta. Tutkimukseen osallistuneet yritykset olivat käyttäne...
	Kuva 11. Takomo-yritysten myyntiin ja markkinointiin käytetyt investoinnit toimialoittain.
	Oulun Yritystakomo Oy:n toiminta
	Kyselyaineistolla selvitettiin myös Takomolla syntyneiden yritysten mielipiteitä ja käsityksiä Yritystakomon toiminnasta. Taulukossa 1. on esitetty kyselyyn vastanneiden Takomo-yritysten asenteita ja mielipiteitä kartoittaneiden Likert-asteikollisten ...
	Taulukko 1. Takomo-yritysten asenteita kartoittavien väittämien vastausten keskiarvot
	Taulukosta 1. voidaan todeta, että yleisesti Takomo-yritykset ovat olleet tyytyväisiä Oulun Yritystakomon toimintaan ja sieltä saamiinsa palveluihin. Asenteita ja käsityksiä kartoittavista 11:sta kysymyksestä seitsemän kysymyksen vastausten keskiarvot...
	Väittämän 1. vastausten mukaan Takomo-yritykset ilmaisevat keskimäärin hyötyneensä Oulun Yritystakomon toiminnasta. Yritysten saamaa hyötyä konkretisoivat kysymysten 4. ja 5. vastaukset, joiden mukaan Takomon toiminta on edesauttanut sopivien työryhmi...
	Ristiriitaa Takomo-yritysten kokemaan hyötyyn tuo kuitenkin väitteen 2. vastausten keskiarvo, jonka mukaan yritykset suhtautuvat neutraalisti Oulun Yritystakomon rooliin yritysten perustamisessa. Näin ollen vastauksista voidaan päätellä, että kyselyyn...
	Väittämän 3. mukaan yrittäjät suhtautuvat neutraalisti myös yritysideoiden yhteiseen ja avoimeen kehittämiseen. Tähän saattaa vaikuttaa se, että vaikka yrittäjä ei ole aktiivisesti osallistunut esimerkiksi Takomon järjestämiin Hehkutuksiin, on saattan...
	Myös väittämien 3. ja 4. vastauksia vertaamalla voidaan huomata Takomo-yhteisön tärkeys. Vaikka yrittäjät eivät aina kokisikaan välttämättömäksi kehittää liikeideoita yhdessä muiden toimintaan osallistuvien kesken, näyttää Takomon yhteisöllinen toimin...
	Väittämän 7.  vastausten perusteella voidaan todeta yritysten kokevan, että Oulun Yritystakomo kannustaa ja opastaa yrittäjiä liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaamiseen. Käytännössä Takomo pyrkii avustamaan yrityksiä tässä k...
	Takomon rooli osana BusinessOulun yrityspalvelutoimintoja tulee esille väittämän 10. vastauksista, joiden mukaan yrittäjät ovat erittäin tyytyväisiä siihen, että Takomolla tiedotetaan aktiivisesti myös Oulun alueen muista yrityspalveluiden tuottajista...
	Muut kyselyvastaukset
	Asenteita kartoittavien väittämien lisäksi kyselyssä tiedusteltiin yritysten mielipiteitä Takomon toiminnan kehittämisestä sekä toiminnan jatkosta ja rahoituksesta. Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset olivat ehdottomasti sitä mieltä, että Oulun Yrity...
	Takomo-yritysten mielipiteitä toiminnan kehittämisestä tiedusteltiin avoimilla kysymyksillä, joissa yritykset saivat kertoa sekä hyviä sekä kehittämistä kaipaavia asioita Yritystakomon toiminnasta. Positiivisina asioina vastauksista korostui etenkin Y...
	Vastaajat löysivät Takomon toiminnasta myös paljon kehittämisen kohteita. Monet kokivat, ettei Takomolla kiinnitetä riittävästi huomiota liikeideoiden kyseenalaistamiseen ja todellisen kaupallisen potentiaalin selvittämiseen. Vaikka positiivinen ja in...
	Oulun Yritystakomo Oy:n epäsuorat vaikutukset
	Tässä tutkimuksessa Oulun Yritystakomo Oy:n aikaansaamaa epäsuoraa aluekehityksellistä vaikuttavuutta lähestytään Oulun ICT-alan kohtaaman rakennemuutoksen näkökulmasta. Kuten Oulun ICT-alan kehitystä käsittelevässä osassa todettiin, on rakennemuutos ...
	Tutkimushaastatteluiden avulla selvitettiin Oulun Yritystakomon toimintaan osallistuneiden henkilöiden kokemuksia irtisanomisen mukanaan tuomista muutoksista, Takomon merkityksestä töiden loppumisen jälkeisenä aikana sekä yrittäjyydestä uutena urapolk...
	Juha Pikkaraisella ja Mikko Sundmanilla oli takanaan pitkät työurat sekä suoraan Nokialla että Nokian alihankkijan palveluksessa. Pikkarainen oli tehnyt koko 25 vuoden työuransa Nokian Oulun yksikössä. Työt Nokialla olivat hänen kohdallaan alkaneet jo...
	Juha Pikkaraisen työt Nokialla päättyivät vuonna 2011. Haastattelussa hän totesi ettei irtisanominen tullut hänelle täysin yllätyksenä, sillä Nokian yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut olivat koskeneet hänen työyhteisöään jo vuonna 2009. Keväällä 2011 ...
	Vaikka kummallekaan haastatelluista irtisanominen ja töiden loppuminen ei tullut yllätyksenä, totesivat molemmat sen olleen iso ja elämää mullistava tapahtuma. Sundman mainitsi irtisanomisen vaikuttaneen ennen kaikkea oman perheen taloudelliseen tilan...
	”No kyllähän se iso paukku oli ilman muuta. Ja toisaalta siinä huoletti itteä se, että siinä vaiheessa minä oli pikkusta vaille viiskymppinen ja huoletti se, että miten sen ikäselle uutta työpaikkaa löytyy.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	Pikkarainen kuitenkin myönsi olleensa kyllästynyt Nokialla pitkään jatkuneisiin yt-neuvotteluihin, joten Nokialta lähtö tuntui myös kaivatulta muutokselta henkilökohtaiseen elämään. Myös Sundman kertoi, ettei irtisanominen ollut lamauttava kokemus, va...
	Oulun Yritystakomon toiminnasta CaddieON Oy:n Juha Pikkarainen kuuli ensimmäisen kerran työnantajan järjestämässä tilaisuudessa vielä työskennellessään Nokian palveluksessa. Takomon toimintaan hän lähti mukaan Nokialta irtisanoutumisensa jälkeen alkus...
	”Ei Tuomollakaan (CaddieOn Oy:n liikeidean keksijä) varsinaista yrittäjätaustaa ollu niin kyllä mää luulen, että se Takomo niin kun tavallaan anto itseluottamusta ja oikeestaan mahdollisti sen että tämä (yrittäjyys) on oikeesti vaihtoehto.” (Juha Pikk...
	Sonolux Oy:n Mikko Sundmanilla oli ollut koko ansiotyöuran ajan henkilökohtaista kiinnostusta äänentoistoalaa kohtaan. Jo ennen töiden lopullista päättymistä vuonna 2011 Sundman oli harkinnut itsensä työllistämistä oman kaiuttimia valmistavan yritykse...
	Pikkaraisen mukaan Takomon toimintaan osallistuminen helpotti hänen kohdallaan huomattavasti töiden loppumisen jälkeiseen aikaan sopeutumista. Haastattelussa Pikkarainen totesi, että syksyn 2011 ajan Yritystakomo toimi hänelle eräänlaisena henkireikän...
	”Mulle ainakin henkilökohtasesti se oli hirveen tärkee juttu, että niin kun hankala kuvitella sitä, mitä ois tapahtunu jos sitä Takomoo ei ois ollu ja mää en ois sinne lähteny.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	”Sen syksyn ajan se oli mulle niin kun semmonen tosi tärkee paikka. Että niin kun Kivistön Kari (Oulun Yritystakomo Oy:n toimitusjohtaja) on monesti sanonu, ettei jääny vaan sohvalle makkaamaan ja miettimään että mitähän tässä nyt sitten.” (Juha Pikka...
	Myös Sundmanilla oli Takomon merkityksestä samankaltaisia kokemuksia. Takomon toiminnasta Sundman kuuli ensi kerran Uusyrityskeskuksen kautta ja hän aloitti Takomolla jo sen ensimmäisenä toimintavuonna 2010. Sundman mainitsi haastattelussa, että Takom...
	”Yritystakomo tavallaan salli sen, että ihan samalla tavalla, kun ei oltu töissä niin aamulla kello kaheksan kolmekymmentä vietiin lapset päiväkotiin ja tultiin konttorille. Täällä (Takomolla) sitten heiluteltiin asioita koko päivä ja koitettiin saaha...
	Pikkarainen mainitsi haastattelussa kokeneensa tärkeäksi muiden samassa tilanteessa olleiden ihmisten tapaamisen Takomon toiminnan kautta. Vaikka Pikkarainen ei suoraan kokenutkaan tarvinneensa erityistä tukea töiden loppumisen myötä muuttuneen elämän...
	”En mää silleen niin kun ite varmaan mieltäny, että siinä mitään tukea ois tarvinnu, mutta mulle kyllä varmasti Takomo oli se paras tuki siinä vaiheessa ihan ilman muuta.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	Sonolux Oy:n Mikko Sundmanin kokemukset Yritystakomolta saamastaan tuesta liittyivät suoraan yrittäjäksi ryhtymiseen. Haastattelussa hän mainitsi, että yrittäjyydestä vallinnut pelokas mielikuva ja siitä johtunut lähipiirin vastustus yrittäjäksi ryht...
	”Joo se oli niin kun hyvin hyvin hankala prosessi tehdä se päätös, että nyt mää niin kun lähen yrittäjäksi. Mutta niin kun kaikki se tuki mitä mää tarvin siihen, niin sain kyllä Takomolta. ” (Mikko Sundman, Sonolux Oy)
	Molemmat haastateltavat mainitsivat Yritystakomolla vallinneen innostavan ja avoimen ilmapiirin olleen heistä yksi Takomon toiminnan parhaista puolista. Sundmanin mukaan varsinkin Takomon ensimmäisenä toimintavuotena Yritystakomolla vallitsi jopa hurm...
	”Se (ilmapiiri) oli ihan mieletön! Se oli suorastaan villin innostava (tauko) kyllä tässä kaikki usko uuteen nousuun Nokian ongelmien jälkeen.” (Mikko Sundman, Sonolux Oy)
	”En mää siellä kyllä minkäänlaista masentuneisuutta havainnu ollenkaan, että enemmänkin keskityttiin siihen uuteen” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	Takomon vaikutusta nykyiseen elämäntilanteeseen käsiteltäessä CaddieON Oy:n Juha Pikkarainen totesi, että hän saattaisi ilman yrittäjäksi ryhtymistä olla edelleen ilman uutta työtä. Myös Sundman sanoi haastattelussa olevansa tyytyväinen päätökseensä y...
	”Onhan se nyt hurjaa tehdä omaa tuotetta omalla porukalla ja koko ajan oppia uutta.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	”Joka päivä kun mä katon tiliotetta niin kadun kyllä (naurua), mutta en mää oo sitä joutunu tosissaan katumaan” (Mikko Sundman, Sonolux Oy)
	Pikkarainen ja Sundman kuitenkin totesivat haastatteluissa, ettei heidän henkilökohtaiset kokemukset Takomon hyödyistä välttämättä päde kaikkien toimintaan osallistuneiden kesken. Sundmanin mukaan Takomo-yritysten joukossa on varmasti myös yrityksiä, ...
	”Ei tää kuitenkaan oo mikään ihmeidentekopaikka, joko sää oot yrittäjäluonteinen ja saat täältä apua tai sit sää et oo.” (Mikko Sundman, Sonolux Oy)
	”On varmasti myös niitä jotka käy muutaman kerran ja huomaa ettei tämä oo minun paikka.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	Molempien haastateltavien mielestä Oulun Yritystakomo Oy:llä on ollut merkittävä rooli Oulun seudun yritysmyönteisen ilmapiirin kehittymisen kannalta. Yritystakomon tehokas markkinointi, yhteistyö muiden yrityspalvelutuottajien kanssa sekä Takomolta p...
	”Onhan se erittäin keskeinen. Ja se, että kansanmies Rotuaarilla tietää kun mä sanon, että mä oon Yritystakomolaisia, niin mistä mä puhun. Se on mieletön suoritus!” (Mikko Sundman, Sonolux Oy)
	”Siinä on oikeestaan minun mielestä kaksi juttua: ensin se Nokia taustalla ja sen tarjoamat taloudelliset tuet (Bridge-ohjelma ja irtisanomispaketit) ja sitten Takomo on se paikka missä nämä ihmiset kohtaa.” (Juha Pikkarainen, CaddieON Oy)
	JOHTOPÄÄTÖKSET
	Tutkimuksen aineistojen empiirisen tarkastelun valossa Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnasta ja sen aikaan saamista aluekehityksellisistä hyödyistä muodostuu suurilta osin myönteinen kuva. Tulosten perusteella on selvää, että Takomon toiminta on synnytt...
	Suorat aluekehitykselliset vaikutukset
	Toimialoittain tarkasteltuna palveluliiketoiminnan alan yritykset korostuivat tutkimuksen tuloksissa. Tämä on mielenkiintoinen tulos, sillä teoria-osan yhteydessäkin todettiin, että teknologiateollisuuden yritysten korkea osuus ja palveluliiketoiminna...
	Vaikka palveluliiketoiminnan ala korostuukin osittain tutkimustuloksissa, on silti huomattava teknologiateollisuuden ja ICT-alan tärkeä merkitys. Yhteen lasketun liikevaihdon osalta mitattuna teknologiateollisuus ja ICT-ala muodostavat hallitsevan os...
	Teknologiateollisuuden ja ICT-alan yritysten osuudet korostuvat etenkin pääomasijoitusten osalta. Yhteensä teknologiateollisuus ja ICT-ala olivat houkutelleet noin 98 prosenttia kaikista Takomo-yritysten pääomasijoituksista. Ulkopuolisten sijoittajien...
	Tulosten perusteella palveluliiketoiminnan alan Takomo-yritykset ovat kyenneet luomaan yksittäisenä toimialana huomattavasti enemmän liikevaihtoa, kuin muut tutkimukseen osallistuneet yritykset. Teknologiateollisuuden ja ICT-alan merkittävyys korostuu...
	Yritysten toiminnan alueellista laajuutta selvittämällä saatiin tutkimuksessa esille mielenkiintoisia tuloksia. Yritysten kokonaismyynnin osalta Takomo-yritysten suurimpana markkina-alueena toimivat kotimaan markkinat. Mielenkiintoista oli kuitenkin h...
	Myös Takomo-yritysten alihankintaverkoston sekä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien alueellista jakautumista ja laajuutta selvittämällä saatiin esille kiinnostavia tuloksia. Suurin osa Takomo-yritysten alihankinnasta sekä tutkimus- ja tuotekehityst...
	Takomo-yritysten toimintaa ja toiminnan laajuutta kuvaavia taloudellisia tietoja tarkastellessa käy selvästi ilmi Takomon onnistuminen omassa toiminnassaan. Yrityksiä on syntynyt, työpaikkoja on luotu ja osa yrityksistä on tulosten valossa saanut liik...
	Epäsuorat aluekehitykselliset vaikutukset
	Kuten tutkimussuunnitelman yhteydessä todettiin, on tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena ollut selvittää suoraan kuntatalouteen vaikuttavien tulosten lisäksi myös Oulun Yritystakomo Oy:n toiminnan aikaan saamia epäsuoria vaikutuksia. Tutkimuksen...
	Saatujen tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että Oulun Yritystakomon toiminnalla on paljon sosiaalista, mutta joskin vaikeasti hahmotettavaa merkitystä alueellisen hyvinvoinnin luojana. Tulosten perusteella Takomo ja sen toiminta on helpottanut...
	Toinen merkittävä Takomon aikaan saama epäsuora vaikutus on tuloksista välittynyt yritysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Oulun seudulla. Tämän johdosta yrittäjyys vaihtoehtona saattaa houkutella entistä useampia. Kun uusia yrityksiä syntyy paljon, on...
	Lopuksi
	Tuloksia tulkittaessa on muistettava, että ne sisältävät edelleen useita epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Esimerkiksi eri rekisteritietoja hyväksi käyttäen tehty suppea taustaselvitys Takomo-yritysten liiketoiminnan aktiivisuudesta ei välttämättä a...
	Sekä suoria taloudellisia hyötyjä että epäsuoraa vaikuttavuutta tarkastellessa on myös tärkeää pitää mielessä, että Oulun Yritystakomo Oy on toiminnassaan vasta alkuvaiheessa. Tätä tutkimusta tehtäessä ensimmäiset Takomolla perustetut yritykset ovat e...
	Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että vaikka tulosten valossa Oulun Yritystakomo Oy:n toiminta näyttäytyykin tehokkaana keinona tarttua rakennemuutoksen aiheuttamiin haasteisiin, ei se silti ole ainoa tai itsestään selvä ratkaisu...
	Toisaalta kasvuyrityksiä ja niiden tukitoimia käsittelevässä osassa todettiin, että yrityksille pitää luoda myös mahdollisuus epäonnistua. Uusia yrityksiä ei synny, jos epäonnistumisen riskit ovat yrityksen menestyksestä saatavia hyötyjä suuremmat. Yr...
	Yrittäjyyteen kannustamisessa tulee myös käyttää harkintaa, sillä yrittäjyys ei sovi jokaiselle ja usein uudelleen työllistyminen tai kouluttautuminen voi olla yrittäjyyttä järkevämpi vaihtoehto. Myös hautomotoiminnan yhteydessä kehitettäviä liikeideo...
	Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei teoriaosan yhteydessä esitelty yrityshautomon käsite ole sellaisenaan riittävä kuvaamaan Oulun Yritystakomo Oy:n toimintaa. Perinteisten yrityshautomoiden tapaan Yritystakomokin tarjoaa Takojille käyttöön fyysise...
	Tulosten esittämällä tavalla Oulun Yritystakomo Oy on alkuperäisten tavoitteidensa mukaisesti ollut tukemassa kehityskulkua, jossa ICT-alan rakennemuutoksen myötä Oulun alueella vapautunut osaaminen on saatu tuottamaan uudelleen yrittäjyyden kautta. O...
	”En ehkä osaa sanoa tätäkään oikein, mutta se mitä teette on paljon enemmän kuin kylttejä katossa, enemmän kuin saatuja työpaikkoja, enemmän kuin käytyjä koulutuksia, enemmän kuin uusia taitoja se on jotain jota ei voi mitata muun muassa uskoa tulevaa...
	LÄHTEET
	LIITTEET
	Liite 1. Kyselylomake

