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Johdanto 

Mobiilitoimiala on suhteellisen uusi ja nopeasti kasvava ICT-sektorin suuntautumis-

muoto, jossa perinteisiä ja uusia ICT-ratkaisuja hyödynnetään mobiiliverkoissa ja lan-

gattomissa mobiililaitteissa. Toimialalle on ominaista innovatiiviset teknologiat, massa-

käyttäjät ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö (Xia ym. 2010: 1). Innovaatioympäris-

töllä tarkoitetaan yritysten näkökulmasta sellaista toimintaympäristöä, josta yritys 

hankkii innovaatiotoimintansa kannalta oleellisimmat resurssit ja kompetenssit (Kauto-

nen 2008: 52). Toimialan innovaatioympäristöä tarkasteltaessa huomio kiinnitetään 

toimijoiden välisiin verkostosuhteisiin, jotka tutkimuskirjallisuuden mukaan mahdollis-

tavat innovaatioiden syntymisen. Innovaatioprosessin osavaiheet nähdään nykyään pääl-

lekkäisinä, jolloin jo innovaatioprosessin ideavaiheessa tulisi ottaa huomioon kehittä-

mis-, tuotanto- ja kaupallistamisvaiheen tekijät (Koskenlinna 2005: 11).  

Mobiilitoimialan tarkastelu innovaatio- ja verkostonäkökulmasta on mielenkiinoista 

siinä mielessä, että mobiilialaa voidaan pitää eräänlaisena rajapintatoimialana, joka ulot-

tuu lähes kaikille taloudenaloille. Toimialan osaamisen hyödyntäminen muilla aloilla on 

hedelmällistä uusien kaupallisesti arvokkaiden tuotteiden ja innovaatioiden syntymisel-

le. Innovaatiokirjallisuudessa painotetaankin sitä, että kiinnostavat innovaatiot syntyvät 

usein teknologia-, palvelu- ja resurssitalouden rajapinnalla erilaisen tiedon yhdistämisen 

kautta. (Vasara ym. 2009: 21-24 ). Monet innovaatiot luodaan systemaattisesti vanhojen 

ideoiden pohjalta. Tällaista tapaa kutsutaan ”tiedon välittämiseksi” (knowledge broke-

ring), jossa yritykset toimivat tavallaan välittäjinä kahden eri idean tai aihealueen välil-

lä. Yritykset etsivät vanhoja ideoita, joita on mahdollista hyödyntää jossain uudessa 

erilaisessa ympäristössä uudenlaisella tavalla. (Hargadonin & Suttonin 2000: 158). Tä-

hän langattomat teknologiat tuovat erinomaisen mahdollisuuden, ja niiden hyödyt onkin 

tiedostettu laajasti eri talouden aloilla.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mobiilitoimialan innovaatioympäristön nykytilaa 

Oulussa. Innovaatioympäristöjä ovat aiemmin Suomessa tutkineet muun muassa Kauto-

nen (2008) ja Ranta (2011). Kautonen (2008) on tarkastellut alueen ja innovaatiotoi-

minnan suhdetta, ja Ranta (2011) on puolestaan tutkinut millaisia organisoitumisen 

muotoja innovaatioympäristössä voidaan tunnistaa. Maantieteellisestä näkökulmasta 

aihe on ajankohtainen, sillä innovaatioprosessit nähdään nykyään moniulotteisina tapah-
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tumaketjuina, joita voidaan tarkastella eri aluetasoilla. Paikallisella tasolla innovaatio-

prosesseihin osallistuvien toimijoiden maantieteellinen läheisyys nähdään parantavan 

tietovirtojen toimivuutta ja positiivisten ulkoisvaikutusten syntymistä. (Kolehmainen 

2004: 36; Breschi 2011: 132). Talousmaantieteen piirissä innovaatiot ja niiden leviämi-

nen tilassa selitetään pitkälle alueellisilla erityispiirteillä, kuten alueen tietopääomalla ja 

institutionaalisella tiheydellä (Sternberg 2009: 483). 

Oulu on tällaisessa tutkimuksessa mielenkiintoinen kohde, sillä alueella ICT-

sektori oli 2010-luvun vaihteeseen asti vahvasti Nokian matkapuhelinyksikön ja sen 

sidosryhmien varassa. Nokian matkapuhelinyksikön alasajon myötä Oulun alueella ko-

ettiin suuria rakenteellisia muutoksia (Degerman 2012), jotka johtivat alan pirstaloitu-

miseen useisiin pienempiin yrityksiin. Alueelle jäi silti suuri määrä mobiiliteknologia-

osaamista, jota on tullut hyödyntämään alueen ulkopuolisia toimijoita (Klemettilä 2014; 

Taiwanilainen MediaTek… 2014). Mobiilialan yrityskenttä on siten laajentunut merkit-

tävästi Oulussa, ja sen innovaatioympäristö on saanut uusia ulottuvuuksia.  

Tässä tutkimuksessa mobiilitoimialan innovaatioympäristöä Oulussa tarkastellaan 

mobiilialan toimijoille suoritettavien teemahaastattelujen avulla. Haastateltavat edusta-

vat alueen mobiilitoimialan yrityksiä ja instituutioita. Haastattelutulosten avulla tutki-

muksessa hahmotellaan minkälaisia innovaatiotoimintaan liittyviä yhteistyömuotoja ja 

verkostoja toimijoilla on, miten mobiilitoimiala Oulussa on kehittynyt, sekä mitkä ovat 

alueen innovaatioympäristön vahvuudet ja heikkoudet. Tutkimus tuo aihealueeseen uut-

ta ajankohtaista tietoa, jota voidaan käyttää hyödyksi toimialan kehittämisessä. Työn 

tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Miten mobiilitoimiala on kehittynyt Oulun alueella? 

2. Millaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja mobiilitoimialan yrityksillä ja instituu-

tiolla on Oulussa?   

3. Mitkä ovat mobiilitoimialan innovaatioympäristön heikkoudet ja vahvuudet Ou-

lussa? 

 

Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa käydään ensin läpi mitä innovaatioilla tarkoitetaan 

sekä millä tavalla innovaatiotoimintaa on käsitelty aiemmissa maantieteellisissä tutki-

muksissa. Sitten esitellään innovaatiojärjestelmän käsite ja sen eri tulkinnat, minkä jäl-

keen käsitellään verkostojen merkitystä innovaatiotoiminnassa. Näiden pohjalta raken-
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netaan käsitys paikallisesta innovaatioympäristöstä ja sen eri variaatioista. Teoriaosuu-

den lopuksi tarkastellaan mobiilialan eri toimijoiden roolia toimialan sisällä sekä sitä, 

miten innovaatioympäristön käsitettä voidaan soveltaa mobiilialan kontekstissa Oulus-

sa. Tämän jälkeen esitellään tarkemmin tutkimuksen aineisto ja tutkimusmenetelmät, 

joiden jälkeen esitetään työn tulokset ja johtopäätökset. 

 

Innovaatiotutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Luovuus ja innovaatiot 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeistä on määritellä mitä innovaatioilla ja innovaatio-

toiminnalla tarkoitetaan. Useiden tutkijoiden mukaan innovaatiot ovat sidoksissa luo-

vuuteen, joka toimii innovaatioiden alulle panevana voimana (Florida 2006; Hautamäki 

2009). Opetusministeriön (2005: 37, 65) luovuusstrategiaraportissa luovuus määritel-

lään kyvyksi tehdä tai tuottaa jotain uutta tai yllättävää, mikä ilmenee esimerkiksi uu-

denlaisina merkityksinä, ideoina, tulkintoina, käytäntöinä tai tuotteina. Ominaista luo-

vuudelle on yksilöiden tai ryhmien kyky löytää nimenomaan vaihtoehtoisia tapoja toi-

mia ja ajatella, millä pyritään ongelman ratkaisuun tai uuden näkökulman muodostumi-

seen. Floridan (2006: 34) mukaan ihmisen luovuus onkin noussut uuden ajan talouden 

tärkeimmäksi tekijäksi. Innovaatioiden ideat tulevat aina ihmisiltä, jotka esimerkiksi 

koodaavat ohjelmistot, suunnittelevat tuotteet ja perustavat uudet yritykset. Luovuus on 

taloustieteellisestä näkökulmasta tavallaan pääomaa, jota käyttämällä saavutetaan lop-

putuote eli innovaatio. (Florida 2006: 34, 40; Hautamäki 2009: 16).  

Innovaatioilla tarkoitetaan sellaisia keksintöjä tai uudistuksia, jotka on kehitetty 

ideatasolta käytäntöön talouden ja yhteiskunnan piirissä. Ne ovat uusia taloudellista ja 

kaupallista merkitystä omaavia keksintöjä, tuotteita, palveluita ja toimintamalleja tai 

vastaavasti luovaan ajatteluun perustuvia sosiaalisia käytäntöjä. (Opetusministeriö 

2005: 65; Suutari ym. 2009: 15). Myös Drucker (2014: 36) painottaa taloudellista näkö-

kulmaa määritellessään innovaatiot toiminnoiksi, jotka luovat uusia tapoja tuottaa vau-

rautta. Yritykset tarvitsevat innovaatioita kaikilla toiminnan tasoilla pysyäkseen mukana 

kiristyneessä globaalitalouden kilpailussa. Innovaatiot voivat olla esimerkiksi 1) proses-

si-innovaatioita, joilla parannetaan tuottavuutta ja tuotannon laatua, 2) tuoteinnovaatioi-
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ta, joilla tavoitellaan uusia asiakkaita ja markkinoita, tai 3) liiketoimintainnovaatiota, 

joissa luodaan uusia liiketoimintamalleja.  (Vasara ym. 2009: 9). Huomion arvoista on 

se, että innovaatiota ei nykyään enää mielletä vain radikaaliksi muutokseksi, vaan jat-

kuvaksi uudistumis- ja oppimiskyvyksi, jota kutsutaan myös innovaatioprosessiksi. 

(Ståhle ym. 2004: 130; Virkkala 2008: 81).  

Innovaatioprosessi ymmärrettiin 90-luvulla lineaarisen mallin mukaan, jossa ede-

tään tutkimuksen kautta tuotekehitykseen ja lopulta markkinoille. Nykyään on ymmär-

retty innovaatioiden kombinatorisuus eli se, että erilaista tietoa ja osaamista yhdistämäl-

lä syntyy innovaatioita, jolloin edellytyksenä on työskennellä yhdessä eritaustaisten 

yksilöiden kanssa. Innovaatioprosessin luonteesta johtuen kaikkea osaamista ei yleensä 

löydä yhden organisaation sisältä, minkä takia innovaatioita luodaankin yhä useammin 

verkostojen kautta. Lisäksi tuloksista saattavat hyötyä muutkin tahot kuin vain kehittä-

miseen osallistuvat kontribuuttorit. Useat viimeaikaiset tutkimukset peräänkuuluttavat, 

että innovaatiotoiminta on juuri parhaimmillaan vuorovaikutteisessa ympäristössä (Hau-

tamäki 2009: 6, 18-19; Suutari ym. 2009: 15; Cooke ym. 2011: 8). Innovaatioprosessi 

voidaan kuvata myös tapahtumasarjana, jossa erottuvat idean- tai innovaation lähtökoh-

tavaihe, innovaation kehittäminen ja tulosten siirtäminen tuotantoon, sekä kaupallista-

misvaihe. Näistä kaupallistaminen on tärkeää ottaa huomioon jo innovaatioprosessin 

ideavaiheesta lähtien. (Koskenlinna 2005: 11). 

Innovaatiot ovat aina suhteessa ympäristöönsä, jossa ne kehittyvät ja syntyvät. Jois-

sain ympäristöissä innovaatiot voivat olla hyvinkin radikaaleja, kun taas toisissa ympä-

ristöissä ne eivät välttämättä tuo kovinkaan paljoa uutta arvoa ympärilleen (Menzel 

2006: 9). Kontekstin merkitys korostuu etenkin silloin, kun uusia innovaatioita luodaan 

vanhoja innovaatioita hyödyntämällä. Hargadonin ja Suttonin (2000: 158) tutkimusten 

mukaan parhaat innovaatiot luodaan systemaattisesti vanhojen ideoiden pohjalta. He 

kutsuvat kyseistä strategiaa tiedon välittämiseksi, jossa yritykset toimivat tavallaan vä-

littäjinä kahden eri idean tai aihealueen välillä. Yritykset etsivät vanhoja ideoita, joita 

on mahdollista hyödyntää jossain uudessa erilaisessa ympäristössä uudenlaisella tavalla. 

Esimerkiksi teollisuudessa höyrykonetta käytettiin 75 vuotta kaivostoiminnassa ennen 

kuin Robert Fulton oivalsi hyödyntää sitä höyrylaivan keksimisessä. (Hargadon & Sut-

ton 2000: 158). Sama kaava toistuu myös nykyään, etenkin hyödyntämällä nopeasti 

muuttuvaa mobiiliteknologian alaa. Suomessa on esimerkiksi havahduttu mobiilitekno-

logian tarjoamiin mahdollisuuksiin terveydenhoidossa, mitä voidaan kutsua myös lan-
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gattomaksi lääketieteeksi (Wallenius 2002). Tässäkin tapauksessa innovaatio syntyy 

siirtämällä vanhoja ideoita uuteen ympäristöön luovaa ajattelua hyödyntämällä. 

Innovaatiot syntyvät moniulotteisten rakenteiden yhteistyössä, missä rakennetaan, 

jaetaan sekä sovelletaan erilaista tietoa ja tietämystä. Toiminnan kontekstina on laaja 

joukko erilaisia sosiaalisia ja poliittisia instituutiota, jotka tarjoavat hyötyjä yritysten 

innovaatiotoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi tieteellinen tutkimus ja koulutettu työ-

voima. Näiden päätekijöiden kokonaisuus ratkaisee sen, kuinka tehokkaasti innovatiivi-

suutta edistävä järjestelmä toimii. (Wolfe 2011: 45). Kanter (1988: 167) vertaa innovaa-

tioita kukkiin, jotka aloittavat kasvunsa siemenestä ja tarvitsevat ravinteita kukoistaak-

seen. Ennen kuin kukat leviävät on huolehdittava puutarhan maaperästä, ilmastosta ja 

muista kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Samalla tavalla innovaatiot tarvitsevat syntyäk-

seen ja levitäkseen oikeanlaisen ympäristön. Innovaatiot voivat siis kasvaa niin sanotus-

ti villinä ilman koordinoitua tukea, mutta niiden syntymistä voidaan myös ohjata raken-

teellisilla toimilla (Smith 2011: 436). Innovaatiotoimintaa tukevien rakenteiden hahmot-

tamista voidaan lähestyä innovaatiojärjestelmän käsitteellä (Makkonen 2012: 18), jota 

tarkastellaan tässä tutkimuksessa jäljempänä (ks. s 13).  

 

Innovaatiotoiminta maantieteellisessä tutkimuksessa 

Innovaatiotoimintaa on tutkittu myös aluetieteen, talousmaantieteen ja aluetaloustieteen 

piirissä. Kiinnostuksen perustana on huomio siitä, että innovaatioprosesseihin osallistu-

vien toimijoiden maantieteellinen läheisyys nähdään parantavan tietovirtojen toimivuut-

ta ja positiivisten ulkoisvaikutusten syntymistä. (Kolehmainen 2004: 36; Breschi 2011: 

132). Talousmaantieteen piirissä innovaatiot ja niiden leviäminen tilassa selitetään pit-

källe alueellisilla erityispiirteillä, kuten alueen tietopääomalla, institutionaalisella tihey-

dellä ja yrityskannalla (Sternberg 2009: 483).  

Maantieteen merkitys innovaatiotutkimuksessa juontaa juurensa kansantaloustietei-

lijä Alfred Marshallin 1800-luvun lopulla tekemiin havaintoihin Englannin teollisuus-

alueiden sosiokulttuurisista tekijöistä ja alueellisen kasautumisen (agglomeration) tuo-

mista hyödyistä yrityksille. Kyseiset havainnot ovat olleet lähtökohta 1900-luvun lop-

pupuolella syntyneille klusteriteorioille ja talousmaantieteelle. (Felsenstein 2011: 119). 

Alueellisissa kasautumisteorioissa pyritään identifioimaan ja analysoimaan sellaisia 

hyötyjä, joita yritykset saavat sijatessaan toistensa läheisyydessä. (Malmberg 2009: 50). 
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Vaikka kasautumisen hyötyjä on tarkasteltu jo Marshallin aikakaudella, niin innovaatiot 

nähtiin aktiivisena osana aluekasvua vasta 1980-luvulla uuden talouskasvun teorian 

myötä. Tällöin alue ymmärrettiin rajattuna ympäristönä, jossa tietoa tuotetaan ja vaihde-

taan. Alueen talouskasvua selitetään mallin endogeenisilla eli sisäisillä tekijöillä, joita 

ovat alueen tietopääoma ja teknologia. Sittemmin 1990-luvulla kehittyi evolutionääri-

nen talousmaantiede, joka huomioi myös paikalliset instituutiot ja kulttuuriset tekijät 

merkittäviksi voimiksi alueellisen kasvun kannalta. Alue ymmärrettiin uniikkina ympä-

ristönä, jonka historiallisia ja maantieteellisiä piirteitä on vaikea uudelleen tuottaa muu-

alla. Alueen edelliset ratkaisut, instituutiot ja kulttuuriset piirteet luovat pohjan uusille 

innovaatioille ja tulevalle talouskasvulle. (Felsenstein 2011: 119).  

 

Toimialakeskittymät eli klusterit 

Kuten edellä mainittiin, maantieteellinen läheisyys on yksi keskeisimmistä tekijöistä 

talousmaantieteessä, ja jo yli 30 vuoden ajan kirjallisuudessa onkin peräänkuulutettu 

alueellisen kasautumisen tärkeyttä talouskasvulle ja kilpailukyvylle. Talouden keskit-

tymistä (tai klusteroitumista) perustellaan sillä, että se tarjoaa innovatiivisille yrityksille 

parhaimman kontekstin tietointensiiviseen ja oppivaan ympäristöön.  (Asheim 2009: 

172).  

Yksi tunnetuimmista kasautumisen malleista on Michael Porterin (1998: 10-11) 

vuonna 1990 esittelemä klusterin käsite, joka on sittemmin noussut suureen suosioon 

aluekehittämisen yhteydessä.  Klusterilla tarkoitetaan isoa joukkoa tietyn toimialan yri-

tyksiä ja sen sidosryhmiä samassa sijainnissa, esimerkiksi valtio-, alue tai kaupunkita-

solla. Porter näkee klustereiden lisäävän yritysten tuottavuutta ja suorituskykyä resurs-

sien ja informaation saatavuuden parantamisen kautta. Lisäksi klusterit vähentävät estei-

tä uusien yritysten perustamiselle, mikä osaltaan lisää ympäristön tuottavuutta. Samalla 

yritysten innovatiivisuus ja mahdollisuudet uusien onnistuneiden innovaatioiden luon-

tiin kasvaa kyseisellä alueella. Siinä missä perinteiset kasautumiseen liittyvät taloudet 

keskittyivät kustannusten minimointiin, klustereiden etu nojaa informaation luontiin ja 

liikkuvuuteen, pienempiin vaihdantakustannuksiin, toimijoiden toistensa täydentämi-

seen, ja julkisiin sekä yksityisiin kannustimiin ja investointeihin. 

Viime vuosikymmeninä tutkijat ovat kyseenalaistaneet Porterin klusterimallia siitä, 

että oppimista ei selitetä mallissa muulla tavoin kuin alueellisella keskittymisellä itsel-

lään. Oppimisprosessiin liittyy kuitenkin paljon muitakin asioita, joita alkuperäinen 
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klusteriteoria ei ota huomioon. Esimerkiksi julkinen sektori osallistuu entistä dynaami-

semmin innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseen. Päättäjät eri aluetasoilla et-

sivät entistä voimakkaammin keinoja stimuloida ja ohjata innovaatiotoimintaa. Alueta-

solla tämä ilmenee erilaisten alueellisten innovaatiosysteemien, klustereiden ja oppivien 

alueiden käsitteiden ottamisella politiikan ohjelmiin kauaskantoisen kehityksen luo-

miseksi. (Asheim 2009: 173). Suuri osa talouden keskittymistä käsittelevästä kirjalli-

suudesta nostaa esille kysymyksen alueen teollisuusrakenteen vaikutuksesta tiedon jake-

luun, innovaatiotoimintaan ja talouskasvuun. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, näh-

däänkö yritysten oppivan enemmän muilta saman toimialan yrityksiltä (alueellinen eri-

koistuminen) vai yrityksiltä, jotka tulevat oman toimialan ulkopuolelta (alueellinen di-

versiteetti). (Iammarino 2011: 143). Porterin (1998) klusterimalli on siinä mielessä hy-

vin alueellisesti ja toimialakohtaisesti sulkeutunut, ettei siinä oteta huomioon muiden 

toimialojen kontribuutiota uusien innovaatioiden luontiin. Nykyään uudet innovaatiot 

nähdään usein syntyvän juuri eri toimialojen rajapinnoilla (Vasara ym. 2009: 22). Li-

säksi tutkimusten mukaan alueellinen taso ei aina ole yrityksille tehokkain tapa pysyä 

innovatiivisina ja kilpailukykyisinä. Oppimisprosessi vaatii useita erilaisia verkostoja ja 

innovaatiosysteemejä, jotta yritys pääsee käsiksi myös alueen ulkopuoliseen tietoon. 

(Asheim 2009: 172). Teollisuuskeskittymissä on vaarana niin sanottu ”lock-in” -ilmiö, 

jossa toimijat tuudittautuvat alueen oman tietotaidon varaan huomioimatta alueen ulko-

puolista osaamista ja kehitystä (Sternberg 2009: 487).  

 

Oppivat alueet  

Innovaatiot ja niiden levittäminen ovat erittäin tärkeitä tekijöitä valtioiden ja alueiden 

taloudellisen ja teknologisen kilpailukyvyn kannalta. Innovaatioita kuitenkin syntyy 

epätasaisesti alueiden kesken, mikä johtuu useista asioista. Yksi keskeinen tekijä on 

alueen ihmispääoma, sillä uuden tiedon luominen vaatii ihmisiä, jotka siirtävät ja jaka-

vat tietoa toisilleen. Tiedon ja innovaatioiden leviäminen myös riippuu pitkälti innovaa-

tiotoimijoiden halukkuudesta jakaa omaa kokemuksellista tietoa muille osapuolille, se-

kä näiden muiden osapuolten vastaanottokyvystä. Maantieteessä ilmiöstä käytetään alu-

eiden yhteydessä termiä ”absorptive capacity”, jolla tarkoitetaan alueiden avoimuutta ja 

kykyä hyödyntää innovaatioihin tarvittavia tekijöitä. Yrittäjät ovat siinä suuressa roolis-

sa, sillä he ovat usein halukkaita hyödyntämään uusia innovaatioita. Innovaatiotoimin-

nan yhteisöllisyyden ja tietokeskeisyyden vuoksi erilaiset alueelliset verkostot ja kump-
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panuudet ovat avainasemassa oppimisprosessissa, mitä voidaan havainnollistaa myös 

oppivan alueen -mallilla. (Sternberg 2009: 482). 

Oppivan alueen -käsite esiteltiin ensimmäisen kerran talousmaantieteilijöiden toi-

mesta 1990-luvun puolivälissä, jolloin sillä havainnollistettiin yhteisöllisen oppimisen 

prosesseja alueellisissa yrityskasaumissa. (Asheim 2009: 173). Käsitteen taustalla on 

oletus hiljaisen tiedon paikkasidonnaisuudesta. Toisin sanoen hiljainen tieto on vaikeas-

ti siirrettävissä paikasta toiseen ja vaatii siten siirtyäkseen kasvokkain tapahtuvaa ihmis-

ten vuorovaikutusta jossain yhteisessä tilassa. Oppivan alueen konsepti havainnollistaa 

siis vuorovaikutuksen tärkeyttä oppimisessa. (Asheim 2009: 173; Sternberg 2009: 486; 

Felsenstein 2011: 121).  

Oppivaan alueeseen kohdistuva kritiikki on liittynyt pääsääntöisesti huomioihin sii-

tä, että alueet itsessään eivät opi, vaan ihmiset, organisaatiot ja yritykset sen sisällä. So-

siaalista pääomaa pidetään mallissa ryhminä ja alueellisina yksikköinä, vaikka sitä joi-

denkin kriitikoiden mukaan tulisi käsitellä ihmisyksilöinä. Kritiikkiä on myös annettu 

mallin kapealle oppimisen käsitteelle, joka ei  huomio tarpeeksi sitä, että oppiminen voi 

olla myös kehittävää ja luovaa. Lisäksi eri valtiolla on erilaisia institutionaalisia järjes-

telmiä, jotka kaikki eivät välttämättä tue oppimista. (Asheim 2009: 173-174). 

Kritiikistä huolimatta oikeissa olosuhteissa vuorovaikutteinen oppiminen edesaut-

taa alueellista innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Oppivan alueen rakentaminen on myös 

mahdollista heikon tietoinfrastruktuurin alueilla, kun käytetään sopivia poliittisia inst-

rumentteja, jotka kannustavat toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen. 

(Asheim 2009: 177). Politiikan mukanaoloa perustellaan innovaatiotoiminnan riskeillä 

ja epävarmuudella, mikä johtaa siihen, että yritykset innovoivat vähemmän ilman poliit-

tista innovaatiotukea. Alueellisella innovaatiopolitiikalla ohjataan innovaatiotoimintaa 

ja poistetaan mahdollisia kehityksen esteitä. Sillä pyritään saavuttamaan tasapaino ja 

tukemaan potentiaalisia alueita esimerkiksi julkisella tutkimus- ja tuotekehitysrahoituk-

sella. Tavoitteena on tehostaa paikallisten resurssien voimavarat eli tuottaa enemmän 

innovaatioita nykyisellä infrastruktuurilla ja ihmispääomalla. Suosittuja poliittisia inst-

rumentteja ovat teknologiansiirto-organisaatiot, startup-ohjelmat, yrityshautomot ja tie-

depuistot. (Sternberg 2009: 489- 490). Julkisten toimijoiden mukaantulo innovaatiotoi-

mintaan on nostanut esille myös kansalliset ja alueelliset innovaatiojärjestelmät, joita 

käsitellään tässä tutkimuksessa seuraavaksi. 
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Innovaatiojärjestelmän eri näkökulmat 

Innovaatiot ja teknologinen kehitys ovat kasvavissa määrin monimutkaisten tietoverkos-

tojen ja järjestelmien tuotosta, missä monenlaista tietoa yhdistämällä saavutetaan uusia 

tuotteita. Tällaiset järjestelmät rakentuvat erilaisista instituutioista, jotka tarjoavat oman 

panoksensa tukeakseen yritysten innovaatiotoimintaa. (Wolfe 2011: 45). Innovaatiojär-

jestelmällä tarkoitetaan rakenteellista kokonaisuutta, johon kuuluvat tärkeimmät inno-

vaatiotoimintaan liittyvät toimijat, kuten koulutus- ja tutkimuslaitokset, yritykset, poliit-

tiset päättäjät, tiedonsiirto-organisaatiot sekä muut toimintaan liittyvät instituutiot. (Ma-

linen & Haahtela 2007: 28-29; Makkonen 2012: 18). Instituutioiden tuki voi olla esi-

merkiksi tieteellisen tutkimustiedon, taloudellisen tukirahoituksen tai yrityspalveluiden 

tarjoamista. Valtioiden, alueiden tai toimialojen innovaatiotoiminnan suorituskyky on 

riippuvainen siitä kuinka institutionaalisen järjestelmän osat ovat keskenään vuorovai-

kutuksessa ja kykenevät tuottamaan ja soveltamaan tietoa. (Wolfe 2011: 45). 

Innovaatiojärjestelmä-näkökulmassa keskeistä on hahmottaa suhteiden järjestelmäl-

listä luonnetta. Järjestelmä on kokonaisuus toisiinsa sidoksissa olevia osia, jotka jakavat 

yhteiset rajat ja pyrkivät yhteiseen päämäärään. Kaikenlaiset muutokset järjestelmän 

pääkomponenteissa vaikuttavat koko järjestelmän toimintakykyyn. Innovaatiojärjestel-

mä on siten toimijoiden välisten suhteiden kokonaisuus, jossa tuotetaan, jaetaan ja so-

velletaan uutta kaupallisesti arvokasta tietoa. (Carlsson ym. 2002: 234; Lundvall 2010a: 

2; Wolfe 2011: 45).  

Innovaatiojärjestelmäteorioita ei tule pitää täsmällisinä teorioina, vaan pikemmin-

kin teoreettisina lähestymistapoina tai näkökulmina aiheeseen, sillä käsitteelle ei ole 

olemassa yhtä yleiseseti hyväksyttyä määritelmää (Edquist 2006: 183). Käsite on Ran-

nan (2011: 39) mukaan vasta muotoutumassa, ja täten avoin uusille näkökulmille. Inno-

vaatiojärjestelmää voidaan tarkastella kansallisella, alueellisella ja toimialakohtaisella 

tasolla. Käsitettä on myös laajennettu innovaatioympäristön käsitteeksi (ks. s 24), jolla 

tarkoitetaan innovaatioiden syntymiselle suotuisaa toimintaympäristöä. Vielä laajempi 

käsite on ekosysteemi, joka ottaa huomioon lisäksi innovaatiokulttuurin, ihmiset ja 

elinympäristön. (Malinen & Haahtela 2007: 10). 

 

Kansallinen innovaatiojärjestelmä 

Kansallinen innovaatiojärjestelmä on ensimmäinen suureen suosioon noussut sovellus 

edellä mainitusta innovaatiojärjestelmän konseptista (Wolfe 2011: 45). Sen juuret juon-
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tavat Fridrich Listin kansallisen tuotantojärjestelmän malliin, joka otti huomioon kan-

sallisten instituutioiden roolin tuotantoprosesseissa (Lundvall 2010a: 17). Kansallisen 

innovaatiojärjestelmän termiä käytti ensimmäisenä Freeman (1987) tutkiessaan Japanin 

taloudellista kehitystä ja teknologiapolitiikkaa 1980-luvulla (Wolfe 2011: 45). Käsit-

teellä hahmoteltiin valtion sisäistä organisoitumista  ja taloudellista kehittymistä. Free-

man määritteli kansallisen innovaatiojärjestelmän julkisen ja yksityisen sektorin insti-

tuutioiden verkostoksi, jonka vuorovaikutus tuottaa, muokkaa ja levittää uusia teknolo-

gioita. Wolfen (2011: 46) mukaan Lundvall (2007) puolestaan käytti 1980-luvun puoli-

välissä kansallisen innovaatiojärjestelmän käsitettä yritysten ja tietointensiivisten insti-

tuutioiden vuorovaikutuksen analysoimiseen innovaatioprosessissa. Sekä Freeman että 

Lundvall korostavat yritysten välisen vuorovaikutuksen ja kollektiivisen oppimisen tär-

keyttä uuden tiedon hankkimisessa ja käyttämisessä. Yksittäisten valtioiden innovaa-

tiokyky on siten sidoksissa instituutioiden kykyyn toimia vuorovaikutteisesti tiedon 

soveltamisessa, luomisessa ja jakamisessa (Wolfe 2011: 46). Malli on saanut kritiikkiä 

siitä, ettei sitä voida yleistää kaikkialle, sillä innovaatioita tukevat institutionaaliset ra-

kenteet vaihtelevat valtioiden kesken hyvin paljon (Nelson 1992: 373). Suomessa kan-

sallisen innovaatiojärjestelmän käsite yleistyi 1990-luvun alussa. Tällöin tieteen ja tek-

nologian kehittämistä alettiin tarkastella entistä enemmän innovaatioiden näkökulmasta, 

mikä johti siirtymiseen teknologiapolitiikasta kokonaisvaltaisempaan innovaatiopoli-

tiikkaan. (Suutari ym. 2009: 16).   

Kansallisen innovaatiojärjestelmän toimijoita ja vuorovaikutussuhteita on hahmo-

teltu myös Etzkowitzin ja Leydesdorffin (2000: 109) triple-helix mallissa, jossa keskity-

tään yliopistojen, teollisuuden ja hallinnon vuorovaikutuskokonaisuuteen. Mallissa pai-

notetaan yliopistojen suurta roolia tietopohjaisessa yhteiskunnassa, mikä erottaa sen 

analyyttisesti kansallisesta innovaatiojärjestelmästä, joka pitää yrityksiä johtavina toimi-

joina innovaatiotoiminnassa. Triple helixia ja innovaatiojärjestelmiä on sittemmin alettu 

soveltaa myös aluetasolla.  

 

Alueellinen innovaatiojärjestelmä 

Innovaatiojärjestelmää voidaan tarkastella myös alueellisena kokonaisuutena, jolloin se 

usein määritellään maantieteellistä tai hallinnollista rajausta apuna käyttäen (Edquist 

2006: 199-200). Suomessa tällainen rajaus voi olla esimerkiksi maakuntatason rajaus tai 

ELY-keskuksen vaikutusalue (ELY-keskukset 2015). Alueen omien instituutioiden ja 
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yritysten välinen vuorovaikutus korostuu, kun innovaatiojärjestelmää sovelletaan rajat-

tuun alueelliseen kontekstiin. Kansallinen innovaatiojärjestelmä näkyy kuitenkin myös 

alueellisesti kansallisten instituutioiden kautta (esimerkiksi Tekes) sekä kansallisten 

kehitysohjelmien kautta. Voidaan siis todeta, että kansallinen innovaatiojärjestelmä tar-

joaa kehykset alueelliselle innovaatiotoiminnalle, ja alueet voivat itse määritellä alueel-

lisen innovaatiojärjestelmänsä organisaatiot. (Ranta 2011: 43). Cooke ja Schienstock 

(2000: 273) määrittelevät alueellisen innovaatiojärjestelmän  maantieteellisesti tai hal-

linnollisesti rajatuksi alueellisten instituutioiden ja verkostojen järjestelmäksi, joka täh-

tää toimijoiden tiiviin vuorovaikutuksen avulla parantamaan alueen yritysten innovaa-

tiotoimintaa.  

Autio (1998: 134) kuvaa alueellista innovaatiojärjestelmää kokonaisuutena, joka 

koostuu kahdesta alajärjestelmästä: 1) osaamisen soveltaminen ja hyödyntäminen sekä 

2) osaamisen tuottamisen ja levittämisen alajärjestelmä (kuva 1).  

 

 

Kuva 1. Alueellisen innovaatiojärjestelmän rakenne (Autio 1998: 134 Rannan 2011: 44 mu-

kaan). 
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Aution mallissa ”Osaamisen tuotteistamisen ja levittämisen alajärjestelmä” sisältää tek-

nologian välittäjäorganisaatiot, työvoiman välittäjäorganisaatiot, julkiset tutkimuslai-

tokset ja koulutusorganisaatiot. ”Osaamisen soveltamisen ja hyödyntämisen” osajärjes-

telmän muodostavat puolestaan yritykset niiden vertikaalisen arvoketjun (asiakkaat ja 

alihankkijat) sekä horisontaalisen toimintaympäristön (kilpailijat ja kumppanit) kanssa. 

Nämä alajärjestelmät ovat Aution mallissa tiiviissä vuorovaikutuksessa osaamisen, re-

surssien ja inhimillisen pääomavirtojen muodossa. Kokonaisuus on sidoksissa koko 

alueen sosioekonomiseen ja kulttuuriseen ympäristöön, ja siihen lisäksi vaikuttavat ul-

koiset kansalliset sekä kansainväliset instituutiot ja ohjelmavälineet. 

Alueelliset innovaatiojärjestelmät eivät siis ole omavaraisia kokonaisuuksia, vaan 

ne ovat useimmiten yhteydessä sekä kansallisiin että kansainvälisiin toimijoihin ja in-

novaatiojärjestelmiin. Nykyään on laaja yhteisymmärrys siitä, että paikalliset yhteydet 

eivät riitä ylläpitämään riittävää paikallista innovatiivisuuden tasoa.  (Tödtling & Trippl 

2011: 457). Kiristyneessä kansainvälisessä kilpailussa ja teknologian nopeassa muutok-

sessa alueen ulkopuoliset yhteydet ovat entistä tärkeämpiä (Oinas & Malecki 2002: 

120). Nykyään sekä alueelliset, kansalliset että kansainväliset poliittiset toimijat ja or-

ganisaatiot voivat muokata alueellisen innovaatiojärjestelmän kehitystä ja dynamiikkaa. 

Tällaisesta eri aluetasojen osallistumisesta hallintaan käytetään usein termiä ”monita-

soinen hallinta”. Esimerkiksi Euroopan tasolla on rakennerahastoja, innovaatio- ja tek-

nologiaohjelmia sekä tutkimus- ja tuotekehityksen ohjaukseen liittyviä hankkeita, jotka 

ohjaavat alueellisen innovaatiojärjestelmän toimintaa (Tödtling & Trippl 2011: 457).  

Alueellisen innovaatiojärjestelmän käsite on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että 

senkään määritelmässä ei ilmaista, mitkä organisaatiot kuuluvat järjestelmään ja mitkä 

eivät. Näin ollen järjestelmää koskevaa kirjallisuutta on pidettävä ohjeistavana viiteke-

hyksenä, eikä täsmällisenä teoriana. (Edquist 2006: 186). Muita alueellisen innovaa-

tiojärjestelmän haasteita ovat Tödtlingin ja Tripplin (2005: 1215-1216) mukaan se, että 

perifeerisillä alueilla institutionaalinen rakenne on ohut, kun taas metropolialueilla in-

novaatiotoiminta ja resurssit ovat usein hajanaisia. Suutarin ym. (2009: 16) mukaan 

alueellinen innovaatiojärjestelmä on saanut monissa tapauksissa varsin kapean hallin-

nollisen tulkinnan, jossa se on katsottu eräänlaiseksi alueelliseksi innovaatio- ja tuki-

verkostoksi. Vaikka tällainen tulkinta alueellisesta innovaatiojärjestelmästä on hyvin 

kapea, on se Suutarin ym. mukaan silti erittäin merkittävä alueellisen innovaatiopolitii-

kan harjoittamisen kannalta. Järjestelmän paikallisten ja globaalien vuorovaikutusyh-
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teyksien merkityksen kasvu on lisännyt tarvetta ymmärtää myös tietoyhteyksien dyna-

miikkaa (Tödtling & Trippl 2011: 458).  

Verkostojen merkitys innovaatiotoiminnassa 

Innovaatiotoiminnan ympäristö on muuttumassa siten, että innovaatiotoiminta tapahtuu 

yhä enemmän paikallisissa ja globaaleissa verkostoissa, kun aikaisemmin se nojasi vah-

vasti toimijoiden omaan osaamiseen. Ilmiön taustalla on verkosto-oppimisen arvostuk-

sen lisääntyminen sekä havainnot verkostoitumisen hyödyistä tutkimus- ja kehitystyös-

sä. (Vasara ym. 2009: 23).  

Sitran rahoittaman tietämysverkkojen kehittämisraportin (Vasara ym. 2009: 5) mu-

kaan Suomen haasteena onkin uuden tiedon luominen ja sen hyödyntäminen uusien 

tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Yritysten tulisi löytää tehokkaammin uutta 

tietoa ja osata soveltaa sitä omassa innovaatiotoiminnassaan. Tätä varten yritykset ja 

muut toimijat pyrkivät verkostoitumaan, mikä mahdollistaa tiedon jakamisen eri toimi-

joiden kesken (Lambooy 2004: 655). Innovaatiotoiminnan kannalta tiedonvaihtaminen 

on erityisen tärkeää, sillä kiinnostavat innovaatiot syntyvät usein teknologia-, palvelu- 

ja resurssitalouden rajapinnalla (kuva 2) erilaisen tiedon yhdistämisen kautta (Vasaran 

ym. 2009: 21-24 ). 

 

Kuva 2. Innovaatiot teknologia-, resurssi- ja palvelutalouden rajapinnoilla (Vasara ym.   2009: 

22) 
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Tässä mallissa teknologiatalous keskittyy uuden teknologian kehittämiseen ja teknolo-

giaan perustuvan liiketoiminnan harjoittamiseen. Kyseisellä taloudenalalla on vahvat 

kytkennät perustutkimukseen ja tutkimus- ja kehitystoiminta (T&K) -instituutioihin. 

Palvelutaloudessa painopiste on palveluiden kehittämisessä ja palveluihin perustuvassa 

liiketoiminnassa. Palvelutalouden aloja ovat muun muassa matkailu, logistiikka, pank-

kitoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Resurssitaloudessa keskitytään puolestaan 

luonnonvarojen hyödyntämiseen ja jalostukseen. (Vasara ym. 2009: 21). Esimerkki mo-

biiliteknologia- ja palvelutalouden rajapinnalla syntyneestä innovaatiosta on Uber-

taksipalvelu, joka käyttää älypuhelimen ominaisuuksia yhdistämään autonomistajat 

kyytiä tarvitseviin ihmisiin (Juntunen 2014).   

Tödtling ym. (2006: 1038-1039) jakavat tietoyhteyksien typologiat kahteen ulottu-

vuuteen. Ensimmäisessä ulottuvuudessa tehdään ero kaupallisten ja ei-kaupallisten yh-

teyksien välillä. Kauppa- ja virallisissa yhteyksissä (esimerkiksi konsultointi, lisenssi-

kaupat ja tuotekehitysyhteistyö) liikkuu raha ja muut vastikkeet, kun taas epävirallisissa 

ja ei-kaupallisissa suhteissa (esimerksiksi osallistuminen konferensseihin ja epäviralliset 

kontaktit) ei liiku mitään tiettyä vastiketta toisten palvelusta.   Toisessa ulottuvuudessa 

tehdään ero tiedonvaihdon staattisen ja dynaamisen luonteen välillä. Staattinen tieto 

viittaa ”valmiin” tiedon vaihdantaan yhdeltä osapuolelta toiselle. Dynaaminen tiedon-

vaihto viittaa puolestaan tilanteeseen, jossa tapahtuu interaktiivista ja kollektiivista op-

pimista tomijoiden välillä.   

 

Tiedon eri muodot: koodattu ja hiljainen tieto 

Informaatiolla tarkoitetaan kaikkea digitaalisesti tai fyysisesti koodattua tietoa, esimer-

kiksi kirjoja, lehtiä, kuvia ja tietokantoja. Tieto tarkoittaa puolestaan sitä, kun henkilö 

tulkitsee informaatiota oman viitekehyksensä ja kokemuksensa kautta. Informaatio 

muuttuu siis tiedoksi, kun se kontekstualisoidaan tarvittavaan käyttöyhteyteen. Tieto on 

täten aina yksilöön sidottua ja usein henkilöiden välistä eli intersubjektiivista. (Vasara 

ym. 2009: 33). 

Toisaalta tieto jaotellaan usein kahteen luokkaan: koodattuun (explicit knowledge) 

ja hiljaiseen (tacit knowledge) tietoon (Nonaka & Takeuchi 1995: 49). Koodattu tieto 

on tarkasti määriteltyä ja kirjallisesti helposti esitettävää tietoa, kun taas hiljainen tieto 

on henkilökohtaista ja usein ei-kirjallista tietoa. Hiljaisen tiedon luonteesta johtuen sitä 
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on huomattavasti vaikeampi siirtää paikasta toiseen kuin koodattua tietoa, jota voidaan 

jakaa esimerkiksi internetin välityksellä. Klassinen esimerkki hiljaisen tiedon siirtymi-

sestä on niin sanottu mestarilta oppilaalle tapahtuva tiedon siirtäminen, jossa korostuvat 

paikkalliset henkilökohtaiset suhteet. (Kolehmainen 2004: 47; Melkas & Uotila 2008: 

30-31).  

Hiljaisen tiedon virroissa korostetaan maantieteellisen läheisyyden merkitystä esi-

merkiksi klustereiden muodossa. Nykyään kuitenkin tulee huomioida se, että toimiva 

verkosto voi muodostua myös internetin kautta. Joidenkin tutkimusten mukaan myös 

maantieteellisesti kaukainen vuorovaikutussuhde voikin olla aivan yhtä tärkeä uusien 

innovaatioiden synnyn kannalta kuin maantieteellisesti läheinen vuorovaikutussuhde 

(Cornett 2009: 405; Vasara ym. 2009: 37; Doran ym. 2012: 721).     

 

Vahvat ja heikot sidokset tiedonsiirrossa 

Verkostoja voidaan tarkastella niiden toimijoiden välisillä suhteilla, jotka voivat perus-

tua vahvoihin tai heikkoihin sidoksiin. Granovetter (1973: 1360) on tutkinut heikkojen 

siteiden merkitystä sosiologiassa, mitä sittemmin on sovellettu useilla tutkimusaloilla, 

myös tutkittaessa verkostojen vaikutusta innovaatiotoimintaan. Heikkojen siteiden avul-

la avautuu uusien kontaktien kautta kanava sellaiseen tietoon, jota hyödyntämällä saate-

taan  saavuttaa uusia näkökulmia ja ideoita. Vahvat sidokset sen sijaan ovat usein van-

hoja samankaltaisia yhteyksiä, jotka jakavat samat käsitykset, mikä ei välttämättä avaa 

uusia ulottuvuuksia siinä määrin kuin heikot siteet. (Vasara ym. 2009: 35). 

Vahvoihin sidoksiin perustuvat verkostot nähdään vanhoihin ja nykyisiin työsuhtei-

siin liittyvinä verkostoina, joilla tarkoitetaan säännöllistä yhteydenpitoa toimijoiden 

välillä. Tällaisia vahvoja sidoksia pidetään tärkeinä tietokanavina toimijoiden omassa 

työssä. Heikkoihin sidoksiin perustuvat verkostot puolestaan liittyvät epävirallisiin ja 

henkilökohtaisiin verkostosuhteisiin. Niillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi luonteeltaan 

lyhyitä kontakteja uusien ihmisten tai niin sanottujen ”puolituttujen” välillä. Heikkojen 

sidosten merkitys nähdään tärkeänä, sillä niiden kautta toimijat voivat saada käsiinsä 

uudempaa ja monipuolisempaa tietoa kuin vahvojen sidosten kautta. Siinä missä vahvat 

sidokset saattavat juontaa juurensa organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, niin ihmisten 

väliset heikot sidokset eivät ole useinkaan riippuvaisia organisaatioista, vaan ne synty-

vät satunnaisesti erilaisissa kohtaamisissa ja tapaamisissa, kuten palavereissa ja semi-
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naareissa. Heikot sidokset eivät perimmältään ole tiedonhankintatavoitteellisia, mutta ne 

silti saattavat osoittautua eritäin hyödyllisiksi oman yrityksen innovaatiotoiminnan kan-

nalta. Ne voivat auttaa henkilöitä saamaan tietoa esimerkiksi toimialan tapahtumista, 

kilpailevista yrityksistä tai uusista teknologisista kehityssuunnista. Henkilöiden välisiä 

heikkoja ja vahvoja sidoksia ei ilmene pelkästään paikallisen innovaatioympäristön ta-

solla, vaan niitä voi olla myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Paikallisuutta ja alueelli-

suutta usein korostetaan näiden suhteiden ensisijaisina alustoina, sillä eri toimijoiden 

spatiaalinen läheisyys katsotaan edesauttavan suhteiden solmimista. Fyysisessä paikassa 

tapaaminen johtaa kasvokkaiseen vuorovaikutukseen, mikä tuo tilanteeseen moniulot-

teisia tasoja. (Kolehmainen 2004: 47-49; Powell & Grodal 2005: 60-61).  

 

Kumppanuudet ja erilaiset verkostotyypit 

Virkkalan (2002: 10) mukaan kumppanuudella tarkoitetaan toimijoiden, organisaatioi-

den tai henkilöiden välistä yhteistyötä. Taloudellisesta näkökulmasta se voidaan määri-

tellä läheiseksi suhteeksi, josta osallistujat odottavat jotain hyötyä itselleen (De Man 

2004: 88). Myös verkostot ovat sosiaalisia suhteita toisistaan riippumattomien tomijoi-

den välillä, jotka pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan yhteisiä päämääriä. (Sotarauta 

ym. 2003: 58).  Verkostot voidaan nähdä myös itsenäisten organisaatioiden yhteenliit-

tyminä, joiden tarkoituksena on antaa kilpailuetua sen jäsenille. (De Man 2004: 4). 

Organisaatiot ja ihmiset verkostoituvat hankkiakseen tietoa ja resursseja. Etenkin 

kova kilpailutilanne ajaa yritykset verkostoitumaan, jotta ne saisivat etuaseman ja eri-

koistunutta tietoa sekä osaamista kiristyvässä markkinatilanteessa. Lisäksi tekniikka 

kehittyy nopealla vauhdilla, mikä ajaa yrityksiä verkostoitumaan pystyäkseen hyödyn-

tämään uusia teknologioita. Verkostoitumisen tarkoituksena voi olla esimerkiksi halu 

päästä käsiksi uudelle markkina-alueelle, lisätä kustannustehokkuutta,  vähentää T&K -

toimintojen riskejä, saada käyttöön erikoisosaamista, tarjota asiakkaille räätälöityjä pal-

veluita, täydentää teknologisia puitteita tai saada rahoitustukea. (De Man 2004: , 9-10, 

13-14). Innovaatiotoiminnan näkökulmasta yritykset ovat verkostoituneet eri toimijoi-

den kanssa osaksi innovaatiojärjestelmää (Eriksson 2004: 24). Verkostojen tehtävä on 

tässä koordinoida toimijoita yhteen ja jakaa toimijoiden tietoa keskenään, minkä näh-

dään edistävän yritysten innovaatiokykyä  (Lambooy 2004: 648). 
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On useita tutkimuksia, joissa on tarkasteltu miten eri yhteistyön muodot ovat muodos-

tuneet verkostokontekstissa ja mitä vaikutuksia verkoston muodolla, rakenteella ja osal-

lisuudella on yrityksen suorituskyvylle, innovaatiosuudelle ja markkinakehitykselle 

(Ahuja 2000: 425; Dhanaraj & Parkhe 2006: 659; Schilling & Phelps 2007: 1113). De 

Manin (2004: 58) mukaan verkostoja voidaan säädellä ja hallita viiden  verkostoraken-

teen peruselementin kautta (kuva 3).  

 

Kuva 3. Verkostorakenteen peruselementit (muokattu, De Man 2004: 58). 

 

Verkoston rakenteeseen voidaan vaikuttaa vahvistamalla tai löysäämällä verkoston osa-

puolten suhteita tai alliansseja. Rakenteeseen vaikuttaa myös se kuinka paljon toimijoita 

kuuluu verkostoon ja kuinka tiivistä näiden osapuolten yhteistyö on. Rakenteen diversi-

teettiä eli moninaisuutta voidaan lisätä ottamalla verkostoon mukaan erilaisia toimijoita. 

Verkoston hallinnassa valitaan miten päätöksenteko, suunnittelu ja kontrollointi järjes-

tetään. Näiden peruselementtien yhdistäminen toisiinsa tapahtuu verkoston päämäärien 

mukaan. Esimerkiksi yhdistämällä heikot suhteet, suuren jäsenmäärän, hajautetun pää-

töksenteon ja yhteisön matalan tiiveyden syntyy löyhä epämuodollinen verkosto. Vas-

taavasti yhdistämällä vahvat suhteet, tiiviin ja pienen yhteisön sekä keskitetyn päätök-

senteon verkosto alkaa muistuttamaan fuusiota. Loogisen kombinaation löytäminen 

näiden peruselementtien välillä on tärkeää verkoston toiminnan ja tavoitteiden kannalta. 

Esimerkiksi suuri jäsenmäärä verkostossa ei välttämättä sovi kovin hyvin yhteen koko 

yhteisön tiiviin yhteistyön kanssa. Tämä johtaa herkästi verkoston tehottomuuteen. Kun 
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verkoston toimintatapaa halutaan muuttaa, tulee näitä verkoston peruselementtejä uu-

delleen organisoida. Jos verkostolta toivotaan esimerkiksi innovatiisempaa luonnetta, 

mahdollisuutena on avata verkostoa uusilla ja erilaisille jäsenille, jotka kohottavat ver-

koston diversiteettiä. (De Man 2004: 58, 60).  

Innovaatiotoiminnan kannalta yksilötason verkostot ja niiden kautta oppiminen 

ovat tärkeitä elementtejä.Vasara ym. (2009: 36-38) jakavat oppimisen verkostot neljään 

eri luokkaan, jotka ovat agora, kilta, allianssi ja  netgora (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Oppimisen verkostotyypit (Vasara ym. 2009: 38). 

 Allianssi Kilta Agora Netgora 

Luonnehdinta Organisaatioiden 

välinen T&K-

yhteistyö 

Ammatillinen 

yhteisö, klubi, 

unioni jne. 

Paikallinen julki-

nen tila, jossa on 

runsaasti ”pö-

rinää” 

Tietoverkossa 

oleva yhteinen 

työtila ja tietoläh-

de 

Yhteyksien 

luonne 

Vahvat, muodolli-

set ja epämuodol-

liset 

Vahvat, epämuo-

dolliset 

Heikot, satunnai-

set 

Heikot, satunnai-

set 

Pääasiallinen 

tieto, jota jae-

taan 

Eksplisiittisen 

tiedon luominen 

ja jakaminen 

Hiljaisen tiedon ja 

asiantuntijatiedon 

jakaminen 

Informaation 

jakaminen 

Informaation 

jakaminen 

 

Informaatiota saatetaan löytää paikoista, joissa ihmiset kohtaavat satunnaisesti, kuten 

toreilla, kauppakeskuksissa, ravintoloissa, kuntosaleilla ja erilaisissa tapahtumissa. 

Näistä paikoista käytetään kreikkalaista nimitystä agora (suomeksi tori), jossa paikalli-

set ihmiset voivat kohdata kasvokkain ja vaihtaa ajatuksia. Vastaavasti ammattiryhmä-

kohtainen tieto liikkuu suhteellisen helposti saman ammattiryhmän sisällä. Saman am-

mattiryhmän ihmiset käyvät samoissa tapahtumissa sekä ovat usein jäseniä samoissa 

yhteisöissä ja verkostoissa, joita metaforisesti kutsutaan tässä killoiksi. Killat voivat olla 

paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä sekä osa niiden kautta kulkevasta informaatios-

ta saattaa kulkea tietoverkkojen välityksellä. Siinä missä killat ovat homogeenisiä yhtei-

söjä, allianssit ovat kahden tai useamman toimijan välisiä yhteisiä T&K-projekteja, 

joissa yhdistetään eri taustaisten asiantuntijoiden osaamista ja tietoa.  Monet hajautetun 

innovoinnin verkostoista perustuvat lähes kokonaan tietoverkkojen kautta tapahtuvaan 

yhteistyöhön, ja internetistä onkin muodostunut merkittävä tiedon ja osaamisen jakami-
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sen kanava. Internet on avoin ympäristö, jolloin sen puitteissa muodostuvia innovaatio-

verkostojan voidaan kutsua netgoreiksi (net + agora). (Vasara ym. 2009: 36-37).  

Läheisyys on havaittu tärkeäksi tekijäksi tiedon luomisessa ja siirrossa. Erityisesti 

hiljaisen tiedon ja syvällisen asiantuntijatiedon siirtäminen vaatii mahdollisuutta tavata 

ihmisiä fyysisesti kasvokkain. Siitä huolimatta innovaatiotoiminta ja verkostosuhteet 

ovat sekä paikallisia että globaaleja, jolloin myös oppimisen verkostotyyppejä (taulukko 

1) voidaan tulkita kansainvälisessä kontekstissa. Tällöin agora-verkostoajattelussa tär-

keää on olla läsnä erilaisissa innovaatioiden ekosysteemeissä uuden informaation saa-

miseksi. Lisäksi tiedon vaihtamista ja uuden informaation hankkimista tapahtuu esimer-

kiksi kansainvälisillä messuilla, konferensseissa ja seminaareissa. Allianssien näkökul-

masta yritykset voivat solmia yhteistyösopimuksia ulkomaisten alihankkijoiden, asiak-

kaiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tällä tavalla on mahdollista luoda uutta tietoa tai 

täydentää olemassa olevaa omaa tietopääomaa niin eksplisiittisen kuin hiljaisen tiedon 

muodossa. Nimitystä diaspora käytetään, kun osa yrityksen toiminnoista siirretään uu-

siin innovaatiokeskittymiin ulkomailla tai kotimaassa. Tarkoituksena on hyötyä paikal-

lisista innovaatioekosysteemeistä ja sen yhteisöistä. Kilta-verkostotyypissä saman alan 

ihmiset ja osaajat voivat verkostoitua keskenään ympäri maailmaa. Profesionaaliset 

konferenssit ja tapahtumat tuovat yhteen alan asiantuntijat, mitä kautta vaihdetaan am-

matillista hiljaista tietoa. Netgora-mallissa tiedonsiirto tapahtuu maailmanlaajuisissa 

informaation jakamisen verkostoissa. (Vasara ym. 2009: 39-41). Tällaiset oppimisen 

verkostotyypit ovat läsnä myös innovaatioympäristöissä, joissa toimijoiden vuorovaiku-

tusprosessit ovat tarkastelun keskiössä. 

Paikallinen innovaatioympäristö 

Innovaatioympäristöä pidetään laajempana ja dynaamisempana käsitteenä kuin innovaa-

tiojärjestelmän käsitettä. Perinteinen tapa hahmottaa innovaatiojärjestelmää on luetella 

maantieteellisesti rajatulla alueella toimivia organisaatioita ottamatta kuitenkaan kantaa 

toimijoiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. (Ranta 2011: 46-47). Järjestelmänäkökul-

massa korostetaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti rakennettuja toimintamalleja 

(esimerkiksi instituutioita, organisaatioita ja palveluilta), kun taas innovaatioympäristö-

ajattelussa otetaan huomioon toiminnan konteksti (esimerkiksi rakenteiden juurtumi-

nen). Innovaatioympäristöajattelussa olennaista on siis se, miten rakenteet toimivat ha-

lutussa sosiospatiaalisessa kontekstissa. Järjestelmä voi olla erittäin hyvä, mutta jos se 
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ei toimi esimerkiksi tietyllä paikkakunnalla, ei voida puhua toimivasta innovaatioympä-

ristöstä. (Suutari ym. 2009: 16-17). Innovaatioympäristössä institutionaaliset, organisa-

toriset ja yksilötason toimijat nähdään tiiviisti ja moninaisesti toisiinsa kiinnittyneinä 

(Kolehmainen 2004: 40). Innovaatiojärjestelmän voidaan tavallaan nähdä muodostavan 

innovaatioympäristöjen institutionaalisen rungon (Ståhle ym. 2004: 135-136). Rannan 

(2011: 47) mukaan Camagni (1991) on määritellyt innovaatioympäristön moniulot-

teiseksi verkostoksi, joka koostuu epämuodollisista suhteista jollain maantieteellisesti 

rajatulla alueella. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä toimintaympäristön tekijöitä, jotka tu-

kevat innovaatiotoimintaa (Virkkala 2008: 81).  

Ståhle ym. (2004: 135-136) jakavat innovatiivisen toimintaympäristön johtamisen 

ainekset kolmeen kategoriaan: substanssi-, rakenne- ja prosessiosaamiseen. Substanssi-

tekijät ovat oman toimialan asiantuntijatietoa ja -taitoa. Rakenteelliset tekijät muodosta-

vat innovaatioympäristön tieto- ja osaamisinfrastruktuurin, millä viitataan organisaa-

tioihin ja muihin instituutioihin, jotka tukevat kehittämis- ja innovaatioprosesseja. Pro-

sessiosaaminen puolestaan viittaa dynaamisiin tieto- ja vuorovaikutusprosesseihin, joi-

den avulla substanssitekijät kyetään muuttamaan rakenteiden avulla lisäarvoksi. Inno-

vaatioympäristöjen tapauksessa erilaisia rakenteellisia tekijöitä ovat esimerkiksi alueen 

yliopistot, tutkimuslaitokset tai teknologiansiirto-organisaatiot. Yleisesti ottaen paikalli-

sen innovaatioympäristön toimijoita ovat muun muassa yritykset, tutkimuslaitokset, 

koulutusorganisaatiot, tiede- ja teknologiaperustaiset organisaatiot, erikoistuneet yritys-

palvelut, etujärjestöt ja paikalliset viranomaistahot (taulukko 2) (Koskenlinna 2005: 

10;Virkkala 2008: 81). 

Taulukko 2. Paikallisen innovaatioympäristön toimijoita (soveltaen Koskenlinna 2005: 9-10; 

Virkkala 2008: 81). 

Paikallisen innovaatioympäristön  

toimijoita 

Esimerkkejä toimijoista 

Yritykset Isot yritykset, pk-yritykset, osaamis-

intensiiviset startupit 

Tutkimuslaitokset ja koulutusorganisaa-

tiot 

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut tut-

kimuslaitokset ja yksityiset T&K -toiminnot 

Välittäjäorganisaatiot Teknologiapuistot, osaamiskeskukset, tiede-

puistot ja yrityshautomot 

Innovaatioiden rahoittajat Tekes, yksityiset pääomasijoittajat, pankit, 

business-enkelit 

Erikoistuneet yrityspalvelut Kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, paikalliset 

työntekijäjärjestöt 

Muut etujärjestöt  

Paikalliset viranomaistahot  
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Innovaatioympäristön dynamiikan ymmärtäminen vaatii perehtymistä verkostoihin ja 

tiedonsiirtämistapoihin, jotka lopulta määrittävät sen kuinka tehokas innovaatioympäris-

tö on toiminnassaan. Olennaista ovat alueen globaalit yhteysverkostot sekä pörinä, jolla 

tarkoitetaan tunnetta siitä, että alueella on niin sanottu ”tekemisen meininki”. (Sotarauta 

2003: 34; Ståhle ym. 2004: 16). Innovaatioympäristöön liittyvä pörinä on hyvin saman-

kaltainen käsite kuin luovan miljöön käsite, jonka nähdään rakentavan houkuttelevaa ja 

innovatiivista ilmapiiriä alueelle. Luova miljöö perustuu erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin 

ja epämuodollisiin verkostoihin, joiden kautta yritykset ja ihmiset pääsevät hyötymään 

monenlaisista ideoista ja tiedoista. (Malinen & Haahtela 2007: 29). Kuitenkaan pelkkä 

paikallinen pörinä tai luovaa miljöö ei välttämättä yksistään synnytä hyvää innovaatio-

ympäristöä, vaan lisäksi tulisi olla avoin myös alueen ulkopuolisille vaikutteille (Ståhle 

ym. 2004: 16).  

Innovaatioympäristökäsitteen yleistyminen johtuu osittain organisaatioiden ja eri 

sektoreiden välisten rajojen hämärtymisestä. Pelkästään rakenteiden tarkasteleminen ja 

kehittäminen ei ole mielekästä, sillä palvelut ja toiminnot muodostuvat entistä enemmän 

organisaatioiden välisillä rajapinnoilla, kuten kehittäjäverkostoissa ja niitä yhdistävissä 

vuorovaikutusprosesseissa. Näin ollen instituutioiden ja organisaatioiden voidaan katsoa 

muodostavan vain puitteita ja toiminta-alustoja niiden välillä liikkuville ideoille ja ihmi-

sille. (Suutari ym. 2009: 17). Kolehmainen (2004: 52) näkee, että nykyään institutionaa-

lisen ja rakenteellisen tarkastelun ohella on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, miten 

yritykset kykenevät hyödyntämään paikallisen innovaatioympäristön resursseja ja mah-

dollisuuksia. Tämä ei hänen mukaansa ole kuitenkaan riittävä näkökulma, vaan tarkas-

telu tulisi kohdentaa entistä enemmän myös yksilötason prosesseihin, sillä innovaatioi-

den taustalla ovat lopulta aina ihmiset. Innovaatiojärjestelmän perustekijöitä ovatkin 

oppiminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus (Lundvall 2010a: 2). 

Innovaatioympäristö on hyvin pitkälti puheiden ja tekstien kautta tuotettu sosiaali-

nen konstruktio, joka ei suoraan ole sovellettavissa reaalimaailmaan. Paikalliset inno-

vaatioympäristöt ovat löyhiä järjestelmiä, joiden kehittämisen kokonaiskuva on usein 

melko epäselvä. Innovaatioympäristö ei varsinaisesti sijaitse missään fyysisessä paikas-

sa, vaan se ilmenee lähinnä erilaisissa kehittämisasiakirjoissa (strategiat ja ohjelmat) ja 

sitä rakennetaan kehittämisfoorumeilla, hankkeissa ja sopimuksellisissa järjestelyissä. 

Käsitettä tulisinkin siten käyttää lähinnä käsitteellisenä tarkennustyökaluna (focusing 
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device). (Suutari ym. 2009: 20; Lundvall 2010b: 329). Tulevaisuudessa innovaatioym-

päristöajattelun tarkastelussa korostuu yhä enemmän julkisen sektorin rooli innovaatio-

toiminnassa etsittäessä tehokkaampia ja parempia tapoja tuottaa palveluita. Lisäksi in-

novaatioympäristöihin voidaan tulevaisuudessa liittää tuotannollisen toiminnan ohella 

myös palvelut ja kulutus. Näin innovaatioympäristö kattaisi tuotannollisten tilojen lisäk-

si ihmisen arkielämän muitakin tiloja, kuten asuin- ja elinympäristöt.  (Suutari ym. 

2009: 17).  

 

Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa 

Kolehmainen (2004:40) hahmottelee paikallisen innovaatioympäristön kolmen toisiinsa 

kietoutuneen tason kautta. Näitä ovat 1) rakenteiden ja instituutioiden taso, 2) organi-

saatiotaso ja 3) yksilötaso.   

 

Rakenteiden ja instituutioiden taso 

Rakenteiden ja instituutioiden tasolla tarkoitetaan alueen institutionaalista tiheyttä eli 

runsaslukuista institutionaalisten organisaatioiden joukkoa, joka toimii tiiviissä yhteis-

työssä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tällä tarkoitetaan tutkimus- ja koulutusra-

kennetta, yrityspalveluita (esimerkiksi rahoitus, konsultointi ja yrityshautomot), yritys-

kantaa, alueen viranomaisia sekä alueen muita sidosryhmiä (esimerkiksi etujärjestöt, 

kauppakamarit, työntekijäjärjestöt). (Amin & Thrift 1994: 14). Institutionaalinen tiheys 

edistää yhteisen tietopohjan syventymistä, luottamuksen ja vastavuoroisuuden lisäänty-

mistä, instituutioiden uusiutumista ja joustavuutta sekä koko alueen innovaatiokapasi-

teetin kohentumista. (Kolehmainen 2004: 41). 

Kolehmainen ym. (2003: 122-123) nostavat erityisesti yliopistot, korkeakoulut ja 

tutkimuslaitokset sijaintialueidensa ankkureiksi, dynamoiksi ja magneeteiksi. Ankku-

reina kyseiset organisaatiot sitovat yrityksiä alueelle erilaisten yhteistyöhankkeiden 

kautta. Dynamoina ne kykenevät luomaan uutta yritys- ja liiketoimintaa sijaintialueelle. 

Magneetteina ne houkuttelevat uusia yrityksiä, organisaatioita ja osaamista läheisyy-

teensä.   Perinteisen tutkimus- ja opetustehtävien lisäksi korkeakoulut toimivat yhteis-

kunnan teknologis-taloudellisen kehityksen keskeisenä moottorina. Korkeakouluihin 

kohdistetut odotukset heijastavat taloudellisen toiminnan nykytrendiä, joka korostaa 

oppimisen ja innovaatioiden merkitystä. (Kolehmainen ym. 2003: 104). 
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Organisaatiotaso 

Organisaatiotasolla innovaatioympäristöä hahmotellaan yritysten ja muiden organisaa-

tioiden välisillä verkostoilla ja suhteilla. Yritykset toimivat erilaisissa innovaatioverkos-

toissa, jotka tähtäävät uuden tiedon ja innovaatioiden luontiin organisatorista yhteistyötä 

ja tiedonvaihtoa hyödyntämällä. Innovaatioverkostot muodostuvat usein operationaalis-

ten perusliiketoimintaverkostojen pohjalle, jolloin läheiset avainasiakassuhteet ovat 

keskeisiä tiedon lähteitä. Lisäksi kontaktit erilaisiin tutkimus- ja oppilaitoksiin, teknolo-

giasiirto-organisaatioihin ja innovaatiotoiminnan rahoittajiin tuovat lisäosaamista ja -

tietoa yrityksen innovaatioprosesseihin. (Kolehmainen 2004: 42-43; Koskenlinna 2005: 

10). Sinällään näiden organisaatioiden läsnäolo ei tee paikallisesta innovaatioympäris-

töstä toimivaa yrityksen kannalta, vaan huomiota on kiinnitettävä enemmän eri tahojen 

kompetensseihin, kyvykkyyksiin, resursseihin ja yhteistyöhalukkuuteen. Yrityksille 

tärkeintä on useimmiten rahallisten, henkisten sekä informaatio- ja aikaresurssien teho-

kas hyödyntäminen, jolloin parhaimmat mahdolliset kumppanit innovaatioprosesseihin 

eivät välttämättä määräydy maantieteellisen läheisyysperiaatteen mukaisesti. Näiden 

tekijöiden kautta voidaan määritellä se, onko innovaatiotoimintaa edistävien toiminta-

muotojen ja paikallisten innovaatioverkostojen muodostuminen eri organisaatioiden 

välille ylipäätänsä mahdollista. Mahdollisuudet paikallisten verkostojen syntyyn ovat 

todennäköisemmät rakenteellisesti monipuolisissa ja institutionaalisesti korkeatasoisissa 

keskittymissä. Joissain tapauksissa myös paikallinen kilpailu voi toimia innovaatiotoi-

minnan stimuloijana. Kilpailijat voivat tehdä yhteistyötä keskenään esimerkiksi projek-

tien, tilausten tai koulutuksen muodossa, mikä edellyttää verkoston osapuolilta suurta 

luottamusta ja pyrkimystä vastavuoroisuuteen. (Kolehmainen 2004: 43-44). 

 

Yksilötaso 

Yksilötasolla tarkastellaan henkilöiden välisiä sosiaalisia verkostoja, joiden kautta väli-

tetään innovaatiotoimintaan liittyvää tietoa ja osaamista. Paikallisen innovaatioympäris-

tön näkökulmasta henkilöiden väliset suhteet ja niihin liittyvät tietoprosessit ovat erityi-

sen mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Vaikka usein puhutaan organisaatioiden välisistä 

suhteista, niin niiden takana on aina henkilöiden väliset suhteet, jotka määrittelevät toi-

mintojen suuntaviivat. Organisaatioiden välisiin suhteisiin liitettävät henkilösuhteet ovat 
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vain yksi yksilötason ulottuvuuden osa-alue paikallisessa innovaatioympäristössä, sillä 

virallisten verkostojen ulkopuolella on myös paljon muita henkilöiden välisiä verkostoja 

ja kontakteja. Tällaisia ovat esimerkiksi asiantuntijatyöntekijöiden ja johtajien epäviral-

liset kontaktiverkostot. Kyseisiä suhteita tai verkostoja on lähestytty esimerkiksi ”sosi-

aalisen juurtuneisuuden” (social embeddness) ja ”sosiaalisen pääoman” (social capital) 

käsitteiden kautta. Kolehmaisen mukaan voidaan olettaa, että ihmiset hyödyntävät näitä 

kontakteja myös organisaation innovaatiotoiminnassa. (Kolehmainen 2004: 44-45; Flo-

rida 2006: 34). 

 

Innovaatioympäristö yrityksen näkökulmasta 

Innovaatioympäristöä yritysten näkökulmasta on tarkastellut muun muassa Kautonen 

(2008: 52), jonka mukaan innovaatioympäristö tarkoittaa yrityksen ulkoista ympäristöä, 

josta se hankkii innovaatiotoimintansa kannalta oleellisimmat resurssit ja kompetenssit. 

Yrityksen näkökulmasta olennaista on tunnistaa oman toiminnan kannalta merkittävät 

kehittämiskohteet ja sitä kautta ne kansalliset ja alueelliset instituutiot, joilla voidaan 

vaikuttaa oman toiminnan kehittämiseen. Tällöin myös aluekehittäjien tulee tunnistaa 

yritysten tarpeet, jotta eri toimijoiden osaaminen voidaan tuotteistaa ja välittää yrityksil-

le erilaisten kanavien kautta. (Ranta 2011: 43). Yritysten innovaatiotoiminnan kannalta 

tärkeitä innovaatioympäristön tekijöitä ovat muun muassa koulutustarjonta, tutkimus-

toiminta, tuotekehitysapu, tekninen infrastruktuuri, yritysneuvonta, rahoitustuki, sekä 

muut yritykset ja verkostot (Virkkala 2008: 81). Kolehmaisen (2004: 39-40) mukaan 

paikallinen innovaatioympäristö voi yrityksen näkökulmasta luoda suotuisat edellytyk-

set innovaatiotoiminnalle, mutta on myös huomioitava mahdollisuus, että sillä voi olla 

lisäksi rajoittavia tai yhdentekeviä vaikutuksia. Esimerkiksi innovaatiokyvyn merkitys 

on suuri vain, jos innovaatiokykyinen yritys kykenee hyödyntämään paikallisen inno-

vaatioympäristön tarjoamat resurssit.  

Innovaatioympäristö voi olla hyvin erilainen eri yrityksille. Tällöin ei välttämättä 

ole relevanttia puhua yhdestä alueellisesta innovaatioympäristöstä, vaan useasta yritys-

kohtaisesti organisoituvasta innovaatioympäristöstä (kuva 4). Paikallinen innovaatio-

ympäristö koitetaan usein esittää yhtenäisenä kokonaisuutena, vaikka käytännössä eri 

toimijoilla on usein hyvin erilaiset innovaatiotoiminnan lähtökohdat ja tavoitteet (Suuta-

ri ym. 2009: 18-19). 
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Kuva 4. Yksi paikallinen vai monta paikallista innovaatioympäristöä? (Suutari ym. 2009: 19 

Rannan 2011: 49 mukaan) 

 

Paikallinen innovaatioympäristö ei siis ole samanlainen kaikille yrityksille, vaan se 

vaihtelee esimerkiksi yrityksittäin tai toimialoittain. Myöskään paikallisen innovaatio-

ympäristön merkitys ei ole samanlainen kaikille yrityksille, sillä yritykset saattavat toi-

mia hyvin erilaisilla tasoilla toisiinsa nähden; esimerkiksi globaalilla, kansallisella tai 

paikallisella tasolla. (Kolehmainen 2004: 36).  

Tässä tutkimuksessa käytetään toimialakohtaista innovaatioympäristön mallia, joka 

pohjautuu Franco Malerban kehittämään toimialakohtaiseen innovaatiojärjestelmään. 

Hän määrittelee toimialakohtaisen innovaatiojärjestelmän ryhmänä toimijoita, jotka 

kehittävät ja luovat tuotteita perustuen toimialan erityiseen teknologiaan. Tällaiset yri-

tykset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä teknologian kehittämisessä 

sekä markkinatoiminnoissa. (Malerba 2002: 250). Toimialakohtaisessa innovaatiojärjes-

telemässä liikutaan monitasoisessa ympäristössä, sillä useat toimialat ovat kansallisra-

joista riippumattomia. Toimialan yritykset voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla, 

mutta toimia muuten hyvinkin paikallisella ja alueellisella tasolla. Mallissa organisatio-

naaliset ja institutionaaliset piirteet ovat  historia- ja polkuriippuvaisia, sillä ne kehitty-

vät toimialan mukana. (Wolfe 2011: 48). 

Edellä mainitun järjestelmän sekä Suutarin ym. (2009: 19) mallin (kuva 4) pohjalta 

tässä työssä sovelletaan paikallista toimialakohtaista innovaatioympäristömallia, jonka 

ajatuksena on se, että samankaltaiset yritykset samalla alueella hakevat innovaatioym-

päristöltään samankaltaisia resursseja. Tällöin luovutaan ajatuksesta etsiä kaikille yri-

tyksille uniikkia innovaatioympäristömallia, vaan tyydytään kuvaamaan tietyn alueelli-

sen yritysryhmän tai toimialan innovaatiotoiminnan resurssitarvetta. Mallin käytön pe-
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rusteluna on se, että Suutarin ym. edellä kuvaamaa jokaisen yrityksen uniikkia innovaa-

tioympäristöajattelumallia on vaikea hyödyntää reaalimaailmassa, sillä siinä ei tehdä 

yleistyksiä. Sen sijaan alueellinen innovaatioympäristö yleistää liikaa ja se nähdään täs-

sä tutkimuksessa liian laajana käsitteenä. Näin ollen luonnollisin innovaatioympäristön 

malli on paikallinen toimialakohtainen innovaatioympäristömalli, jonka perustana on 

Malerban (2002: 250) huomio saman toimialan yritysten yhteisestä teknologiasta, mikä 

yhdistää yritykset samansuuntaiseen innovaatiotoimintaan. Toimialakohtaista innovaa-

tioympäristön mallia voidaankin soveltaa hyvin myös mobiilitoimialaan, jossa yritykset 

ovat keskenään sidoksissa samaan mobiiliteknologiaan (mobiiliverkot, -

käyttöjärjestelmät ja -laitteet).   

Mobiilitoimialan innovaatioympäristö 

Mobiiliala on suhteellisen uusi ICT-sektorin suuntautumismuoto, jossa perinteisiä ja 

uusia ICT-ratkaisuja hyödynnetään mobiiliverkoissa ja langattomissa mobiililaitteissa. 

ICT-ala jaotellaan karkeasti laiteteollisuuden-, telepalveluiden-, tietojärjestelmäpalve-

luiden- ja ohjelmistoteollisuuden segmentteihin. Samankaltainen jaottelu sopii  myös 

mobiilialalle, jossa pääosassa ovat teknologia- ja laitevalmistajat, mobiiliverkkojen tar-

joajat ja kehittäjät sekä käyttöjärjestelmien-, palveluiden-, ja sisältöjen tuottajat. Nykyi-

sin mobiilialan sekä koko ICT-alan hahmottaminen on entistä haasteellisempaa, sillä 

erilaiset teknologiaratkaisut ovat yhä useamman toimialan toiminnan arkipäivää. (Xia 

ym. 2010: 2; Koivumäki ym. 2013: 2-3). Huomioitavaa on myös se, että selvää jakoa 

mobiilitoimialan ja ICT-toimialan kesken on vaikea tehdä, sillä ne ovat päällekkäisiä 

käsitteitä. Mobiilitoimialan yritykset ovat myös ICT-alan yrityksiä. 

 

Mobiilitoimialan rakenne 

Mobiilitoimiala erottuu ICT-sektorista siinä, että se hyödyntää mobiilitekniikoita, joilla 

tarkoitetaan langattomia ratkaisuja ja toimintatapoja. Mobiilitoimiala on kehittynyt ja 

kasvanut kovalla vauhdilla, ja sille onkin ominaista innovatiiviset teknologiat, massa-

käyttäjät sekä nopeasti muuttuva toimintaympäristö (Xia ym. 2010: 1). Jatkuva muutok-

sen tila sekä uusien innovaatioiden nopea kehittäminen lisää mobiiliteollisuuden kulut-

tajakysyntää ja kilpailua alan yritysten välillä. Mobiilialan verkostot ovat muuttuneet 

yhä monimutkaisemmiksi, sillä yhä useammat perinteiset toimialat ovat tulleet mukaan 
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markkinoille tarjoten omia integroituja ja täydentäviä tuotteita sekä palveluita. Tämä on 

johtanut kilpailun kiristymiseen yli perinteisten mobiilialan markkinarajojen. Yritykset 

joutuvat tottumaan muuttuviin kuluttajaodotuksiin, jatkuvaan paineeseen innovoida 

uutta, teknologisiin muutoksiin, säännöstelyvaikutuksiin ja globaaliin kilpailuun. Se on 

myös johtanut uusien yhteistyösuhteiden muodostumiseen, fuusioihin, yritysostoihin ja 

kasvavaan uusien toimijoiden määrään. Nämä tekijät ovat tuoneet haasteita ja epävar-

muutta yritysten menestykseen, mikä osaltaan on muuttanut alan liiketoimintamalleja 

individualisesta yritysajattelusta moniulotteisiin toimijaverkostomalleihin. (Basole 

2009: 144). 

 

Mobiiliekosysteemin malli 

Mobiilitoimialaa voidaan kuvailla hyvin fragmentoituneeksi alaksi, jossa eri toimijoiden 

täytyy tehdä yhteistyötä tuotteiden ja palveluiden saattamiseksi kuluttajamarkkinoille. 

Yksi tapa hahmottaa alaa on mobiiliekosyteemin malli, jossa toimijat jaetaan 1) verkko-

operaattoreihin, 2) laitevalmistajiin sekä 3) käyttöjärjestelmien tarjoajiin ja sisällöntuot-

tajiin. (Xia ym. 2010: 2; Basole & Karla 2011: 313).  Yhdessä nämä tekijät muodosta-

vat mobiiliekosysteemin ytimen (kuva 5).  

 

Kuva 5. Mobiiliekosysteemin päätoimijat 

 

Ekosysteemiajattelua on hyödynnetty monien muidenkin toimialojen hahmottamisessa, 

myös esimerkiksi ICT-alalla (Fransman 2007: 90). Tässä mobiilitoimialaan sovelletussa 

Verkko-
operaattorit

Verkko-
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Käyttöjärjestelmät 
ja sisällöntuottajat

LaitevalmistajatLaitevalmistajat
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ekosysteemimallissa toimijat yhdessä vastaavat alaan liittyvästä rakentamisesta, suun-

nittelusta, jakelusta, ohjelmistoista, laitteista ja mobiiliverkoista.  

Mobiiliekosysteemiin kuuluvat mobiiliverkko-operaattorit tarjoavat pääsyn verk-

koon, välittävät peruspalveluita käyttäjille (äänipuhelut, tekstiviestit ja internetyhteys) 

sekä kontrolloivat verkon laskuttamista. Lisäksi operaattorit suunnittelevat mobiiliver-

kon arkkitehtuurin ja topologian sekä ylläpitävät sen toimintaa. Mobiiliverkko-

operaattoreiden lisäksi on olemassa virtuaalisia mobiiliverkko-operaattoreita, jotka tar-

joavat itsesuunniteltuja verkkopalveluita loppukäyttäjille. Virtuaalisten mobiiliverkko-

operaattoreiden tarjoajat ovat usein yrityksiä, jotka vuokraavat verkkokapasiteettia var-

sinaisilta operaattoreilta omaa palvelinta varten. Vaikka paikalliset verkko-operaattorit 

saattavat myös myydä laitevalmistajien tuotteita kaupoissaan sekä ylläpitää omia sovel-

luskauppoja, niiden päätehtävät ovat edelleen tarjota ja ylläpitää verkkoa äänipuhelui-

den, mobiilidatasiirron ja internetin mahdollistamiseksi. (Frisanco ym. 2008: 129; Xia 

ym 2010: 2, 5-6). Tärkeänä osana verkko-operaattoreiden toimintakykyä ja uudistumis-

ta ovat myös verkkojen kehittäjät, joista Suomessa suurin toimija on tällä hetkellä No-

kia Networks. 

Mobiililaitteiden valmistajat puolestaan tarjoavat eri ominaisuuksilla varustettuja 

matkapuhelimia, tabletteja ja muita langattomia mobiiliverkkoja hyödyntäviä laitteita 

(Xia ym 2010: 2). Laitteet eivät välttämättä edusta perinteisiä kuluttajatuotteita, vaan 

voivat olla myös erikoiskäyttöön valmistettuja langattomia laiteratkaisuja. Mobiililait-

teiden käyttöjärjestelmät ovat samanlaisia kuin tietokoneiden käyttöjärjestelmät, mutta 

ne ovat suunniteltu nimenomaan mobiililaitteille. Ne ovat siis rajapintapalveluita mobii-

lilaitteiden ja käyttäjien välillä. Käyttöjärjestelmät kontrolloivat ja ylläpitävät sitä, että 

mobiilisovellukset toimivat mobiililaitteissa. Suosituimpia mobiilikäyttöjärjestelmiä 

ovat esimerkiksi Symbian OS, Blackberry OS, Windows Mobile, iPhone OS, Binary 

Runtime Environment for Wireless, Linux ja Android.  (Xia ym 2010: 2). Basole ja 

Karla (2011: 313) korostavat, että mobiilialan tulevaisuuden ymmärtäminen vaatii mo-

biilikäyttöjärjestelmien ymmärtämistä. Käyttöjärjestelmät tarjoavat muille toimijoille 

mahdollisuuden rakentaa täydentäviä tuotteita ja palveluita niiden alustoille (Parker & 

Alstyne 2008: 2). Myös pienemmät yritykset voivat rakentaa omia käyttöjärjestelmiä 

erilaisille langattomille laiteratkaisuille.  

Mobiilialan palveluiden ja sisältöjen tuottajat ovat sellaisia toimijoita, jotka tuotta-

vat ja tarjoavat jotain informaatiota tai palveluita mobiililaitteiden käyttöön. Karkeasti 
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mobiilialan sisällöntuottajat  voidaan jakaa ”business-to-business” -tyyppisiin yritysrat-

kaisupalveluiden tarjoajiin ja yksityiskuluttajapalveluja ja -tuotteita tarjoaviin toimijoi-

hin.  Sisällöntuottajat tarjoavat mobiilidata- ja informaatiotuotteita, jakelu- ja käyttöpal-

veluita sekä helpottavat sisällönjakamista. Usein, erityisesti yksityiskuluttajille suunna-

tuissa tuotteissa ja palveluissa, jakelukanavina käytetään operaattoreiden sovelluskaup-

poja, laitevalmistajien sovelluskauppoja tai muita julkaisijoita. (Xia ym 2010: 7). Yksi-

tyiskuluttajille tarkoitetut sovellukset vaihtelevat kaikkien elämän osa-alueiden läpi 

käsittäen esimerkiksi musiikkia, pelejä, työtä, liikuntaa, ruuanlaittamista, matkustamista 

ja kommunikointia. Yrityksille ja julkisille toimijoille suunnatut mobiiliratkaisut käsit-

tävät esimerkiksi langattomia terveys- ja hyvinvointiteknologioita (m-healthcare), kulje-

tusalaa tai toiminnanohjaus- ja ajanhallintajärjestelmiä. 

Mobiiliekosysteemin osa-alueet kulkevat käsi kädessä toisiinsa tukeutuen. Merkit-

täviä toimijoita ovat erityisesti mobiiliverkkojen kehittäjät sekä uusien laitteiden kehit-

täjät, jotka palvelevat samalla sisällöntuottajia. Esimerkiksi pelialan kysyntä ja tarjonta 

on kasvanut käyttöjärjestelmien, laitteiden ja verkkojen kehityksen myötä. (De Prato 

ym. 2014: 17-18). Mobiilipelialan mahdollisuudet muuttuivat radikaalisti vuonna 2006, 

jolloin älypuhelimet tulivat markkinoille ja kiinteät datasiirtomaksut yleistyivät. Mobii-

lilaitteisiin tuli paljon uusia ominaisuuksia, kuten kosketusnäyttö, liiketunnistin, pai-

kannusjärjestelmä, parempi näyttö, isompi muisti, laadukkaampi äänentoisto ja kamera, 

jotka mahdollistivat monien uusien innovaatioiden luomisen. Tällaisia olivat esimerkik-

si verkkopelaaminen liikkeessä, monipelaajapelit, sosiaalisten verkostojen hyödyntämi-

nen peleissä ja paikkatietoon perustuvat pelit. (Feijoo ym. 2012: 213). 

Mobiiliekosysteemissä yhteistyö omaa toimintaa täydentävien yritysten kanssa on 

tärkeää informaation saannin, teknologian kehittämisen ja markkina-aseman pitämisen 

kannalta. Yhteistyöllä yritykset voivat myös vähentää epävarmuutta sekä lisätä teho-

kuutta ja operationaalista sekä strategista tasapainoa. Tämä on erityisen tärkeää dynaa-

misilla teknologia-aloilla, kuten mobiilialla, jossa korkea kilpailullisuus ja lyhyet inno-

vaatiosyklit laittavat yrityksen haavoittuvaan asemaan. Koska yksittäiset yritykset voi-

vat mobiiliekosysteemissä käyttää rajattua määrä teknologioita ja tutkimustietoa hyö-

dyksi, epäsuorilla kontakteilla on mahdollisuus saavuttaa potentiaalisesti arvokasta tie-

toa ja resursseja. Mobiilialan ekosysteemin hahmottaminen tuo myös arvokasta tietoa 

pienille yrityksille, jotka voivat sen pohjalta muun muassa identifioida omia kasvumah-

dollisuuksia. Isot yritykset saavat sen sijaan tietoa, miten ekosysteemin vaikutussuhteet 
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toimivat ja kenen kanssa on syytä tehdä yhteistyötä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

(Basole 2009: 145; Basole 2012: 3). Innovaatiotutkimuksen näkökulmasta mobiilie-

kosysteemin tiivis yhteistyö on myös otollinen alusta uusille innovatiivisille ratkaisuille 

(Eriksson 2004: 24).  

Mobiilialan toiminnan ylläpitäminen vaatii siis ekosysteemin päätoimijoiden yh-

teistyötä. Yleisesti ottaen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu on nykyään yhä moni-

mutkaisempaa sekä markkinat hajanaisempia, mikä myös osaltaan on luonut tarpeen 

yritysten välisen yhteistyön tiivistämiseen.  Verkostojen ja allianssien muodostaminen 

on havaittu erittäin hyödylliseksi teknologiateollisuuden piirissä jo vuosikymmenien 

ajan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yritysten väliset verkostot ovat tehokkaita orga-

nisoitumisen muotoja, kun tavoitellaan tehokkaampaa suorituskykyä, nopeampaa inno-

vaatiotoimintaa ja parempaa organisaatiotason oppimista. (Ahuja 2000: 425-426). 

 

ICT-alan rakennemuutos ja sen vaikutukset Oulun mobiilitoimialaan 

ICT-toimialan kehitystä ovat viimevuosikymmeninä ohjanneet monet alan sisäiset seg-

mentit. 1960-luvulla kehityksen kärkenä oli tietokoneteollisuus, 70-luvulla automaatio-

teollisuus, 80-luvulla elektroniikka ja elektronisesti ohjattavat laitteet, 90-luvulla langa-

ton tietoliikenne ja ohjelmistoteollisuus sekä viimeisimpänä 2000-luvulla alkanut inter-

netin, webin ja digitaalisen sisällöntuotannon aikakausi (Koivumäki ym. 2013: 2). Ke-

hittyneissä maissa trendi on ollut se, että ICT-teollisuus (elektroniikkateollisuus) on 

voimakkaasti siirtynyt halvemman työkustannusten maihin, ja tilalle on tullut tietotek-

niikan palvelu- ja sisällöntuotantoteollisuutta (Hyry 2005: 85).  

Merkittävä muutos ICT-alan toiminnan kannalta on kuluttajien roolin korostuminen 

palveluiden kehittäjinä (co-creation). Aiemmin alalla kuljettiin teknologia edellä, mutta 

nykyään suunnan näyttävät markkinoiden kuluttajayleisö, joka yhä enemmän ohjaa pal-

veluiden kehitystä. Palveluiden kehittäminen on muuttunut yksilöllisemmäksi, mikä 

edellyttää yritysten toiminnoissa avoimuutta ja interaktiivisuutta. ICT-toimiala onkin 

saanut asiakkaita etenkin rahoitusalan, tietoliikenteen sekä tavarantuotannon ja palvelun 

aloilta. Vuosituhanteen vaihteen jälkeen ICT-infrastruktuurin hallintaan, varmentami-

seen ja ohjaukseen tarvittavat järjestelmät ja palvelut ovat korvanneet tietotekniikkateol-

lisuuden vahvaa asemaa etenkin Suomessa. Digitaalisen sisällöntuotannon menestysta-

rinoita on kuitenkin vielä vähän Suomessa, muutamia pelialan yrityksiä lukuun ottamat-
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ta. Edellisiin aikakausiin verrattuna uudet digitaalisen sisällöntuottajayritykset edustavat 

edelleen hyvin pientä osaa toimialan liikevaihdosta ja työpaikoista. (Koivumäki ym. 

2013: 2, 4, 8, 12).  

Oulussa merkittävä ICT-alan kehityksen teema on ollut langattomien telekommu-

nikaatiomarkkinoiden kasvu 1990-luvulla. Tietoliikennealan kasvu Oulussa selittyi pit-

kälti Nokian ja sen läheisten yritysten kasvulla, missä keskeistä oli Nokian päätös 1990-

luvun alussa keskittyä telekommunikaatioon. Toiminnan kasvun myötä Nokialla oli 

Oulussa entistä suurempi tarve uudelle työvoimalle, erilaisille alihankinta- ja kumppa-

nuusyritysten palveluille ja tuotteille sekä tutkimuslaitosten yhteistyölle. Nokian silloi-

sen pääjohtajan Jorma Ollilan mukaan Nokia viihtyi ja kasvoi Oulussa sen tuotantoon 

liittyvien verkostosuhteiden takia. Alueelta löytyi yritykselle sopivia kumppaneita, jotka 

toimivat alihankkijoina, tuotantokumppaneina ja sopimusvalmistajina. (Tervo 2004: 

102, 109-110). Ilmiö on tutkimuskirjallisuuden mukaan yleinen, sillä verkostoyhteis-

työn arvostus on kasvanut viime vuosikymmeninä huomattavasti, ja verkostosuhteita 

hyödynnetään enemmissä määrin yritysten tutkimus- ja kehitystyössä (Vasara ym. 

2009: 5). Oulussa Nokian suuri vaikutus sai aikaan sen, että useat ICT-alan alihankin-

tayritykset keskittyivät toiminnoissaan matkapuhelinsektorin tarpeisiin ja palveluihin.  

Monet Nokian alihankintayritykset siirtyivät 1990-luvun lopulla Nokia-yhteistyön kaut-

ta laitealihankkijoista ohjelmistoalihankkijoiksi. (Hyry 2005: 172-173). Näiden tekijöi-

den seurauksena Ouluun rakentui toimialakeskittymä tai klusteri, joka on talousmaantie-

teellisessä kirjallisuudessa usein nähty hyvänä ympäristönä yritysten oppimiskyvyn ja 

innovaatiotoiminnan näkökulmasta (Asheim 2009: 172). Tervon (2004: 200) mukaan 

Oulun ICT-menestyksen kannalta merkittävä tekijä on ollut myös yhteiskunnan eri sek-

toreiden välinen vuorovaikutus. Tätä voidaan kuvata innovaatiojärjestelmän käsitteellä, 

jossa Tervon mainitsemat yhteiskunnan sektorit ovat erilaisia instituutioita, jotka tarjoa-

vat oman panoksensa tukeakseen yritysten innovaatiotoimintaa. Instituutioiden tuki on 

esimerkiksi tieteellisen tutkimustiedon, taloudellisen tukirahoituksen tai yrityspalvelui-

den tarjoamista. (Wolfe 2011: 45).  

Nokia menestys ja Oulun ICT-keskittymä alkoivat kuitenkin luhistua 2010-luvulle 

tultaessa. Nokia ilmoitti elokuussa 2012 vähentävänsä Oulusta noin 700 työntekijää, ja 

vähennykset kohdistuivat suurimmaksi osaksi puhelinten tuotekehityspuolelle. (Yli-

maunu 2012). Tämä oli sysäys sille, että syyskuussa 2012 valtioneuvosto nimesi Oulun 

seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2015 loppuun asti. Syyt julis-
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tamisen taustalla olivat Nokian, Nokia Siemens Networksin ja Accenturen sekä niiden 

alihankkijoiden suuret irtisanomiset vuosina 2010-2012. Tällöin työt olivat loppuneet 

tai olivat loppumassa peräti 3750:lta ihmiseltä Oulussa. (Degerman 2012).  

Nokia päätti mittavien irtisanomisten johdosto käynnistää Bridge-ohjelman vuosille 

2011-2014. Ohjelmalla pyrittiin tukemaan työpaikan menettäneitä ihmisiä sekä paikka-

kuntia, joissa Nokialla oli keskeinen rooli. Yksi Bridge-ohjelman poluista oli startup-

yrittäjyyden tukeminen, ja Ouluun perustettiinkin noin sata Bridge-ohjelmalla tuettua 

yritystä. (Karjanmaa 2013; Kiuru ym. 2013: 5-6). Ouluun perustettiin kaupungin toi-

mesta myös muita startup-yritystoimintaa tukevia toimintoja, joilla tähdättiin paranta-

maan Oulun liiketoimintailmapiiriä ja saamaan aikaan uutta kasvua (Koivumäki ym. 

2013: 4, 19). Oulun alueen keskeiset toimijat reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen tar-

joamalla yrityksille osaamista ja tukea erilaisten kanavien kautta, mikä paransi yritysten 

innovaatiomahdollisuuksia ja täten niiden innovaatioympäristöä (Ranta 2011: 43). ICT-

alalle nousseet uudet yritykset alkoivat palkkaamaan uutta työvoimaa ja Oulun työlli-

syys kääntyi kasvuun. Työttömyys jatkui tästä huolimatta korkeana matkapuhelinteolli-

suuden rakennemuutoksesta kärsivällä alueella. (Klemettilä & Uusitalo 2014).  

Toimialan suuret irtisanomiset eivät kuitenkaan päättyneet Oulussa 2010-luvun 

alun irtisanomisiin, vaan kesällä 2014 langallisiin ja langattomiin laitteisiin puolijohde-

piirejä valmistava Broadcom ilmoitti lakkauttavansa toimintansa Oulussa ja irtisanovan-

sa 450 työntekijää. Saman teki myös Nokian matkapuhelimet ostanut Microsoft, joka 

lakkautti Oulussa sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehitysyksikkönsä (Calamnius 2014; 

Ruottinen 2014).  

Tammikuussa 2015 BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula kertoi, että yli puolet 

Microsoftin ja Broadcomin noin tuhannesta irtisanotusta tieto- ja viestintäteknologian 

asiantuntijasta on löytänyt uuden työpaikan. Ouluun on hänen mukaansa rantautunut 

useita uusia yrityksiä, jotka ovat palkanneet vapautuneita ICT-alan ammattilaisia.  (Ou-

luun on saatu… 2015). Näitä uusia yrityksiä ovat esimerkiksi mikropiirejä valmistava 

taiwanilainen Mediatek ja norjalainen puolijohdeyritys Nordic Semiconductor, jotka 

perustelivat Ouluun tuloansa osaavan työvoiman saatavuudella. Mediatekin tiedotteen 

mukaan yritys haluaa hyödyntää oululaisten pitkää radioteknologiaosaamista. (Klemet-

tilä 2014; Taiwanilainen MediaTek… 2014). Koivumäen ym. (2013: 4, 19) mukaan 

Oululla on edelleen erinomaiset mahdollisuudet nousta takaisin ICT-alan menestyjäksi. 

Heidän mukaan Oulu on järkevän erikoistumisen näkökulmasta riittävän suuri talous-
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alue toimiakseen yleisen teknologian hyödyntäjänä ja kehittäjänä. Erityisesti mobiili-

teknologiaosaamisen kehittämistä pidetään tärkeänä Oulun ICT-alan kannalta. Lisäksi 

mahdollisuuksia nähdään yhdistää eri osaamisen aloja, kuten painettavan elektroniikan, 

internet-osaamisen, vihreän teknologian, lääketieteen teknologian ja globaalin talous-

osaamisen muodossa. Oulussa on siis siirrytty vähitellen toimialakeskittymän mallista 

kohti alueellisen diversiteetin mallia, jossa monipuolinen yrityspohja ymmärretään hy-

väksi oppimisympäristöksi alueen yritysten kannalta (Iammarino 2011: 143). Tällöin 

innovaatioita odotetaan syntyvän eri toimialojen rajapinnoilla yhteistyön tuloksena. 

(Vasara ym. 2009: 22).  

 

Aineisto ja menetelmät 

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tarkoituksena on kuvata jotain tiettyä ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää ilmiön 

toimintaa, ja antaa teoreettisesti sopivia tulkintoja ilmiölle. Tällaisessa tutkimuksessa on 

tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä paljon tai heil-

lä on ainakin jotain kokemusta kyseisestä aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 85).  

Aineiston tiedonkeruumuotona käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, joka si-

joittuu avointen ja strukturoitujen haastattelujen väliin sen mukaan, miten tiukasti ky-

symykset ovat ennalta suunniteltu (Järvinen & Järvinen 2000: 165). Puolistrukturoitu 

haastattelu sisältää piirteitä avoimesta tutkimusteemojen ohjaamasta haastattelusta sekä 

strukturoidusta haastattelusta. Strukturoidussa haastattelussa on johdettuja kysymyksiä 

vastausvaihtoehtoineen, jotka esitetään kaikille haastateltaville samalla tavalla. (Järvi-

nen & Järvinen 2000: 153; Ruusuvuori & Tiittula 2005: 11). Puolistrukturoitu haastatte-

lu on tässä tilanteessa perusteltu tiedonkeruumuoto, sillä aiheeseen liittyvää tietoa on 

vähän saatavilla. Tällöin on tärkeää antaa mahdollisuus myös avoimille ja uusille näkö-

kulmille. Lisäksi tällaisen haastattelumuodon avulla voidaan muita menetelmiä parem-

min välittömästi tarkentaa vastaanotettua uutta tietoa ja tuoda esiin uusia näkökohtia 

(Järvinen & Järvinen 2000: 154). 

Tässä tutkimuksessa aineistoksi kerättiin joukko yritysten- ja instituutioiden edusta-

jien haastatteluita (taulukko 3). Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, 

että he edustavat toisistaan erilaisia mobiilialan toimijoita Oulussa sekä siihen, että 

haastatteluihin osallistuvat yritykset ovat erikokoisia toimijoita alueella. Kaikkiaan 
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haastatteluihin osallistui 10 eri henkilöä, jotka edustavat laitekehittäjiä- ja valmistajia, 

palvelu- ja sisällöntuottajia, mobiiliverkkojen kehittäjiä sekä erilaisia mobiilialaan lä-

heisesti liittyviä instituutioita.  Haastateltavia lähestyttiin pääsääntöisesti sähköpostilla 

haastattelutapaamisen ajankohdan sopimiseksi. Lisäksi tutkimuksen aineistonko-

koamismenetelmänä on käytetty niin sanottua lumipallo-otantaa, jossa haastateltavat 

avainhenkilöt ovat johdattaneet tutkijan seuraaville tiedonantajille (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 86). Kaikki haastateltavat antoivat luvan oman nimensä julkaisemiseen tämän 

tutkimuksen haastateltavien henkilöiden listaan (taulukko 3). Tutkimuksen tuloksissa 

henkilöihin viitataan kuitenkin anonyymisti numeroittain (esim. Haastateltava 1, Haas-

tateltava 2 jne.). 

 

Taulukko 3. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt  
Laitekehittäjät ja -valmistajat 

Pekka Väyrynen/ Toimitusjohtaja, Creoir 

Palvelu- ja sisällöntuottajat 

Niko Mikkola/ Yksikönpäällikkö, OP / Oulun mobiilipalveluiden kehitysyksikkö 

Jarkko Paalanen/ Liiketoimintajohtaja, Fingersoft 

Jani Kaipainen /Tietohallintopäällikkö, Mekiwi Oy 

Mobiiliverkkojen kehittäjät 

Tarja Valtanen/ Ecosystem Manager, Nokia / Oulun tuotekehitysyksikkö 

Aulis Koivisto/ Liiketoiminnan kehittämisjohtaja, Ericsson / Oulun tuotekehitysyksikkö 

Instituutiot 

Harri Posti/ Tutkimusjohtaja, Centre for Wireless Communication 

Veikko Seppänen/ Instituutin johtaja, Martti Ahtisaari Instituutti sekä 

                               Ohjelmistoliiketoiminnan professori, Oulun yliopisto 

Janne Mustonen/ ICT-alan asiakkuuspäällikkö, BusinessOulu 

Satu Väinämö/ Yksikönjohtaja, OULLabs (Centre for Internet Excellence)  

 

 

Haastattelut suoritettiin 2.7.- 17.9.2015 välisenä aikana. Kaikilta osallistujilta kysyttiin 

ennen haastattelun alkua lupa haastattelun nauhoittamiseen. Nauhoittaminen mahdollis-

taa palaamiseen tilanteeseen uudelleen, jolloin se toimii sekä muistilappuna että tulkin-

tojen tarkistamisen välineenä. Nauhoitettu haastatteluaineisto muutettiin kirjoitettuun 

muotoon eli litteroitiin. Litterointi helpottaa asioiden muistamista sekä tärkeiden yksi-

tyiskohtien havaitsemista aineistosta. (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 14, 16). Haastattelut 

kestivät 25 minuutista 1h 40 minuuttiin. 
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Haastatteluprosessi eteni teemahaastattelu-rungon (liite 1 ja liite 2) mukaisesti, jonka 

teemat olivat etukäteen määritelty. Teemat perustuivat tutkimuksen viitekehykseen eli 

teoriaan. Aineiston analyysivaiheessa hyödynnettiin sisällönanalyysiä, jolla etsittiin 

tekstin merkityksiä. Tässä työssä merkitykset liittyivät toimialan edustajien näkemyk-

siin yhteistyösuhteiden ja verkostojen tärkeydestä innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksen 

aineisto kuvaa tässä siis tutkittavaa ilmiötä ja analyysin avulla pyrittiin luomaan sanalli-

nen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 75, 104, 108). 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa voidaan analysoida teorialähtöisellä-, aineisto-

lähtöisellä- tai teoriaohjaavalla analyysillä. Näiden analyysimuotojen erot liittyvät tut-

kittavaa ilmiötä kuvaavan teorian ohjaavuuteen aineiston hankinnassa ja käsittelyssä. 

Teorialähtöisessä analyysissä aineiston analyysiä ohjaa teorian pohjalta luotu viiteke-

hys. Tällöin ajatuksena on usein aikaisemman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa. 

Tällaisessa analyysissä ilmiöön liittyvä aiempi tutkimustieto sanelee sen, miten tutkitta-

va ilmiö määritellään käsitteenä. Sen sijaan aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusai-

neistosta itsestään pyritään luomaan teoreettinen kokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 95, 97-99). 

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönana-

lyysillä, jossa analyysiyksiköt otetaan aineistosta, mutta siinä aiempi tieto eli teoreetti-

nen viitekehys ohjaa ja auttaa analyysiä. Tällaisessa analyysissä aikaisempi tieto avaa 

uusia ajatusuria. Teoriaohjaavassa analyysissä on usein logiikkana abduktiivinen päätte-

ly, jossa ajatteluprosessissa vaihtelevat valmiit mallit ja aineistolähtöisyys. Teoriaohjaa-

va sisällönanalyysi etenee aineiston ehdolla, mutta abstrahoinnissa empiirinen aineisto 

liitetään teoreettisiin käsitteisiin. Siinä missä aineistolähtöisessä analyysissä teoreettiset 

käsitteet nousevat aineistosta, teoriaohjautuvassa analyysissä käsitteet tuodaan siis val-

miina teoreettisesta viitekehyksestä. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96-97, 117). Tämän tut-

kimuksen tuloksissa aineiston oleelliset tiedot on jäsennelty uusien aineistosta noussei-

den teemojen alle. Aineiston käsittelyssä etsittiin tutkimuksen teoriaan ja aiheeseen liit-

tyviä oleellisia tietoja, tulkintoja ja merkityksiä, jotka jaoteltiin eri alaluokkiin. Samoja 

piirteitä sisältävät alaluokat yhdistettiin lopulta omiksi pääteemoiksi, joiden sisältö esi-

tellään tämän tutkimuksen seuraavassa kappaleessa.  
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Tulokset 

Haastatteluaineistosta muodostettiin neljä pääteemaa, jotka ovat 1) avoimuus ja paikal-

linen yhteistyö menestyksen takeena, 2) verkostosuhteiden alkuperä, 3) yritysten ja ins-

tituutioiden välinen yhteistyö, sekä 4) alueen innovatiivisuuden mahdollistavat toimija-

suhteet.  

 

Avoimuus ja paikallinen yhteistyö menestyksen takeena                                                                                       

Innovaatioprosessi ymmärretään nykyisin hyvin moniulotteisena kokonaisuutena, jossa 

innovaatioprosessin eri osavaiheet ovat toisiinsa sidoksissa. Innovaatioiden luomisessa 

käydään läpi ideointi-, kehittämis-, tuotanto- ja kaupallistamisvaihe.  Tällöin on välttä-

mätöntä työskennellä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa, jotta päästään käsiksi tarvitta-

vaan tietoon ja osaamiseen. (Hautamäki 2009: 6, 18-19). Useat haastateltavat korosta-

vatkin avoimuuden ja yhteistyön merkitystä Oulun mobiilitoimialan menestymisen kan-

nalta. Tiivis yhteistyö toimijoiden kesken nähdään Oulun vahvuutena, mikä on mahdol-

listanut suhteellisen pienen paikkakunnan menestymisen mobiilialalla.    

 

”Siis minun mielestä meidän vahvuus on ja sen täytyy olla se yhteistyö. 

Koska meitä on hyvin vähän. Oulussa on 200 000 ihmistä, pääkaupunkiseu-

dulla miljoona, Kööpenhamina, Mälmö 3 miljoonaa, Shanghai 20 miljoo-

naa. Että meidän on pakko suunnata ne meiän vektorit, tekemiset samaan 

suuntaan.” 

-Haastateltava 5 

 

Yhteistyö ja avoimuus korostuvat tarkasteltaessa Oulua oppivan alueen näkökulmasta, 

jolla havainnollistetaan vuorovaikutuksen tärkeyttä oppimisessa (Asheim 2009: 173). 

Tällöin tiedon ja innovaatioiden leviäminen riippuu toimijoiden halukkuudesta jakaa 

omaa kokemuksellista tietoa muille osapuolille, sekä näiden muiden osapuolten tiedon 

vastaanottokyvystä (Sternberg 2009: 482). Oulun alueella kumppanuuksien ja yhteis-

työsuhteiden muodostaminen on haastateltavien mukaan helppoa, eikä sille ole suuria 

esteitä. Yrityksiä ja instituutioita on Oulussa helppo lähestyä ja keskustella mahdollisis-

ta yhteistyön muodoista. Vuorovaikutussuhteiden helppo luominen on suuri etu, sillä 

viimeaikaisten tutkimusten mukaan innovaatiotoiminta on parhaimmillaan juuri vuoro-

vaikutteisessa ympäristössä, jossa yhteistyö ja toimivat verkostot nähdään innovaatio-

toiminnan mahdollistavina tekijöinä (Hautamäki 2009: 6; Vasara ym. 2009: 23). 
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”Ja se kynnys on matala ottaa yhteyttä toisen yrityksen tai yhteistyökump-

panin, eli tässä tapauksessa jonki instituution vaikka yliopiston tai tutkimus-

laitoksen ihmisiin sillon, ku tilaisuus siihen on.” 

-Haastateltava 1 

 

Henkilökohtaiset suhteet ja verkostot tiedostettiin haastateltavien keskuudessa erittäin 

tärkeiksi, eikä menestystä uskota saavutettavan pelkästään omin voimin. Innovaatioym-

päristön näkökulmasta henkilöiden väliset suhteet ovatkin keskeisessä asemassa, sillä 

organisaatioiden väliset suhteet palautuvat lopulta aina yksilötason suhteiden tarkaste-

luun (Kolehmainen 44-45). Yhteistyön edellytyksenä useat haastateltavat mainitsivat 

luottamuksen tärkeyden, mitä pidetään Oulun vahvuutena. Ihmiset kokevat tärkeäksi 

tietää keneen he voivat luottaa, ja tässä suhteessa Oulua pidetään turvallisena ympäris-

tönä. Luottamuksen löytäminen osapuolten kesken vaikuttaa toimijoiden halukkuuteen 

jakaa tietoa toisillensa (Sternberg 2009: 482). Verkostonäkökulmasta tämä näkyy siinä, 

kuinka vahvoja verkoston suhteet ovat, ja kuinka tiivistä osapuolten yhteistyö lopulta on 

(De Man 2004: 58). Luottamus nostettiin esille myös kysyttäessä haastateltavilta kasvo-

tusten ja internetin kautta tapahtuvan kommunikoinnin eroja.  Vaikka internetin kautta 

voidaankin hoitaa suuri osa kommunikoinnista, niin kasvokkain tapaaminen koettiin 

haastateltavien kesken poikkeuksetta merkittäväksi tavaksi kommunikoida. Kasvotusten 

tapaaminen nähdään tärkeänä etenkin yhteistyösuhteen aloittamisen kannalta, sillä se 

luo yhteistyön osapuolille molemmin puolista luottamusta. Tutkimuskirjallisuudessa 

läheisyys onkin havaittu tärkeäksi tekijäksi tiedon luomisessa ja siirtämisessä. Erityises-

ti hiljaisen tiedon ja syvällisen asiantuntijatiedon siirtämisessä mahdollisuus tavata ih-

misiä fyysisesti, kasvokkain nähdään suurena etuna. (Vasara ym. 2009: 39).  

Se miksi verkostot ja yhteistyö ovat niin tärkeitä, selittyy tarpeella saada ulkopuo-

lista osaamista ja näkökulmaa yritysten sisälle. Tarve voi olla saada esimerkiksi rehel-

listä palautetta omasta tekemisestä, jotta vältettäisiin ”lock-in” -ilmiö, jossa tuudittaudu-

taan oman tietotaidon varaan huomioimatta ulkopuolista osaamista ja kehitystä (Stern-

berg 2009: 487). Useat haastateltavat mainitsivat tärkeäksi tietää mitä ylipäätänsä oman 

yrityksen ympärillä tapahtuu. Tällöin tärkeää on keskustella myös kilpailijoiden kanssa 

ja pysyä niin sanotusti ajan hermoilla toimialan tilanteesta. Haastatteluiden perusteella 

keskusteluyhteydet muihin alan toimijoihin ovat osaltaan ”hyvää veljeyttä” ja toimialan 

yleiskuvan luomista, mutta niillä etsitään myös uusia ajatuksia, ratkaisuja ja yhteistyö-

kumppaneita. 
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”Ja varmaan sitte se yhteistyö on myöskin semmosta, että se tuo paremman 

kuvan siitä mitä tapahtuu sekä alueella että teollisuudessa yleensä. Että mä 

en usko, että kukaan pystyy toimimaan yksin niinku sisäänpäin kääntynee-

nä.” 

-Haastateltava 10 

 

De Manin (2004: 9-10, 13-14) mukaan kova kilpailutilanne ajaa yritykset verkostoitu-

maan, jotta ne saisivat erikoistunutta tietoa ja osaamista kiristyvässä markkinatilantees-

sa.  Yhteistyön tärkein rooli haastatteluiden perusteella onkin juuri erikoistuneen osaa-

misen saatavuus. Mobiilitoimiala on hyvin teknologiapainotteinen ala, jossa teknologiat 

ja menetelmät muuttuvat jatkuvasti (Xia ym. 2010: 1). Yritykset saattavat haastatelta-

vien mukaan tarvita hyvin monenlaista erikoisosaamista projekteissaan, mutta vain tie-

tylle ajanjaksolle. Tällöin käytetään yhteistyökumppanien osaamista hyödyksi, mikä 

poistaa tarpeen hankkia uutta vakituista työntekijää omaan yritykseen. Yhteistyö säästää 

resursseja ja mahdollistaa toiminnan joustavuuden.  

 

”...tällä toimialalla missä me ollaan missä teknologiat vaihtuu aika nopeasti 

ja tarvitaan erilaisia ratkasuja, pitää skaalata eri suuntaan, erilaista asian-

tuntemusta tarvitaan, mutta ei kuitenkaan jatkuvasti.” 

-Haastateltava 3 

 

Alueen innovaatioympäristöstä puhuttaessa esiin nousevat usein globaalit yhteysverkos-

tot ja alueellinen pörinä (Sotarauta 2003: 34; Ståhle ym. 2004: 16). Haastatteluissa nou-

si vahvasti esille myös nimenomaan paikallisen yhteistyön merkitys. Etenkin yritysten 

aloitusvaiheessa paikalliset kumppanit ovat tärkeitä, ja tällöin suosittelijoiden löytämi-

nen omalle yritykselle nähdään elinehtona. Pienemmät yritykset voivat paikallisen yh-

teistyön avulla kasvattaa toimintaansa, ja yritystoiminnan myöhemmässä vaiheessa 

asettaa painoarvoa enemmän kansainvälisille suhteille. Vaikka paikallinen yhteistyö-

toiminta näyttäytyy pienille yrityksille elinehtona, on se merkittävää myös isoille yri-

tyksille. Osa suurista yrityksistä on Oulussa läsnä osaltaan sen takia, että alueella on 

osaavia yhteistyökumppaneita ja avoin yhteistyöympäristö. Paikalliset toimijat nähdään 

täydentävän keskeisiltä osin isojen yritysten omaa osaamista. 

Haastateltavien mukaan paikallisuuden merkittävä hyöty on se, että voidaan kokea 

turvallisuuden tuntua ja tiedetään mitä odottaa yhteistyön toiselta osapuolelta. Luotta-

mus toiseen osapuoleen on helpompi rakentaa, kun osapuolet sijaitsevat lähekkäin, mikä 

mahdollistaa kasvokkain tapaamisen. Paikallisuutta usein korostetaankin henkilökoh-

taisten suhteiden ensisijaisena alustana, sillä eri toimijoiden spatiaalinen läheisyys kat-
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sotaan edesauttavan suhteiden solmimista. Fyysisessä paikassa tapaaminen johtaa kas-

vokkaiseen vuorovaikutukseen, mikä tuo tilanteeseen moniulotteisia tasoja. (Kolehmai-

nen 2004: 48-49). 

 

”…että ihmiset, jotka on tuttuja ja ne tuntee, niin siihen tuota yhteistyön ra-

kentamiseen liittyviä riskejähän sillä voi poistaa, kun on tuttu ympäristö 

missä toimitaan. Ja toki sitten, jos on uusia tuttavuuksia tai vähän kauem-

paakin, niin se niinku yhteistyön malli ja se luottamus täytyy aina ensin ra-

kentaa. Mutta sitte, jos on tässä lähellä, niin se rakentaminen on paljon no-

peampaa, puhumattakaan sitte, että jos on ollut jo pitkä yhteistyösuhde tai 

muu yhteys siellä takana.” 

-Haastateltava 8 

 

Nykyään on laaja yhteisymmärrys siitä, että paikalliset yhteydet eivät riitä ylläpitämään 

riittävää paikallista innovatiivisuuden tasoa.  (Tödtling & Trippl 2011: 457). Tämä tuli 

myös haastatteluissa esille, ja mobiilitoimialaa pidetään itseisarvoltaan hyvin kansain-

välisenä alana. Joillekin yrityksille kansainväliset suhteet asetetaan arvoasteikolla kor-

keammalle myös siitä syystä, että lopulta kansainväliset markkinat ovat pääasiallinen 

tulonlähde. Toisaalta isoille yrityksille paikallisen toiminnan tärkeys saattaa liittyä myös 

yrityksen sisäiseen kilpailuun, jossa todistellaan oman toimipisteen toimivuutta muulle 

organisaatiolle. Tällöin paikalliset projektit ja yhteistyökumppanit ovat tärkeitä, jotta 

yksikkö saa houkuteltua yrityksen johdolta lisää resursseja oman yksikön toimintaan.   

Vaikka yhteistyön tasoa pääsääntöisesti kiiteltiin, sai se osakseen myös kritiikkiä. 

Eräs haastateltava näkee, että vaikka yhteistyö on Oulussa melko hyvää ja avointa, voisi 

se olla vielä paljon parempaa. Oulussa on paljon pieniä yrityksiä, joilla on kansainväli-

sen tason osaamista, mutta menestyminen vaatisi pääsyn kansainvälisille markkinoille. 

Ongelmana nähdään joidenkin toimijoiden sisäänpäinkääntyneisyys omiin ryhmiinsä. 

 

”Ja jos katotaan laajemmin tätä vaikka Oulun alueen ekosysteemiä, mitä 

mää työkseniki tässä seurailen, niin kyllä ekosysteemin onnistuminen tai 

epäonnistuminen pohjautuu hyvin pitkälle siihen, että minkälainen niinku 

asenne ja ilmapiiri täällä on. Ja voisin sanoa, että verrattuna moneen muu-

hun isoon toisaalta hyvä, mutta tuota kyllä täälläkin aika paljon keskinäistä 

kilpailua ja kateutta tapahtuu asioissa, joissa sitä ei kyllä kannattaisi tapah-

tua.” 

-Haastateltava 1 

 

Haastateltavan mukaan järkevämpää olisi toimijoiden keskinäisen kilpailun sijaan kes-

kittyä yhteistyön kautta tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita.  
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Verkostosuhteiden alkuperä 

Verkostosuhteet voivat olla peräisin monenlaisista konteksteista. Uusien yhteistyösuh-

teiden löytäminen koetaan Oulussa helpoksi, mutta useimmiten uudet yhteistyökump-

panit ovat jollain tavoin linkittyneinä toimijan omaan kontaktiverkostoon. Haasteltavien 

mukaan oman kontaktiverkoston rakentamista ei voi tehdä liikaa, sillä monipuoliset 

yhteydet eri toimijoihin nähdään merkittävänä etuna oman yrityksen toiminnan kannal-

ta. Huomion kiinnittäminen tällaisiin yksilötason suhteisiin on mielekästä, sillä Koleh-

maisen (2004: 52) mukaan paikallisen innovaatioympäristön tarkastelussa yksilötason 

prosesseihin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Innovaatioiden taustatekijöitä 

ovat oppiminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus (Lundvall 2010a: 2).    

Vasara ym. (2009: 36-37) ovat jakaneet oppimisen verkostot organisaatioiden väli-

seen T&T-yhteistyöhön, ammatillisiin yhteisöihin, paikallisiin satunnaisiin kohtaamisiin 

sekä tietoverkkojen kautta käytävään yhteistyöhön. Näistä erityisesti ammatilliset yh-

teydet nousivat haastateltavien kohdalla esiin ensisijaisina omien verkostojen rakentei-

na. Yhteistyösuhteiden kivijalka muodostuu haastateltavien osalta usein vanhoista tutta-

vista työurien varrelta.  

 

”...kyllä ne lähinnä on tuolta työelämästä ja entisestä urasta siellä mitä on 

tehny ennenku tämä firma on perustettu.” 

 -Haastateltava 3 

 

Haastateltavien mukaan monille Oulun mobiili- ja ICT-alan toimijoille entinen Nokian 

matkapuhelinyksikkö ja sen alihankintaketjut ovat merkittävä yhdistävä tekijä. Nokian 

matkapuhelinyksikön alasajo johti Oulussa rakenneuudistuksiin ja yksikön entisten 

työntekijöiden levittäytymiseen muihin yrityksiin Oulun alueelle ja maailmalle. Nokian 

entiset työntekijät siirtyivät muihin tehtäviin ja useat perustivat myös omia uusia ICT-

alan yrityksiä Bridge-ohjelman rahoitusta ja kaupungin yrityspalveluita hyödyntäen 

(Karjanmaa 2013; Kiuru ym. 2013: 5-6). Haastatteluiden perusteella ”vanhan Nokian” 

suhdeverkosto elää edelleen vahvasti Oulussa. Nokian hajoamisen johdosta uudet yrittä-

jät saivat myös kansainvälisiä verkostoja sellaisten Nokian entisten työntekijöiden kaut-

ta, jotka siirtyivät työskentelemään ulkomaille kansainvälisiin yrityksiin.   
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”No kyllä ne enemmän on noista ammatillisista kohtaamisista, että tuohan 

on niinku ton Nokian hajoaminen tai loppuminen Oulusta, niin sehän on 

niinku suunnaton etu tuossa verkostoitumisessa, että kun mullakin on pitkä 

Nokia-tausta itelläni. Sieltä jäi uskomaton läjä kontakteja ja nyt ne on sitte 

hajallaan eri puolilla Oulua erilaisissa toimijoissa isommissa ja pienemmis-

sä. Puhumattakaan sitte, että ne on ympäri maailmaa niin erilaisissa tuota 

firmoissa. Tyypillisesti ne on sitte isoja kansainvälisiä jättejä, joilla sitte on 

merkitystä Ouluun tuota niinku kauempaa.” 

-Haastateltava 8 

 

Haastatteluista käy ilmi, että Oulun startup-yhteisö on hyvin verkostoitunut osaltaan sen 

takia, että Nokian entiset työntekijät tuntevat toisensa entuudestaan ja tukeutuvat toi-

siinsa. Tällä tavoin tutut henkilöt voivat verkostonsa avulla vaihtaa eri osaamista keske-

nään. Vaikka Oulussa niin sanottu Nokia-verkosto on laaja, tiedostetaan myös se, että 

siitä irrallisia toimijoita on paljon alueella. Esimerkiksi nuoremmalla sukupolvella ei ole 

entisen Nokian kontaktiverkostoa. 

 

”Sitten on ihan tämä nuorin joukko…  Se on musta sillain, että siihen eh-

kä… heillä on niinku omat henkilösuhteet ja kaikki niistä eivät kiinnity ol-

lenkaan tähän aiempien osaajien tuota verkostoihin.” 

-Haastateltava 4 

 

Vaikka toimialalla verkostoituminen tapahtuukin omien kontaktien kautta, suuri osa 

verkostoitumisesta tapahtuu myös erilaisissa tapahtumissa, jotka nekin voivat liittyä 

Vasaran ym. (2009: 36-37) kuvailemiin ammatillisiin yhteisöihin. Verkostotapahtumat 

ovat tilaisuuksia löytää uusia kontakteja, joiden kautta toimijat voivat saada käsiinsä 

uudempaa ja monipuolisempaa tietoa kuin vanhojen tuttujen kautta. (Kolehmainen 

2004: 47; Powell & Grodal 2005: 60-61).    Uusien kontaktien löytäminen Oulussa ei 

haastateltavien mukaan ole vaikeaa ja erilaiset tapahtumat tarjoavat tähän oivallisen 

välineen. Erilaiset verkostoitumistilaisuudet ja tapahtumat nähdään mahdollisuutena 

satunnaisille kohtaamisille, joista saattaa syntyä hyödyllisiä kontakteja.   

 

”No.. kyllä meille ne suurimmat onnistumiset on tullu niistä, jossa on haettu 

niitä verkostoja. Mutta sitä ei ikinä tiiä, ku oot oikeassa ajassa oikeaan 

paikkaan, että mitä tapahtuu sitte. Se ainaku yhen henkilön löytää, niin se 

voi muuttaa aika paljon asioita…” 

-Haastateltava 6 

 

Yrityspalvelut ovat yksi merkittävä paikallisen innovaatioympäristön osatekijä (Kos-

kenlinna 2005: 10), ja Oulussa BusinessOulu on haastatteluiden perusteella aktiivinen 

toimija tällä alalla. Useilla yrityksillä on jonkinlainen yhteys BusinessOulun suuntaan, 
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ja myös sen tarjoamat palvelut nähdään mahdollisuutena verkostoitua ja löytää uusia 

yhteistyötoimijoita. BusinessOulun toimintamalli sai kiitosta siitä, että kyseinen organi-

saatio on hyvin perillä, mitä Oulun yrityskentässä tapahtuu. Tällöin yritykset voivat 

helposti verkostoitua BusinessOulun kautta, kun yksi toimija tuntee koko alueen yritys-

yhteisön ja osaa linkittää toimijoita yhteen.   

Verkostoitumista Oulussa pidetään yleisesti helppona, eikä sitä juurikaan kritisoida. 

Joidenkin haastateltavien kommentista voidaan kuitenkin havaita Nokian entisten työn-

tekijöiden muodostaman verkoston vaara. Vaikka Nokia-verkostot nähdään pääsääntöi-

sesti hyvänä asiana, on Nokiaan perustuva kokemus vain yksi näkökulma muiden näkö-

kulmien joukossa.  

 

”Nokia-kokemushan on tietyllä tavalla aina vääristyny, kun tommonen iso 

firma sillä on strategia, ylhäältä annettu totuus mitä kaikki sitten toteuttaa. 

Ja sitä ei hirveästi kyseenalaisteta noin niinku vakavasti. Ja se myöskin sit-

ten toimii tietyllä tavalla siilona tai sinne lokeroituu sinne isoon firmaan 

omaan omaan roolinsa.” 

-Haastateltava 5 

 

Vaarana voidaan nähdä siis niin sanottu lock-in -ilmiö, jossa sulkeudutaan omaan tut-

tuun ryhmään sekä toiminta- ja ajattelutapoihin (Sternberg 2009: 487). Oulussa hyvin 

yhtenäinen yhteisö ja samankaltainen ajattelutapa muodostavat vaaran oppimisen heik-

kenemiselle.  Tällaista tilannetta voidaan parantaa uudella ulkopuolisella osaamisella ja 

näkemyksellä, mitä myös Oulun seudulle toivotaan lisää. 

 

”No kyllähän kaikki perustuu aina ihmisiin loppujen lopuksi ja se, että tun-

netaan toisemme. Mutta sitte taas kyllä mua välillä huolettaa, että meiän 

piirit on vähän liian pienet, että me tarvittas ulkomaista osaamista.... glo-

baalia näkymää siihen, että mitä me tällä kaikella mitä meillä täällä on, niin 

saatas vielä enempi aikaseks. Että siinä mielessähän tää on vähän semmos-

ta... samat kasvot liian pitkään tehny yhessä asioita.” 

-Haastateltava 7 

 

Tödtlingin ja Tripplin (2011: 457) mukaan nykyään onkin laaja yhteisymmärrys siitä, 

että paikalliset yhteydet eivät riitä ylläpitämään riittävää paikallista innovatiivisuuden 

tasoa.  Paikallisten toimijasuhteiden lisäksi on jatkuvasti seurattava mitä alueen ulko-

puolella tapahtuu, jotta osaamisen taso pysyy korkeana.  
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Yritysten ja instituutioiden välinen yhteistyö 

Tärkeä osa yritysten innovaatioympäristöä on alueen instituutioiden tarjoama tuki, joka 

voi olla esimerkiksi tieteellisen tutkimustiedon, taloudellisen tukirahoituksen tai yritys-

palveluiden tarjoamista. Toimialan ja alueen innovaatiotoiminnan suorituskyky on riip-

puvainen siitä kuinka institutionaalisen järjestelmän osat ovat keskenään vuorovaiku-

tuksessa ja kykenevät tuottamaan ja soveltamaan tietoa. (Wolfe 2011: 45). Haastattelui-

hin osallistuneet yritysten edustajat mainitsivat seuraavat julkiset organisaatiot tai insti-

tuutiot Oulussa jollain tapaa merkityksellisiksi heidän omalle toiminnalleen: yliopisto, 

ammattikorkeakoulu, VTT, kaupunki, Tekes, BusinessOulu, BusinessKitchen, Yritysta-

komo, ELY-keskus, kauppakamari, TE-toimisto ja yrittäjäjärjestöt. Julkisia palveluita ja 

organisaatioita pidetään yritysten edustajien mukaan tärkeinä oman yrityksen toiminnal-

le, mutta haastateltavien vastauksissa on sävyeroja siinä, kuinka tärkeitä ne kellekin 

ovat. Pienemmillä yrityksillä yhteistyö painottuu enemmän yrityspalveluiden tarjoajien 

suuntaan (kuten BusinessOulu), kun taas suuremmilla yrityksillä yrityspalveluiden li-

säksi yhteistyö painottuu myös tutkimusyhteistyöhön yliopiston ja ammattikorkeakoulu-

jen suuntaan. Yritykset arvottavat eri tavalla julkisia palveluita ja organisaatioita omaan 

tarpeen mukaan.   

 

”Että kyllä niillä [julkiset organisaatiot ja palvelut]on merkitystä, mutta ne 

ei oo semmosessa avain asemassa kuitenkaan.” 

-Haastateltava 6 

 

Yksi merkittävä Oulun alueen instituutioista haastateltavien mukaan on BusinessOulu, 

joka sai kiitosta sekä pieniltä että suurilta yrityksiltä. BusinessOulu nähdään aktiivisena 

toimijana, jolta saa muun muassa hyödyllistä tietoa omaan yritystoimintaan liittyen. 

Lisäksi sen roolia arvostettiin erilaisten seminaarien ja verkostotapahtumien järjestämi-

sessä. 

 

”Sieltähän [BusinessOulusta] tulee aika paljon ehdotuksia, että te voisitte 

osallistua tällaseen juttuun, ja tuota... oisko tämä kiinnostava ja näin pois-

päin.” 

-Haastateltava 3 

 

Rannan (2011: 43) mukaan yritysten kannalta on olennaista tunnistaa oman toiminnan 

kannalta merkittävät kehittämiskohteet ja sitä kautta ne kansalliset ja alueelliset instituu-

tiot, joilla voidaan vaikuttaa oman toiminnan kehittämiseen. Aineistosta nähdään, että 
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yrityksillä on erilasia tavoitteita ja tarpeita, joiden pohjalta ne valitsevat minkä instituu-

tion kanssa on järkevää tehdä yhteistyötä. Tällöin myös instituutioiden tulee tunnistaa 

yritysten tarpeita, jotta tarvittavaa osaamista voidaan kohdentaa sitä tarvitseville yrityk-

sille erilaisten kanavien kautta. BusinessOulu on tässä mielessä vahva toimija, sillä se 

on perustettu nimenomaan edistämään Oulun liiketoiminnan mahdollisuuksia ja näin 

ollen tunnistamaan ja täyttämään yritysten tarpeita.   

Vaikka tutkimuslaitosten hankkeisiin osallistutaan eriävissä määrin, lähes kaikki 

haastateltavat kertovat yrityksensä olevan kiinnostuneita oppilaitosten toiminnasta. 

Koulutusorganisaatiot ovatkin julkisten tutkimuslaitosten ohella merkittäviä alueellisen 

innovaatiojärjestelmän osia, jotka tuottavat ja levittävät osaamista ympärilleen (Autio 

1998: 134). Haastateltavien keskuudessa sekä yliopistoa että ammattikorkeakoulua ar-

vostetaan niiden kautta saatavien harjoittelijoiden ja työntekijöiden takia.  

 

”Sitten on tuota niitä harjoittelijoita sekä ammattikorkeakoulusta että sitte 

yliopistolta. Niin se on minusta tosi hyvä juttu, että on noi oppilaitokset tos-

sa vieressä. Niin noita harjoittelijoita voidaan sitten ottaa töihin tai harjoit-

teluun, ja se on varmaan molemmin puolin niin toimii ihan mukavasti.” 

-Haastateltava 8 

 

Korkeakoulujen yksi tehtävä on tuoda alueelle tietoa ja osaamista esimerkiksi juuri kou-

luttamalla uusia osaajia työmarkkinoille. Tunnettavuus opiskelijoiden keskuudessa on 

joillekin yrityksille tärkeää, sillä opiskelijat ovat potentiaalisia työntekijöitä yritykselle.  

 

”Ja jos oppilaitoksia ajattelee, niin siellähän on se porukka jota me halu-

taan sitte jatkossa, ku meillä on paikkoja auki, niin rekrytoia. Että se on 

meille tärkeää. Ja se, että me ollaan tunnettu siellä opiskelijoitten keskuu-

dessa on tärkeää.” 

-Haastateltava 10 

 

Haastatteluiden perusteella yliopistolla on merkittävä rooli Oulun aluetalouden kannal-

ta. Yliopistojen merkitystä on käsitelty myös Etzkowitzin ja Leydesdorffin (2000: 109) 

triple-helix mallissa, jossa keskitytään yliopistojen, teollisuuden ja hallinnon vuorovai-

kutuskokonaisuuteen. Mallissa painotetaan yliopistojen suurta roolia tietopohjaisessa 

yhteiskunnassa, mikä erottaa sen analyyttisesti innovaatiojärjestelmästä, joka pitää yri-

tyksiä johtavina toimijoina innovaatiotoiminnassa.  

Haastatteluissa selvisi myös erilaisia syitä sille miksi pienillä yrityksillä ei ole pal-

jon tutkimusyhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Eräs haastateltava nostaa esille sen, 

että suuri osa mobiilitoimialan uusista yrityksistä ei ole kiinnittyneinä julkisten toimi-
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joiden kanssa yhteiseen TKI (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) -kenttään, 

mikä vielä ennen oli yleisempää. 

 

”…vaikka ne Takomon yritykset, niin osahan niistä tietysti perustuu lähei-

seenkin yhteistyöhön tuota vaikkapa VTT:n tai yliopiston tutkijoitten kanssa, 

mutta ne enimmäkseen eivät ole lähtöisin tästä innovaatio- niinku TKI -

kentästä. Sillon 80-luvulla perustettiin Polar, niinku ajatellaan, että sen juu-

ret oli täällä niinkun täällä elektroniikkalabrassa ja mittaustekniikassa ja 

sitte vielä fysiologian ymmärrys Oulun yliopistossa.” 

-Haastateltava 4 

 

Tutkimuslaitosten kannalta yritysten osallistuminen hankkeisiin on kuitenkin välttämä-

töntä, sillä useimmiten tutkimushankkeiden rahoitus edellyttää yritysten mukanaoloa. 

Suuri osa julkisista rahoitusinstrumenteista antaa rahoitusta hankkeisiin sillä ehdolla, 

että osa rahoituksesta hankitaan yrityksiltä. Tämä johtaa siihen, että tutkimuslaitosten 

edustajat joutuvat olemaan jatkuvasti yhteydessä eri yrityksiin jotta hankkeet voidaan 

toteuttaa.  

 

”Osa näistä julkisista rahoitusinstrumenteista, aika suurikin osa on semmo-

sia, että siinä pitää olla jollakin tapaa yritysyhteistyö mukana. Esimerkiksi 

yritysrahaa joku tietty prosentti pitää budjetista tulla yrityksiltä. Ja sitte me 

kuletaan ympäri yrityksiä ja kerjätään rahaa, kerjätään mukaan. Siis tää-

hän on myyntityötä siinä mielessä, että meidän pitää myydä niitä hankkeita 

yrityksille. Ja meidän pitää myydä niitä hankkeita myöskin rahoittajille.” 

-Haastateltava 5 

 

Se missä määrin yritykset ovat halukkaita osallistumaan tutkimuslaitosten hankkeisiin, 

riippuu haastateltavien mukaan yritysten omasta fokuksesta ja strategiasta. Tärkeää on, 

että tutkimushankkeeseen osallistuminen on hyödyllistä yrityksen oman liiketoiminnan 

kannalta.  Esimerkiksi, jos oman liiketoiminnan asiakasprojektit poikkeavat jostain 

hankkeesta, niin resurssien allokointi tällaiseen hankkeeseen ei koeta mielekkäänä. Kau-

tosen (2008: 52) mukaan yritys etsii nimenomaan yrityksen oman innovaatiotoimintan-

sa kannalta merkittäviä resursseja, jolloin yritykset eivät luonnollisestikaan ole kovin 

kiinnostuneita muista tutkimushankkeista.  

 

”Me ollaan jonku verran niitä viritelty ja itse asiassa oltiin mukana tälla-

sessa terveysteknologiaprojektissa, joka itse asiassa se ajatus oli siinä se, 

että me oltas menty sitte samalla yhtä asiakasprojektia eteenpäin, mutta se 

asiakasprojekti sitten loppujen lopuksi se ei samalla lailla toteutunu. Ja 

niinpä me sitten enempi tai vähempi jättäydyttiin pois sen jatkosta…” 

-Haastateltava 3 
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Hankkeisiin mukaan tulevat yritykset ovat useimmiten myös kiinnostuneita tutkimuslai-

tosten ja sen verkostojen osaamisesta.  Toisaalta yritysten motivaatioiden taustalla saat-

tavat erään haastateltavan mukaan olla myös oman profiilin tai brändiarvon kohottami-

nen. Yritysten syyt olla mukana tutkimushankkeissa eivät usein paljastu yritysten ulko-

puolisille ihmisille.  

Merkittäväksi motivaatiotekijäksi osallistua tutkimushankkeisiin nähtiin joidenkin 

haastateltavien mukaan julkisen rahoituksen tai tuotekehitystuen saanti yrityksen omaan 

tuotekehitystoimintaan. Tämä edellyttää, että yrityksellä on tutkimushankkeen kanssa 

samankaltainen rinnakkaishanke.  

 

”Usein se, että yritys tulee rahottaa meille meidän tutkimushanketta on 

myöskin heille etu siinä, että Tekes rahottaa sitte heidän omaa rinnakkaista 

kehityshanketta. Puhutaan tämmösistä rinnakkaishankkeista. Eli se, että ra-

hotetaan tutkimusta on keino saada Tekesiltä myöskin itselle rahaa. Eli yri-

tykset pohtii onko tää aihe mielenkiintonen, onko meillä tähän budjettia, 

voidaanko me mahollisesti tehä tähän rinakkaishanke, plaa plaa plaa. Ja 

sitte mukaan saadaan ne, jotka lähtee.” 

-Haastateltava 5 

 

Edellä mainittiin, että haastatteluiden perusteella suuremmat yritykset osallistuvat tut-

kimusyhteistyöhön enemmän kuin pienet yritykset. Tätä perustellaan pienten yritysten 

rajallisilla resursseilla ja yritysten tiukalla fokuksella omaan liiketoimintaan. Erään 

haastateltavan mukaan tutkimushankkeisiin osallistuvat yritykset ovat yleensä vähintään 

10–20 -hengen kokoisia yrityksiä, ja senkin kokoiset yritykset ovat yhteistyöhön pieniä.  

 

”Mutta kyllä meillä melko tiukka fokus sen suhteen on, että ku me ollaan 

niin pieni porukka…” 

-Haastateltava 9 

 

Haastatteluista on havaittavissa se, että pienemmät yritykset mieltävät julkiset organi-

saatiot enemmän mahdollisiksi rahallisten tukienjakajiksi kuin tutkimusyhteistyökump-

paneiksi. Eräs yrityksen edustaja kertoo, että instituutiot eivät ole kovin tärkeitä heidän 

toiminnassaan, sillä heidän ei ole tarvinnut hakea isoja rahoituksia. Toisen yrityksen 

edustaja puolestaan mainitsee tärkeimmiksi instituutioiksi ne, joilta on mahdollista saa-

da rahallista tukea. 
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”Kyllä se saattaa olla se ELY ja Tekes, ku ne tukkee eniten tommosia uusia 

projekteja. Suoraan rahallisesti. Raha se ylleensä on se juttu, jolla asioita 

saadaan eniten aikaan.” 

-Haastateltava 6 

 

Eräs haastateltava näkee, että tulevaisuudessa saatetaan nähdä enemmän pieniä yrityksiä 

tutkimushankkeissa, jos rahoitustukijärjestelmää muutettaisiin pieniä yrityksiä suosi-

vaksi. Näin voi käydä, jos Tekes uusii rahoituspolitiikkaansa niin, että suurten yritysten 

tuotekehitystuki lähes lakkaa ja tuet keskitettäisiin pienille- ja keskisuurille yrityksille. 

Tällöin yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyön logiikka muuttuisi radikaalisti. 

Samainen haastateltava nostaa esille myös sen, että tutkimushankkeiden muoto on 

muuttunut vuosikymmenten saatossa enemmän aidommaksi yritysten ja tutkimuslaitos-

ten väliseksi yhteistyöksi. 

 

”Jos puhutaan tästä ict-, mobiili-, wireless-, softa- niinkun alueesta, niin se 

muuttu aika selvästi tuossa 2000-luvulle tultaessa sillain, että ne vanhat 80-

luvun 90-luvunki tälläset tutkimushankkeet ja -toimet, niin ne oli sellasia 

hyvin paljon, että tutkijat, tutkijakehittäjät kehitti ja yritykset seurasi ... Ja 

nyt sitte 2000-luvun puolella on tämmönen varsinaisempi tai aidompi... ai-

dommat yhteishankkeet ovat korvanneet tämän vanhan ajan projektiformaa-

tin, siinä yritykset ja tutkimuslaitokset tai tutkijat tekee tuota yhdessä töitä.” 

-Haastateltava 4 

 

Tulevaisuudessa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä uskotaan tulevan Oulussa 

etenkin laitteiden internetin ja 5g:n ympärille. Näiden teemojen nähdään mahdollistavan 

uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja ne ovat vahvasti kiinnittyneitä tutkimuslaitosten 

kehitystoimintaan. Toisaalta 5g-verkkoa ei vielä ole kaupallisesti olemassa, joten sen 

liiketoimintamahdollisuudet ovat testaamatta.  

 

”…tämä nyt on kova pöhinä tästä laitteiden internetistä ja koneiden välises-

tä kommunikaatiosta. Siitähän on nyt puhuttu pitkään, siis vuosikymmeniä.. 

10 vuotta sitten kysyttiin no eikö se vieläkään oo tullu, ku siitä on niin pal-

jon puhuttu. Mutta nyt sitten uskotaan aika laajasti, että se nyt pikkuhiljaa 

tässä lähtee oikeesti liikkeelle.”  

-Haastateltava 5 

 

Muita tulevaisuudessa kasvavia teemoja mobiilitoimialalla ovat hyvinvointiin- ja ter-

veyteen liittyvät ratkaisut. Kaiken kaikkiaan yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyö 

nähdään ainakin tutkimuslaitosten edustajien näkökulmasta erottamattomana. Innovaa-

tioiden syntyyn nähdään tarvittavan yrityksiä. 
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”Ilman yrityksiä on hyvin vaikea tehä innovaatiota täällä mobiili/ict -

alalla.” 

-Haastateltava 4 

 

Yritysten läsnäolo tutkimuslaitosten toiminnassa on myös innovaatiojärjestelmä-

käsitteen kulmakivi, sillä innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan rakenteellista kokonai-

suutta, joka perustuu tärkeimpien innovaatiotoimintaan liittyvien toimijoiden yhteistyö-

hön. Näitä ovat koulutus- ja tutkimuslaitokset, yritykset, poliittiset päättäjät, tiedonsiir-

to-organisaatiot sekä muut toimintaan liittyvät instituutiot. (Malinen & Haahtela 2007: 

28-29; Makkonen 2012: 18). 

 

Alueen innovatiivisuuden mahdollistavat toimijasuhteet 

Haastatteluiden perusteella rahoitus on yksi merkittävä yritysten toimintaa ohjaava teki-

jä. Tämä näkyy esimerkiksi yritysten toiminnan motiiveissa. Yritykset saattavat haluta 

osallistua sellaisiin hankkeisiin, joita tuetaan taloudellisesti. Ylipäätänsä etenkin aloitta-

villa yrityksillä voi olla vaikeuksia löytää rahoitusta omille hankkeilleen. 

 

”Rahotus oli se yks mitä mä mainitsin, että siinä vaiheessa ku tarvitaan 

enemmän ku se ensimmäinen miljoona, niin sen rahoituksen saaminen on 

hankalaa. Se vaan nyt näin tuntuu olevan.” 

-Haastateltava 5 

 

Rahoitus liittyy myös tutkimuslaitosten toimintaan ja siihen mitkä yritykset osallistuvat 

erilaisiin hankkeisiin. Yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten rooli nähdään erittäin 

merkittävänä mobiilitoimialan innovaatiokentässä. Ne tarjoavat alueelle merkittävää 

tutkimusosaamista sekä uutta osaavaa työvoimaa. Eräs haastateltava mainitsee, että tut-

kijat eivät pärjää ilman yrityksiä ja toisaalta monet yritykset eivät ole pärjänneet ilman 

tutkijoita. Hän näkee, että ne yritykset, jotka ovat pärjänneet ilman tutkimusyhteistyötä, 

eivät ole huomanneet sen mahdollisuuksia yrityksen toiminalle.   

Merkittävä tekijä Oulun alueen innovaatiotoiminnan kannalta on myös Oulun kau-

pungin rooli. Erään haastateltavan mukaan Oulun kaupungin rooli on vaihdellut eri vuo-

sikymmenillä. Kaupunki on hänen mukaan 2000-luvulle tultaessa toiminut liiketoimin-

taa elvyttävänä toimijana, kun se vielä 80-luvulla oli aktiivinen toimija.    
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”Niin Oulun kaupungilla on ollu tämmönen pelastava ja elvyttävä rooli. 

Mikä on totta kai ku ajatellaan, että se on semmonen niinkun luonnollinen 

rooli tässä tilanteessa. Mutta ei se aikasemmin ollu, että ei se ollu 80-

luvulla… ei Oulun kaupunki sillon ollu mikään pelastaja tai pelastusrengas, 

vaan se oli tämmönen aktiivinen kehittäjä. Ja Oulun teknologiakylä Oy oli 

tämmönen hyvin vahva niinkun proaktiivinen toimija, eikä mikään tämmö-

nen ongelmien ratkaisija.” 

-Haastateltava 4 

 

Haastateltavan mukaan kaupungin rooli selvästi heikkeni vuosituhannen vaihteessa, kun 

kaupungin omistuksessa ollut Technopolis listautui pörssiin. Toisaalta nykyään Oulun 

kaupungin rooli on vahvistunut BusinessOulun toiminnan myötä. Kaupunki on aktivoi-

nut omaa rooliaan yritysten tukemisessa, kun alue on kärsinyt rakenteellisista muutok-

sista. Kaupungin roolia aktiivisena innovaatiojärjestelmän osana voidaan tarkastella 

myös poliittisen läsnäolon kautta, jota perustellaan innovaatiotoiminnan riskeillä ja epä-

varmuudella. Joissain tilanteissa yritykset panostavat innovaatiotoimintaan vähemmän 

ilman poliittista innovaatiotukea. Innovaatiopolitiikalla ohjataan innovaatiotoimintaa ja 

poistetaan mahdollisia kehityksen esteitä. Sillä pyritään saavuttamaan tasapaino ja tu-

kemaan alueen toimintaa julkisella tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksella. Tavoitteena 

on tehostaa paikallisten resurssien voimavarat eli tuottaa enemmän innovaatioita nykyi-

sellä infrastruktuurilla ja ihmispääomalla. Suosittuja poliittisia instrumentteja ovat tek-

nologiansiirto-organisaatiot, startup-ohjelmat, yrityshautomot ja tiedepuistot. (Sternberg 

2009: 489- 490). 

Eräs toinen haastateltava puolestaan näkee, että Oulun kaupungin kanssa käytävä 

yhteistyö voisi olla vielä monimuotoisempaa. Mahdollisuutena nähdään erilaisten tes-

tiympäristöjen rakentaminen, mikä tukisi alueen innovaatiotoimintaa. Testiympäristöis-

sä yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat voisivat testata omia palveluita ja tekno-

logioita. Toisaalta tiedostetaan se, että kaupungilla on rajalliset resurssit toteuttaa tällai-

sia hankkeita. Kaupungilla on vastuullaan omat lakisääteiset palvelut, joita toteutetaan 

jo nyt tiukalla budjetilla.  

 

”Kaupungin kanssa minusta yhteistyö vois olla tietyllä tavalla monimuoto-

sempaa. Et kaupunki toimii tietenkin… sanotaan näin, että  tämmösiä pilot-

tikohteita, pilottiympäristöjä voisi ehkä aktiivisemmin ja runsaammin luoda 

erinäkösille sovelluksille.” 

-Haastateltava 5 
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Ouluun on syntynyt paljon uusia startup-yrityksiä, mikä nostettiin vahvasti esille myös 

haastatteluissa. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan poistuminen alueelta nähtiin vali-

tettavana asiana, mutta sen seurauksena alueelle saatiin paljon uusia yrityksiä. Lisäksi 

alueen osaamista on tullut hyödyntämään muita alueen ulkopuolisia yrityksiä. Tämä 

nähdään positiivisena asiana, joka on tuonut uutta ajattelutapaa ja monipuolisuutta yri-

tyskenttään. De Manin (2004: 58) mukaan verkoston diversiteetti eli moninaisuus li-

sääntyy, kun verkostoon tulee lisää toimijoita. Tässä mielessä alueelle saapuneet uudet 

toimijat voidaan nähdä voimavarana toimialan innovaatioympäristön verkostoille.  

 

”Ja nyt sitte ku aattelee mitä tästä jää tästä matkapuhelimien liiketoimin-

nasta niin siitähän on generoitunut alueelle paljon startuppeja, mutta sitä 

osaamista on tullu hyödyntämään moni muu toimija.” 

-Haastateltava 7 

 

Tämän seurauksena Oulun selvänä vahvuutena pidetään laajaa yrityspohjaa. Oulu katso-

taan olevan nyt paremmin varautunut mahdollisiin uusin ongelmiin, ja yksittäisen yri-

tyksen poismeno ei nähdä enää niin dramaattisena aluetalouden kokonaiskuvan kannalta 

kuin ennen. Uusien toimijoiden tulo alueella lisää alueen institutionaalista tiheyttä, jo-

hon sisältyy tutkimuslaitosten, yrityspalveluiden ja viranomaisten lisäksi myös alueen 

yritykset (Amin & Thrift 1994: 14). Institutionaalinen tiheys edistää yhteisen tietopoh-

jan syventymistä, luottamuksen ja vastavuoroisuuden lisääntymistä, instituutioiden uu-

siutumista ja joustavuutta sekä koko alueen innovaatiokapasiteetin kohentumista. (Ko-

lehmainen 2004: 41).  

 

”Jos joku näistä lähtee vetämään tai joku ekosysteemin osa muuttuu radi-

kaalisti, niin tää niinku elää tää tilanne koko ajan. Mutta jos mä niinku ha-

luaisin kiteyttää sen, että mikä on se Oulun vahvuus ja ketkä on niinku par-

haita toimijoita, niin mä en nostas niitä yrityksiä sinänsä esille, vaan sen 

laajan yrityspohjan mikä nyt on tänne tullu kiitos Nokian alasajon ja jakau-

tumisen.” 

-Haastateltava 7 

 

Haastatteluissa nostettiin esille myös se, että 90-luvulla tietoliikennetuotteiden ja laite-

kehityksen ympärille syntynyt verkosto tai klusteri oli oikeastaan ainoa ICT-alan muo-

to, jossa oli toimintaa Oulussa. Nyttemmin uusista yrityksistä ei ole noussut mitään tie-

tyn alan yrityskeskittymää ylitse muiden. Tässä mielessä Oulun ICT-alan rakenne on 

kehittynyt alueellisen erikoistumisen mallista kohti alueellisen diversiteetin mallia, jos-

sa yritykset edustavat useita eri toimialoja (Iammarino 2011: 143).  
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”Niin tämä uusin yritysjoukko mun mielestä se ei oo siellä... sieltä ei oo 

noussu mitään tällasta niinkun source-alaa tai yritysrypästä, joka sitte vah-

vasti veis asioita eteenpäin. Ja nyt en tiiä nouseekokaan…” 

-Haastateltava 4 

 

Nyt tilanteena nähdään se, että mobiilitoimialalla ja laajemmin koko ICT-alalla Oulussa 

on useita kapeampia kokonaisuuksia. Yrityksellä saattaa olla esimerkiksi jokin pikkuso-

vellus, jonka ympärille koko liiketoiminta perustuu. Eräs haastateltavista käyttää tästä 

termiä ”point business” ja ”feature business”, jossa keskitytään yhteen ominaisuuteen 

johon kehitetään tuotteita. Tällaisessa liiketoiminnassa hän näkee menestymisen erittäin 

vaikeaksi.  

Toisaalta Oulun alueelle toivotaan lisää tuotetaloja, jotka valmistavat omia kulutta-

jatuotteita markkinoille. Siirtymällä alihankintakulttuurista omien kuluttajatuotteiden 

kehittämiseen uskotaan parantavan mahdollisuuksia uusien menestystarinoiden synty-

miselle. Alihankintakulttuurin juuret juontavat 2000-luvun alkupuolelle Nokian valta-

kaudelle, jolloin monet Oulun alueen yritykset toimivat alihankkijoina, tuotantokump-

paneina ja sopimusvalmistajina Nokian matkapuhelinliiketoiminnalle (Tervo 2004: 

109). Nyt yrityskulttuurissa toivotaan painopisteen siirtymistä enemmän alihankinta- tai 

projektitalotoiminnasta kohti omaa markkinatuoteliiketoimintaa.   

 

”...meillä on edelleen liian paljon projektitaloja, tai en mää sano, että niitä 

on liian paljon, mutta me tarvittas niitä tuotetaloja, Niitä taloja, missä syn-

tyy ne tulevaisuuden Polareita, joilla on oma tuote, joka haluaa tiettyyn 

markkinasegmenttiin, johonkin nicheen iskeä omalla tuotteellansa ja on 

siellä kilpailukykyinen ja tarpeeks seksikäs.” 

-Haastateltava 7 

 

Oulun mobiilialalle tarjoamia puitteita pidetään erittäin hyvinä, mutta menestyksen es-

teenä kuitenkin laajasti tiedostetaan Oulun heikkous markkinointi- ja liiketoiminta-

osaamisessa. Osasyynä osaamisen puutteeseen pidetään Nokian matkapuhelinyksikön 

vahvaa läsnäoloa Oulussa 2010-luvun vaihteeseen asti.  

 

”...tämä on Nokian tietyllä tavalla muokkaama tämä ympäristö, että omaa 

liiketoimintaa ei ole tarvinnu hirveästi luoda, ei varsinkaan kansainvälistä 

bussinesta, kun se asiakas on ollu tässä lähellä.” 

-Haastateltava 5 

 

Oulu nähdään hyvin teknologia- ja insinööri -vetoisena paikkakuntana, jossa teknolo-

giaosaaminen on hyvällä tasolla. Markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen puute kuiten-
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kin heikentää alueen kilpailukykyä viedä uusia tuotteita kansainvälisille markkinoille. 

Ihmisillä ei ole tarpeeksi näkemystä siitä, miten teknologiakehitystä kannattaisi ohjata 

tai viedä keksintöjä kaupalliselle tasolle. Toisaalta myös yritysten kansainvälistyminen 

oli ennen helpompaa, kun se tapahtui Nokia-klusterin sisällä vaivattomammin. Kan-

sainvälinen profiili muodostui muille yrityksille osana Nokian globaalin liiketoiminnan 

ympärille rakennettua koneistoa. Nyt kansainvälisen tunnettavuuden eteen tulee tehdä 

entistä enemmän töitä. 

Sen lisäksi, että alueella toivotaan syntyvän uusia kansainväliselle markkinoille täh-

tääviä yrityksiä, myös uusia isoja yrityksiä toivotaan lisää alueelle paikkaamaan Oulusta 

lähteneitä yrityksiä.   

 

”No tavallaahan tänne varmaan kaipais lisää semmosia niin sanottuja vetu-

riyrityksiä tai ankkuriyrityksiä, eli yrityksiä jotka olis... nyt varsinki siis 

kun… Nokian laitevalmistus loppu ja Microsoftiki lähti täältä pois, niin sii-

henhän jäi aukko ja ei oo tullu mitään isoja niin sanottuja ankkuriyrityksiä, 

jonka ympärille sitten rupeisi rakentamaan nämä pienet yritykset, että taval-

laan startupit sais voimaa ja kasvua ja muuta.” 

-Haastateltava 2 

 

Oulun mobiilitoimiala nähdään erään haastateltavan näkökulmasta jakautuneen kahtia 

alueen vahvaan radioteknologiaosaamiseen ja uusiin palvelutuotteisiin tähtääviin yri-

tyksiin. Palvelunäkökulmassa on hänen mukaansa nähtävissä se, että liiketoiminta on 

siirtynyt kauemmas järjestelmäintegraatiosta kohti käyttökohteita tai asiakkaita. Oulun 

alueen selvänä vahvuutena pidetään kuitenkin edelleen radioteknologiaosaamista, jota 

hyödyntämään on saapunut uusia toimijoita. Alueen radioteknologiaosaaminen ei siis 

hävinnyt alueelta, vaan siirtyi osittain alueelle saapuneiden muiden toimijoiden käyt-

töön. Viime vuosien rekrytointien ansiosta, tilanne nähdään hyvänä verrattuna tilantee-

seen noin 3-4 vuotta sitten. Toisaalta todetaan, että asiat voisivat olla vieläkin parem-

min. 

 

”Ja sitte sen niinku 35 vuoden osaamisen niinku radioteknologioissa, koska 

se on niinku se tämän kaupungin lopussa se assetti. Radio-osaamista et voi 

luoda alueelle niin, että sä perustat vaikka yliopistoon radioprofessuurin 

scratchistä ja olettasit, että viiden vuoden päästä alueella on radio-

osaamista.” 

-Haastateltava 7 

 



55 

 

Muita mahdollisuuksia mobiilitoimialan innovaatiotoiminnan kehittämiselle nähtiin 

yksilöiden ja yhteisöjen mukaan tuomisella innovaatioyhteistyöhön. Tällöin kuluttajat, 

tuottajat ja yhteisöt olisivat osa samaa innovaatiokoneistoa. Huomiota kiinnitettiin myös 

siihen, että Oulussa on paljon tavallisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan 

erilaisiin yhteishankkeisiin. 

 

”…ku Oulussahan on kuitenki valtava määrä halukkaita, jotka haluais olla 

mukana kehitystyössä. Täällä on mieletön määrä opiskelijoita, täällä on tosi 

aktiivisia ihmisiä. Niin jos semmosta sais hyödynnettyä vielä enemmän siinä 

kehitystyössä, niin ois aika moinen voimavara tai assetti näille yrityksille.” 

-Haastateltava 2 

 

Kuluttajien ottaminen mukaan innovaatioyhteistyöhön on perusteltua, sillä yritykset 

joutuvat jatkuvasti tottumaan muuttuviin kuluttajaodotuksiin (Basole 2009: 144). Tuot-

teiden testaaminen ja palautteen saaminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa auttaa 

yritystä kehittämään tuotetta tehokkaammin ja kuluttajien odotusten mukaisesti. Inno-

vaatioprosessissa painotetaankin, että innovaation kaupallistamisvaiheen tekijät tulisi 

huomioida jo innovaatioprosessin alkuvaiheessa (Koskenlinna 2005: 11). 

 

Johtopäätökset 

Työssä esiteltyjen tutkimusaineiston ja teorian pohjalta voidaan tehdä erilaisia johtopää-

töksiä mobiilitoimialan innovaatioympäristön tilasta Oulussa. Tässä kappaleessa vasta-

taan tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin siitä, miten mobiilitoimiala on muuttunut Ou-

lussa, millaisia ovat mobiilialan toimijoiden verkostot ja yhteistyömuodot Oulussa, sekä 

mitkä ovat mobiilitoimialan innovaatioympäristön vahvuudet ja heikkoudet Oulussa. 

Tulkinnan helpottamiseksi haastatteluaineiston tulokset on kasattu kootusti yhteen tau-

lukkoon (taulukko 4).  
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Taulukko 4. Tutkimuksen tulokset kootusti 

 
Tutkimuksen tulokset 
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 Yhteistyö on Oulun vahvuus 

 Yhteistyön edellytyksenä on vahva luottamus toisiin 

 Ulkopuolinen näkökulma on tärkeää yrityksille 

 Erikoistuneen osaamisen saaminen on yhteistyön ja verkostoitumisen tärkein teh-

tävä 

 Paikalliset toimijat täydentävät keskeisiltä osin yritysten toimintaa 

 Tuttu ympäristö poistaa yhteistyön rakentamiseen liittyviä riskejä 

 Alueella ilmenee myös paikkalista kilpailua ja kateutta asioissa, joissa kannattaisi 

toimia yhteistyössä 
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 Uusilla suhteilla on usein linkki toimijan kontaktiverkostoon 

 Yhteistyösuhteet ovat peräisin pääsääntöisesti työelämästä ja entisestä urasta 

 Entinen Nokian matkapuhelinyksikkö ja sen alihankintaketjut ovat jättäneet jäl-

keensä vahvan suhdeverkoston alueelle 

 Uusia kontakteja löydetään erilaisista tilaisuuksista ja tapahtumista 

 ”Nokia-verkostoa” pidetään alueen vahvuutena, mutta sen rajoitteet myös tiedos-

tetaan 

 Alueelle toivotaan ulkomaalaista osaamista täydentämään vanhoja verkostoja 

T
ee

m
a
 3

  

Y
ri

ty
st

en
 j

a 
in

st
it

u
u
ti

o
id

en
 v

äl
in

en
 

y
h
te

is
ty

ö
 

 

 Julkisia palveluita ja organisaatioita pidetään tärkeinä yritysten toiminnalle 

 Yrityspalveluiden tarjoajien kanssa tehdään yhteistyötä; suuremmat yritykset 

myös tutkimuslaitosten kanssa 

 Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen oppilaitostoimintaa arvostetaan 

 Suuri osa uusista yrityksistä ei ole kiinnittyneinä julkisten toimijoiden kanssa yh-

teisiin TKI-kenttään 

 Julkisten tutkimushankkeiden rahoitus edellyttää usein myös yritysrahaa 

 Osallistuminen tutkimushankkeiseen riippuu yrityksen strategiasta, julkisesta ra-

hoituksesta ja hankkeen tuomista hyödyistä 

 Pienillä yrityksillä ei usein ole resursseja osallistua tutkimushankkeisiin. Rahoi-

tusjärjestelmän muutokset voivat muuttaa tilannetta. 

 Tulevaisuudessa yrityksiä ja instituutioita yhdistäviä teemoja saattavat olla laittei-

den internet, 5g ja terveysteknologiat 
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 Suuremman rahoituksen saaminen yritysten omiin hankkeisiin on vaikeaa 

 Tutkimuslaitokset ja kaupunki ovat tärkeitä toimijoita. Yhteistyö Oulun kaupun-

gin kanssa voisi olla vielä monimuotoisempaa. 

 Laaja yrityspohja on Oulun vahvuus. Alueen osaamista on startupien lisäksi tullut 

hyödyntämään alueen ulkopuolisia toimijoita. 

 Monet yritykset tekevät kapeaan nicheen tähtääviä ratkaisuja, joilla on vaikea me-

nestyä. 

 Alueelle toivotaan enemmän omia kuluttajatuotteita kehittäviä tuotetaloja 

 Alueen puitteita ja teknologiaosaamista pidetään hyvänä, mutta markkinointi- ja 

liiketoimintaosaaminen on heikkoa 

 Mahdollisuutena on lisätä yksilöiden ja yhteisöjen mukanaoloa innovaatioyhteis-

työssä 
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1. Miten mobiilitoimiala on kehittynyt Oulun alueella? 

 

Haastattelutuloksista nousi vahvasti esiin Nokian matkapuhelinyksikön poistuminen 

Oulun alueelta ja sen vaikutukset aluetalouteen ja verkostosuhteisiin. Oulussa on pit-

kään ollut vahvaa radioteknologiaosaamista, jota edelleen pidetään alueen valttikorttina. 

Tietoliikenneosaamisen kasautuminen Ouluun johtuu pitkälti Nokian 1990-luvun alussa 

tekemästä päätöksestä keskittyä toiminnoissaan telekommunikaatioon, ja keskittää tuo-

tekehitystoimintaansa Ouluun (Tervo 2004: 102, 109). Nokian suuri vaikutus sai aikaan 

sen, että useat ICT-alan alihankintayritykset keskittyivät toiminnoissaan matkapuhelin-

sektorin tarpeisiin ja palveluihin (Hyry 2005: 172-173). Nokian matkapuhelinliiketoi-

minta kuitenkin tyrehtyi 2010-luvulle tultaessa, ja vuonna 2012 Oulun seutu nimettiin 

äkilliseksi rakennemuutosalueeksi suurten irtisanomisten johdosta. Tämän jälkeen mo-

biilitoimiala Oulussa on pirstaloitunut, ja osa aiemmin mobiiliteknologian parissa työs-

kennelleistä ihmisistä toimii nykyisin muissa ICT-alan yrityksissä. Siinä missä ennen 

lähes koko Oulun ICT-sektori perustui mobiilitoimialan vahvaan läsnäoloon, on sen 

merkitys nyt heikentynyt ICT-sektorin kokonaiskuvassa.  

Nokian matkapuhelinyksikön poistuttua Oulusta alan osaajien oli löydettävä uusia 

työpaikkoja. Luonnolliseksi vaihtoehdoksi muodostui omien yritysten luonti, mitä tuet-

tiin Nokian Bridge-ohjelmalla ja kaupungin yrityspalveluiden tuella. Tämä monipuolisti 

ja laajensi mobiilitoimialan yrityspohjaa, mitä pidetään yleisesti hyvänä asiana ja Oulun 

vahvuutena. Yrityspohjan laajenemista tukevat myös Ouluun tulleet uudet yritykset, 

jotka haluavat hyödyntää Oulun vahvaa radioteknologiaosaamista (Klemettilä 2014; 

Taiwanilainen MediaTek… 2014). 

Tutkimustulosten mukaan myös yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö se-

kä Oulun kaupungin rooli ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Kaupungin rooli 

on muuttunut siten, että se nykyisin keskittyy yritysten liiketoiminnan mahdollistami-

seen ja tukemiseen, kun se ennen toimi aktiivisena kehittäjänä Oulussa. Nyt kaupungin 

tehtäväksi on muodostunut entistä vahvemmin yritysten auttaminen BusinessOulun ja 

muiden yrityspalveluiden kautta.   

Tutkimuslaitosyhteistyön näkökulmasta suuri osa mobiilialan uusista yrityksistä ei 

ole kiinnittyneinä julkisten toimijoiden kanssa yhteiseen TKI-kenttään, mikä oli ylei-

sempää vielä menneinä vuosikymmeninä. Tämä selittyy osaltaan sillä, että useat uudet 

yritykset tekevät palvelutuotteita, jotka hyödyntävät jo olemassa olevia teknologioita. 
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Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa saatetaan mieltää enemmän uusien teknologioiden 

kehittämiseksi, mitä uudet pienet yritykset eivät itse tee. Oulun mobiilitoimiala voidaan 

nähdä jakautuneen kahtia perinteistä radioteknologiaosaamista hyödyntäviin yrityksiin 

ja kapeampiin palveluratkaisuihin tähtääviin yrityksiin. Tällainen jaottelu ei toisaalta ole 

mielekästä, sillä yritys saattaa kuulua molempiin edellä kuvattuihin ryhmiin, ja toiseksi 

monia yrityksiä ei voida puhtaasti mieltää mobiilitoimialaan kuuluviksi. Yhä useampi 

yritys tekee tuote- tai palveluratkaisuja useille eri alustoille erilaisissa ympäristöissä, 

jolloin niitä eivät ohjaa vain langattomat tietoliikenneratkaisut.  

Joka tapauksessa palvelutalouteen kiinnittyminen on luonnollinen ilmiö siitäkin 

syystä, että langattomat teknologiaratkaisut voivat tehostaa palvelualan toimintaa. Har-

gadonin ja Suttonin (2000: 158) mukaan monet innovaatiot luodaan systemaattisesti 

vanhojen ideoiden pohjalta. Tällaista toimintaa kutsutaan tiedon välittämiseksi, jossa 

yritykset toimivat tavallaan välittäjinä kahden eri idean tai aihealueen välillä. Mobiili-

teknologian ratkaisuja voidaan hyödyntää uusissa erilaisessa ympäristössä tuottaen uu-

sia palvelualaa hyödyttäviä innovaatioita.   

 

2. Millaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja mobiilitoimialan yrityksillä ja instituu-

tiolla on Oulussa?   

 

Oulussa mobiilitoimialan verkostot juontavat juurensa toimijoiden nykyisistä ja entisistä 

työurista. Aineistosta nousi voimakkaasti esiin Oulun edesmenneen Nokian matkapuhe-

linyksikön ympärille muodostunut suhdeverkosto, joka elää edelleen vahvasti Oulun 

alueella. Vanhaa verkostoa pidetään etuna, kun työskennellään uusissa työtehtävissä. 

Kontaktit löytyvät sen avulla useisiin oululaisin toimijoihin, sekä myös kansainvälisiin 

yrityksiin.  

Haastatteluissa nostettiin esille myös nuorempi, uusi sukupolvi, jolla ei ole aiempaa 

Nokia-kokemusta ja sen tuomia valmiita kontakteja. Toisaalta tämä ei näyttäisi olevan 

suuri este verkostoitumiselle, sillä verkostoituminen Oulussa koetaan hyvin avoimeksi 

ja helpoksi. Se miksi yhteistyö alueella on melko hyvää, voi osaltaan johtua toimijoiden 

suhteellisen pienestä määrästä verrattuna esimerkiksi miljoonakaupunkeihin, joissa yri-

tysmäärät ovat suuria. De Manin (2004: 58) mukaan verkostot määrittyvät sen mukaan 

kuinka paljon verkostossa on osapuolia, kuinka vahvoja suhteet ovat, kuinka tiivistä 

yhteistyö on, millainen on verkoston hallintotapa, ja millainen on yhteisön diversiteetti. 
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Hän näkee, että esimerkiksi suuri jäsenmäärä verkostossa ei välttämättä sovi kovin hy-

vin yhteen verkoston tiiviin yhteistyön kanssa. Vastaavasti jos verkostolta halutaan in-

novatiivisempaa luonnetta, verkostoa tulisi avata uusilla ja erilaisille jäsenille, jotka 

kohottavat verkoston diversiteettiä. Tämän perusteella voidaan tulkita, että Oulun mo-

biilitoimialan avoin yhteistyö saattaa liittyä toimijoiden rajalliseen määrään alueella. 

Toisaalta haastatteluissa nousee esille myös se, että Ouluun toivotaan lisää yrityksiä, 

jotta alueen yhteistyöpiirit laajenisivat. 

Verkostoitumisen ja yhteistyön tavoitteena on useimmiten saada jotain hyötyä itsel-

le. Niiden tarkoituksena voi olla esimerkiksi päästä käsiksi uudelle markkina-alueelle, 

lisätä kustannustehokkuutta, vähentää T&T -toimintojen riskejä, saada käyttöön eri-

koisosaamista, tarjota asiakkaille räätälöityjä palveluita, täydentää teknologisia puitteita 

tai saada rahoitustukea. (De Man 2004: 9-10, 13-14). Haastatteluiden perusteella yhteis-

työsuhteiden taustalla on useimmiten tarve jollekin erikoisosaamiselle ja omien resurs-

sien täydentämiselle. Toisaalta myös kustannustehokkuus ilmeni merkittäväksi tekijäk-

si, sillä työvoimaa ei mielellään haluta palkata yli omien tarpeiden.  

Yhteistyösuhteita luodaan myös instituutioiden ja yritysten välillä. Tässä instituuti-

ot ovat haastattelujen perusteella aktiivisempi osapuoli, sillä esimerkiksi tutkimuslaitos-

ten edustajat joutuvat keräämään tutkimushankkeisiinsa julkisen rahoituksen lisäksi 

myös yritysrahaa. Näin ollen he joutuvat aktiivisesti etsimään yrityskontakteja. Busi-

nessOulu taas on jo itsessään rakennettu palvelemaan Oulun liiketoimintaa, ja on siksi 

aktiivinen informaation jakaja yritysten suuntaan. Yritysten oma yhteistyöaktiivisuus 

instituutioiden kanssa riippuu yritysten omista tarpeista ja fokukesta. Haastatteluiden 

perusteella suuremmilla yrityksillä on enemmän resursseja ja tarvetta tutkimusyhteis-

työlle yliopiston kanssa, kun taas pienemmät yritykset ovat keskittyneet enemmän pal-

velutuotteisiin, ja eivät toisaalta resursseiltaan kykene yhteistyöhön. 

 

3. Mitkä ovat mobiilitoimialan innovaatioympäristön heikkoudet ja vahvuudet Ou-

lussa? 

 

Oulun selvänä vahvuutena pidetään avoimuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä, joilla 

mahdollistetaan mobiilitoimialan menestys myös tulevaisuudessa. Alueelle onkin muo-

dostunut turvallinen ja luottamukseen perustuva ilmapiiri. Innovaatioympäristössä yh-

teistyö ja luottamus ovat monen asian mahdollistajia, sillä yritykset pyrkivät tunnista-
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maan alueen ne toimijat ja instituutiot, joilla voidaan vaikuttaa oman toiminnan kehit-

tämiseen (Kautonen 2008: 52). Tällöin on suuri apu, jos alueen toimijat ovat yhteistyö-

halukkaita ja -kykyisiä. Asiaa voidaan lähestyä myös oppivan alueen näkökulmasta, 

jossa tiedon ja innovaatioiden leviäminen nähdään johtuvan pitkälti innovaatiotoimijoi-

den halukkuudesta jakaa omaa kokemuksellista tietoa muille osapuolille, sekä näiden 

muiden osapuolten vastaanottokyvystä (Sternberg 2009: 482). Vaikka haastateltavien 

keskuudessa yhteistyön tasoa kiiteltiin, sai se osakseen myös kritiikkiä. Haastatteluissa 

mainittiin, että Oulussa on myös toimijoiden välistä keskinäistä kilpailua ja kateutta 

asioissa, joissa sitä ei tarvitsisi olla. Ilman keskenään kilpailemista on paremmat mah-

dollisuudet päästä kansainvälisille markkinoille yhteistyön voimin. 

Yleisesti Oulun institutionaalisia puitteita pidetään hyvinä, ja erityisesti esiin nos-

tettiin BusinessOulun ja korkeakoulujen kontribuutio alueelle. BusinessOulu nähdään 

yrityksiä tukevana toimijana, joka on hyödyllinen etenkin verkostoitumisessa ja ajanta-

saisen tiedon hankinnassa. Korkeakouluja arvostettiin etenkin niiden kautta saatavien 

harjoittelijoiden ja työntekijöiden takia. Suurten yritysten edustajat näkivät myös insti-

tuutioiden kanssa käytävän tutkimusyhteistyön merkittäväksi tekijäksi oman yrityksen 

innovaatiotoiminnan kannalta. Oulun institutionaalinen tiheys näyttäisi siis olevan haas-

tattelujen perusteella riittävällä tasolla innovatiivisen toiminnan ylläpitämiseksi. Institu-

tionaalinen tiheys edistää yhteisen tietopohjan syventymistä, luottamuksen ja vastavuo-

roisuuden lisääntymistä, instituutioiden uusiutumista ja joustavuutta sekä koko alueen 

innovaatiokapasiteetin kohentumista. (Kolehmainen 2004: 41). 

Oulun innovaatioympäristön vahvuutena nähdään edelleen radioteknologiaosaami-

nen, joka ei Nokian matkapuhelinyksikön poistuttua hävinnyt alueelta. Osaamista ovat 

alkaneet hyödyntää uudet toimijat, jotka arvostavat alueen valmista kompetenssia. Li-

säksi innovaatioympäristön kannalta laajempi yrityskanta vahvistaa alueen monipuoli-

suutta ja resistanssia äkillisille muutoksille. Haastatteluissa nousi esiin se, että Oulun 

ekosysteemi on nyt vahvempi, eikä yhden toimijan poismeno vaikuta merkittävästi ko-

ko ekosysteemin toimintakykyyn.   

Vaikka Oulussa yrityskenttä on monipuolistunut, voidaan mobiilitoimialan inno-

vaatioympäristön vaarana silti pitää toimijoiden rajallista määrää. Pienemmällä toimi-

jamäärällä on mahdollista, että jättäydytään alueen omaan ajatusmaailmaan, mikä ei 

välttämättä ole paras asetelma. Ilmiöstä voidaan käyttää ”lock-in” -termiä, jolla tarkoite-

taan toimijoiden tuudittautumista alueen oman tietotaidon varaan huomioimatta alueen 
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ulkopuolista osaamista ja kehitystä (Sternberg 2009: 487). Toisaalta useat haastateltavat 

kertoivat, että mobiilitoimiala on hyvin kansainvälinen ala, ja yhteistyöosapuolet ovat 

usein myös ulkomailta. Tällä voidaan kompensoida paikallisen osaamisen ja tietojen 

puutteita. 

Oulun heikkoutena pidetään yleisesti markkinointi- ja liiketoimintaosaamisen puu-

tetta. Koska innovaatioilla tarkoitetaan nimenomaan uusia taloudellisesti ja kaupallisesti 

merkityksellisiä keksintöjä, tuotteita, palveluita ja toimintamalleja (Opetusministeriö 

2005: 65; Suutari ym. 2009: 15), niin innovaatioprosessiin liittyy vahvasti myös kaupal-

listaminen ja liiketoimintaosaaminen. Oulussa mobiilitoimialan innovaatioympäristön 

teknologiaosaamista ja yhteistyön tasoa pidetään hyvänä, mutta innovaatioprosessin 

viimeinen askel eli kaupallistaminen on usein ongelmakohta. Ilman tätä viimeistä askel-

ta keksintö, tuote tai palvelu ei saavuta taloudellista arvoa. Koskenlinna (2005: 11) nos-

taakin esille, että kaupallistaminen tulisi ottaa huomioon jo innovaatioprosessin alku-

vaiheessa. 

 

Pohdinta 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mobiilitoimialan innovaatioympäristön kehitystä ja 

nykytilaa Oulussa. Innovaatioympäristön tarkastelussa huomio kiinnitettiin toimijoiden 

välisiin verkostosuhteisiin, jotka ovat tämän hetkisen tutkimuskirjallisuuden valossa 

erittäin merkittäviä tekijöitä yritysten innovaatiotoiminnan kannalta. Nykyään innovaa-

tioprosessissa painotetaan sitä, että innovaatiot syntyvät erilaista tietoa ja osaamista yh-

distämällä, jolloin edellytyksenä on työskennellä yhdessä eritaustaisten yksilöiden kans-

sa. Innovaatioprosessin osavaiheet nähdään päällekkäisinä, jolloin jo innovaatioproses-

sin ideavaiheessa tulisi ottaa huomioon kehittämis-, tuotanto- ja kaupallistamisvaiheen 

tekijät. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ja tulkitsemaan mobiilialan toimi-

joiden omia näkemyksiä kumppanuus- ja verkostosuhteiden merkityksestä yritysten 

innovaatiotoiminnalle. Tutkimuksessa haettiin vastauksia kysymyksiin siitä, miten mo-

biilitoimiala on kehittynyt Oulussa, minkälaisia innovaatiotoimintaan liittyviä yhteis-

työmuotoja ja verkostoja toimijoilla on, sekä mitkä ovat mobiilialan innovaatioympäris-

tön vahvuudet ja heikkoudet Oulussa. 

Maantieteellisestä näkökulmasta aihe on mielenkiintoinen, sillä innovaatioprosessit 

ovat hyvin moniulotteisia tapahtumaketjuja ja niitä voidaan tarkastella eri aluetasoilla. 
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Esimerkiksi Suomessa tutkijat ovat käyttäneet innovaatiojärjestelmän käsitettä kuvaa-

maan innovaatioihin liittyvien toimijarakenteiden kokonaisuutta kansallisella-, alueelli-

sella- ja toimialakohtaisella tasolla. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestyttiin innovaatio-

ympäristön käsitteellä, jonka avulla tarkasteltiin minkälaisia paikallisia resursseja yri-

tykset tarvitsevat innovaatiotoiminnoissaan. Tutkimusaiheeseen liittyi vahvasti myös 

paikallisuuden ja läheisyyden tarkastelu innovaatiotoimintaa edistävinä tekijöinä. Kir-

jallisuudessa painotetaan, että maantieteellinen läheisyys parantaa tiedonvaihtoa toimi-

joiden kesken. Aluetalouden rakennetta voidaan kuvata klusterin tai toimialakeskitty-

män käsitteellä, jolla tarkoitetaan isoa joukkoa tietyn toimialan yrityksiä ja sen sidos-

ryhmiä samassa sijainnissa. Tällöin voidaan puhua alueellisesta erikoistumisesta. Alue 

voidaan nähdä myös alueellisen diversiteetin mallin kautta, jolloin toimijoiden läheisyys 

parantaa tiedonvaihtoa, mutta oppimisessa korostetaan yli toimialarajojen tapahtuvaa 

oppimista.   

Oulussa oli 2000-luvun alussa nähtävissä erikoistunut toimialakeskittymä, kun mo-

biilitoimiala oli 2010-luvun vaihteeseen asti vahvasti Nokian matkapuhelinyksikön ja 

sen alihankintaketjujen varassa. Viime vuosien rakennemuutokset Oulussa kuitenkin 

ravistelivat toimialaa, ja alueelle on nyttemmin saapunut ja syntynyt lukuisia uusia yri-

tyksiä paikkaamaan Nokian jättämää aukkoa aluetaloudessa. Uudet toimijat edustavat 

laajempaa mobiilitoimialan kenttää sisältäen niin laitekehittäjiä, palvelutuottajia kuin 

mobiiliverkonkehittäjiä. Oulussa mobiilialan osaajat ovat levittäytyneet myös muihin 

ICT-alan yrityksiin kuin vain tässä tutkimuksessa käsiteltyihin mobiilitoimialan yrityk-

siin. Oulun vahva ICT-osaaminen keskittyi ennen lähes yksinomaan mobiiliteknologi-

oihin, mikä nykyään ei enää päde. Tästä huolimatta Oulussa on säilynyt erittäin vahva 

mobiiliteknologiaosaamisen taso, mikä on edelleen alueen valttikortti.  

Nykyään Oulussa ei ole enää selvää klusterimaista yhteen alaan keskittyvää yritys-

rypästä, vaan useita pienempiä pistemäisiä toimijoita, joiden tuotteet vaihtelevat toisis-

taan. Yleisesti ottaen tämä nähdään hyvänä asiana, mutta alueelle toivotaan myös uusia 

suurempia toimijoita. Oulun alue on nyt paremmin varautunut uusiin muutoksiin, jos 

jokin yritys poistuu alueelta. Innovaatioympäristön kannalta laajempi toimijakenttä tar-

koittaa monipuolisempaa ajattelua ja mahdollisuuksia erilaisiin innovaatioihin. Mobiili-

toimialalle on myös kehittynyt avoin ja vahva yhteistyön ilmapiiri, mitä pidetään Oulun 

vahvuutena. Edesmenneen Nokian matkapuhelinyksikön ja sen sidostoimijoiden ver-

kostoja pidetään arvokkaina toimiessa uusissa työtehtävissä. Toisaalta kaikki eivät ole 
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sidoksissa näihin vanhoihin verkostoihin, ja alueelle toivotaan myös uusia kansainväli-

siä toimijoita lisäämään alueen diversiteettiä.   

Oulu on hyvä esimerkki siitä kuinka jonkin alueen organisationaaliset ja institutio-

naaliset piirteet ovat historia- ja polkuriippuvaisia. Alueella mobiiliteknologiat ovat 

ohjanneet pitkään ICT-sektorin suuntaa, jolloin ihmisten osaaminen ja institutionaalinen 

rakenne ovat muotoutuneet mobiilitoimialan mukaan. Vaikka Oulusta hävisi suuri mää-

rä mobiilitoimialan työpaikkoja, niin alan infrastruktuuri ja osaaminen säilyivät alueel-

la. Näiden omien vahvuuksien pohjalta Oulussa on rakennettu uutta liiketoimintaa, joka 

on levinnyt myös muille toimialoille. Oulu on tavallaan siirtynyt erikoistuneesta toi-

mialakeskittymän rakenteesta kohti alueellisen diversiteetin rakennetta. Vaikka muutos 

on ollut osittain pakonsanelemaa, alueella on tiedostettu monipuolisen yrityskentän 

hyödyt ja uuteen tilanteeseen ollaan tyytyväisiä. Isommalla toimijamäärällä aluetalous 

on paremmin tasapainossa ja useilla yrityksillä on mahdollisuudet tavoitella kansainvä-

listä menestystä.  

Nykyään alan teknologiaosaamista hyödynnetään entistä enemmän uusissa kon-

teksteissa kuten palvelualoilla, jotka hyötyvät langattomista ratkaisuista. Tällaista inno-

vaatiotapaa kutsutaan tiedonvälittämiseksi toiselta toimialalta toiselle. Vastaavasti pe-

rinteinen tapa innovoida on luoda kokonaan uusi tuote uudesta teknologiasta, jolloin 

painotetaan enemmän yliopistoyhteistyötä uusien teknologiaratkaisujen kehittämisessä. 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella alueen suuremmat yritykset ovat aktiivisempia 

tutkimuslaitosten suuntaan kuin pienet yritykset, joilla on rajalliset resurssit osallistua 

tutkimushankkeisiin. Kuitenkin kriittisesti tarkasteltuna tähän tutkimukseen osallistu-

neet pienet yritykset eivät välttämättä kehittäneet sellaisia tuotteita, jotka olisivat vaati-

neet tutkimusyhteistyötä. Näin ollen yrityksen koko ei välttämättä vaikuta siihen kuinka 

kiinnostunut yritys on osallistumaan tutkimusyhteistyöhön eri instituutioiden kanssa, 

vaan se mikä on yrityksen fokus ja sen kehittämä tuote tai palvelu. Pitkälle vietyjä pää-

telmiä ei toisaalta ole mielekästä tehdä tämän tutkimusaineiston puitteissa. Tarkempaa 

analyysiä varten olisi kerättävä suurempi haastateltavien joukko, tai vastaavasti suorit-

taa edustava kysely asianomaisille yrityksille.  

Tutkimuksen tuloksissa nostettiin esille myös se, että useat uudet yritykset eivät ole 

sidoksissa julkisten toimijoiden kanssa yhteiseen TKI-kenttään. Yhteistyötä yritysten ja 

tutkimuslaitosten kanssa voidaan lisätä uusilla kannustinjärjestelmillä, mikä loisi alueen 

yrityksille monipuolisempaa ajatusmaailmaa ja uusia mahdollisuuksia innovaatiotoi-



64 

 

mintaan. Toisaalta kriittisesti ajateltuna voidaan pohtia, tarvitseeko kaikkien yritysten 

olla yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa? Tässä tutkimuksessa on tuotu ilmi, että mo-

biilitoimialan luonne on muuttunut teknologiakehittämisestä ja -valmistamisesta kohti 

palvelu- ja sisällöntuottamista. Perinteisesti toimialan yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa 

on ollut teknologiankehittämistä, jota nykyiset palvelualan yritykset saattavat vierastaa, 

ja nähdä kyseisen yhteistyön tarpeellisuuden epäolennaisena oman toiminnan kannalta. 

Palveluiden tuottajat käyttävät usein jo olemassa olevia teknologiaratkaisuja ja rakenta-

vat niitä hyödyntäen asiakkaille sopivia palvelusisältöjä. Toisaalta laaja-alaisesti ajatel-

tuna yliopistoilla ja muilla tutkimuslaitoksilla on paljon muutakin tarjottavaa kuin vain 

teknologian kehittämiseen liittyvää osaamista. Korkeakouluilla on tarjota esimerkiksi 

liiketoimintaosaamista, ja muiden alojen erikoisosaamista, joita palveluiden tuottajat 

saattavat tarvita. Tällöin on väärin ajatella, että alueen yrityksillä ei olisi mitään hyötyä 

tehdä tutkimusyhteistyöstä korkeakoulujen kanssa. Suurin este yhteistyölle on kuitenkin 

yritysten resurssien puute. Kun yhteistyö ei ole yrityksen toiminnan kannalta välttämä-

töntä, ja se on luonteeltaan etsivää ja kokeilevaa, niin yhteistyön konkreettiset hyödyt 

voivat olla lopulta pienet. Parhaimmassa tapauksessa yritys voi hyötyä ja kehittyä yh-

teistyön tuloksena, mutta mahdollisuutena on myös se, ettei yhteistyö tuo mitään konk-

reettista hyötyä yritykselle. Oulun kannalta tärkeää on kuitenkin jollain tavoin kiinnittää 

myös pieniä yrityksiä julkiseen TKI-kentään. Kannustinjärjestelmien lisäksi hankkeita 

voitaisiin yrittää enemmän muokata yrityksille sopiviksi ja näin herättää yritysten mie-

lenkiintoa. Tulevaisuutta ajatellen pk-yritysten aikaisessa vaiheessa muodostunut yhteys 

julkiseen TKI-kenttään lisää mahdollisuuksia jatkoyhteistyön kehittämiselle ja tiivistä-

miselle. 

Mobiilitoimialalla liikutaan hyvin monitasoisessa ympäristössä, sillä useat alan yri-

tykset voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla, mutta toimivat muuten alueellisella ja 

paikallisella tasolla. Tämä näkyy myös Oulussa, jossa liiketoimintaa pyritään kohden-

tamaan kansainvälisille markkinoille. Tämä on etu koko alueen kannalta siinä mielessä, 

että se parantaa yritysten mahdollisuuksia tehdä keskenään paikallista yhteistyötä, kun 

kilpailua samoista asiakkaista ei tapahdu paikallisella tasolla. Oulussa myös pieniä yri-

tyksiä kannustetaan suunnittelemaan tuotteitaan kansainvälisille markkinoille, joissa 

mahdollisuudet kasvaa ovat suuremmat kuin paikallisilla tai kansallisilla markkinoilla. 

Oulussa mobiilialan innovaatioprosesseissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota in-

novaation kaupallistamisvaiheeseen. Heikkoa liiketoiminta- ja markkinointi osaamista 
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tulisi täydentää esimerkiksi hankkimalla erikoisosaamista ulkomailta sellaisista paikois-

ta, joissa innovaatioiden tuotteistamisessa on menestytty. Konkreettisia mahdollisuuksia 

osaamistason parantamiseksi ovat esimerkiksi alueen toimijoiden osallistuminen kan-

sainvälisiin koulutustilaisuuksiin tai uusien markkinointiosaajien houkutteleminen alu-

eelle. Erikoisosaajien tietoa voitaisiin hyödyntää suoraan yrityskohtaisesti alihankintana 

tai julkisten yrityspalveluiden kautta yrityksille suunnatuilla seminaareilla. Tällöin uusi 

osaaminen tavoittaa myös alueen pienempiä toimijoita. Liiketoimintaosaamisen parem-

pi kiinnittäminen innovaatioiden ideointivaiheeseen helpottaisi tuotteiden lanseeraamis-

ta markkinoille.   

Tämän tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä tarkasteltaessa on muistettava, että 

tutkimuksessa ei pyritty tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan tutkittavan ilmiön yleis-

piirteiden kuvailuun laadullisin menetelmin. Tulosten perusteella ei voida tehdä päätel-

miä esimerkiksi siitä, kuinka yleistä entisten nokialaisten yhteistyö on Oulun alueella. 

Tällaisten päätelmien tekeminen vaatisi laajempaa kyselyaineiston keräämistä alueen 

toimijoilta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä päätelmiä mobiili-

toimialan tilasta Oulussa sekä siitä, millaisia piirteitä toimialan innovaatioympäristössä 

on havaittavissa. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää esimerkiksi mobiilialan yri-

tykset laatiessaan innovaatiotoimintaansa liittyviä strategioita, sekä tutkimuslaitokset 

laatiessaan omia hankesuunnitelmia. Vastaavasti tuloksia voidaan hyödyntää julkisten 

yrityspalveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa. Laajemmin tarkasteltuna myös 

aluekehittäjät voivat käyttää tätä tutkimusta taustamateriaalina laatiessa strategioita ko-

ko aluetalouden kehittämiseksi.   

Aiemmin tässä tutkimuksessa nostettiin esille se, että innovaatioympäristöä voidaan 

tarkastella eri tasoilla, ja eri tasot kietoutuvat tiiviisti yhteen. Aineiston tiedot tulevat 

yksittäisten henkilöiden kautta, jolloin puhutaan innovaatioympäristön yksilötasosta. 

Haastateltavat saattavat kuitenkin puhua oman organisaationsa puolesta, jolloin inno-

vaatioympäristön tasona onkin organisaatiotaso. Selvää jakoa näiden välillä ei voida 

tehdä, ja kaikki eri tasojen tarkastelut palautuvat lopulta jollain tapaa yksittäisten ihmis-

ten toimiin. Tässä tutkimuksessa ei voida olla täysin varmoja siitä, milloin henkilö pu-

huu omasta henkilökohtaisesta mielipiteestä ja milloin hänen sanomisiaan ohjaavat 

oman organisaation näkemykset.   

Innovaatioympäristö on hyvin abstrakti käsite, ja sitä voidaan tarkastella monesta 

näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa haastatteluihin valittiin yritysten johtotehtävissä 
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olevia henkilöitä, mikä antaa yhdenlaisen näkökulman aiheeseen. On huomioitava, että 

mobiilitoimialan tuotteet ja palvelut ovat kuitenkin usein insinöörien ja ohjelmistosuun-

nittelijoiden aikaansaannoksia, jolloin voidaan kysyä miksi heitä ei haastateltu tutki-

musta varten? Hehän ovat lopulta ne ihmiset, jotka rakentavat tuotteet, ja todennäköi-

sesti keskustelevat keskenään omien verkostojensa kautta. Rivisuunnittelijoiden ja insi-

nöörien haastatteleminen olisi voinut johtaa hyvin erilaisiin tuloksiin, mutta sen ei näh-

dä vastaavan tämän tutkimuksen tarpeita. Tässä tutkimuksessa fokuksena oli laajemmin 

koko mobiilitoimiala sen sisältämine yrityksineen ja instituutioineen, jolloin yksittäiset 

työntekijät eivät välttämättä kovin hyvin pysty vastaamaan kysymyksiin heidän yrityk-

siensä roolista, strategiasta ja yhteistyönmuodoista. Tutkimukseen haastateltavat henki-

löt kuitenkin tunsivat organisaationsa hyvin, ja useilla oli myös teknillistä taustaa. Halu-

tessa tätä työtä voidaan hyödyntää jatkotutkimuksia varten laatiessa esimerkiksi kyse-

lyitä laajempaa ja yleistettävämpää aineistoa varten. Tällöin mahdollisuutena on ottaa 

aineistoon mukaan myös muita toimihenkilöitä, esimerkiksi edellä mainittuja ohjelmis-

tosuunnittelijoita.  

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on esimerkiksi se, kuinka houkuttelevana Ou-

lun aluetta pidetään mobiilitoimialan osaajien keskuudessa. Tällainen tutkimus antaisi 

kuvan siitä, millainen on tulevaisuudessa eri osaajien saatavuus Oulussa, ja mitkä tekijät 

vaikuttavat heidän asuinpaikan valintaan. Toisena jatkotutkimuskohteena voisi olla en-

tisen Nokian matkapuhelinyksikön ja sen sidosryhmien ympärille muodostuneen ver-

koston laajuuden ja toiminnan selvittäminen. Tällöin tiedettäisiin tarkemmin kyseisen 

verkoston dynamiikka ja merkitys alueen innovaatiotoiminnalle. Tässä tutkimuksessa 

nousi esille myös yritysten heikko liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen taso Oulus-

sa. Mielenkiintoista olisi selvittää, minkälaista markkinointiosaamista mobiilialan yri-

tyksillä on käytössä. Kun tiedostetaan yritysten todelliset ongelmakohdat, voitaisiin 

paremmin kohdentaa tukitoimia ja mahdollisesti parantaa osaamisen tasoa.  
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Liite 1. Teemahaastattelurunko yrityksille 

 
Taustakysymykset 

 Mikä on yrityksenne/Oulun yksikön toimenkuva? 

 Kuinka suuri yrityksenne/yksikkönne on? Minkä alan ammattilaisia se työllis-

tää? 

Yhteistyö ja verkostot 

 Kuvailisitteko millaista yhteistyötä yrityksenne/yksikkönne tekee? Ja millai-

sia/mitä nämä muut yhteistyön osapuolet ovat? 

 Onko teillä tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä yrityksen/yksikön ulkopuolisten 

tahojen kanssa?  

 Kertoisitteko  millaista hyötyä kumppanuuksilla ja verkostoitumisella on yrityk-

sen/yksikön tuotekehityksen kannalta? 

 Ovatko yhteistyösuhteenne virallisia (esim. sopimuksellia) vai epävirallisia? 

 Kuinka tärkeänä pidätte yhteistyötä yrityksenne oman toimialan sisällä? Vasta-

vaasti kuinka tärkeää teille on yhteistyö muiden toimialojen kanssa? 

 Ostatteko (tai myyttekö) ideoita (esim. teknologioita tai lisenssejä) ulkopuolisil-

ta tahoilta? 

 Onko teillä yhteistyötä laitevalmistajien, operaattoreiden tai käyttöjärjestelmien 

valmistajien kanssa? 

Yksilötason suhteet 

 Kuvailkaa henkilökohtaisten suhteiden/kontaktien merkitystä yrityksen-

ne/yksikönne kehitystoiminnan kannalta. 

 Käyttääkö yrityksenne/yksikkönne hyödyksi henkilökohtaisia kontakteja tiedon 

hankinnassa?  

o Ovatko virallisia vai epävirallisia lähteitä? 

o Minkälaista tietoa hankitte tätä kautta? 

o Mistä henkilökohtaiset suhteet ovat peräisin (esim.  ammatilliset suhteet, 

yliopisto, tutut jne…) 

Rakenteellinen ympäristö 

 Hyödyntääkö yrityksenne/yksikkönne julkisia organisaatioita ja palveluita?  

o Esim. Koulutusorganisaatiot (tutkimuslaitokset),  rahoitusorganisaatiot, 

lakiasiat, yrittäjäpalvelut (kauppakamari, yrittäjäjärjestöt), etujärjestöt, 

viranomaistahot 

o Kuinka tiivistä yhteistyö on? 

 Mitkä ovat kehitystoimintanne kannalta merkittävimmät julkiset organisaa-

tiot/instituutiot?  Miksi? 

 Koetteko, että Oulu tarjoaa riittävät ja/tai onnistuneet rakenteelliset puitteet ke-

hitystoiminnallenne? Onko jotain parannettavaa? 

 Onko Oulussa riittävän laaja toimijaverkosto toiminallenne? 

Globaalit suhteet vs. Paikalliset suhteet 

 Missä määrin yrityksenne/yksikkönne verkostot ovat kansainvälisiä? 

 Vertailkaa yrityksenne kehitystominnan kannalta paikallisten ja globaalien ver-

kostojen/kumppanuuksien eroja ja niiden tärkeyttä. 

 Millainen on internetin merkitys tiedonvaihdossa? 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko instituutiolle 
 

Oulun mobiiliala 

 Millainen on Oulun mobiilitoimialan tila, ja mitkä ovat nyt ns. keihäänkärkiä? 

 Mitkä on teidän mielestänne Oulun merkittävimmät toimijat mobiillialan inno-

vaatioympäristön kannalta? 

 Mitkä tekijät/toimijat ohjaavat eniten mobiilialan kehitystä Oulussa (esim. yri-

tykset, tutkimuslaitokset, julkinen rahoitus jne.)? 

 Kuinka kansainvälistä mobiilialan innovaatiotoiminta on Oulussa? 

 Onko Oulussa riittävät puitteet mobiilialan innovaatiotoiminnalle? Onko jotain 

parannettavaa? 

Yhteistyö 

 Kuinka laajaa yhteistyö alalla on? Onko yhteistyötä myös muiden toimialojen 

kanssa (vrt. alan sisällä)? 

 Kuinka merkittävinä pidätte henkilökohtaisten suhteiden merkitystä mobiilialan 

innovaatiotoiminnassa Oulussa? Esimerkiksi tiedonvaihdon kannalta. 

Instituution oma toiminta 

 Mikä on _____ toimenkuva Oulun mobiilialan ympäristössä? 

 Millaisia tutkimushankkeita _____:lla on? 

 Mitkä osapuolet osallituvat näihin hankkeisiin? 

Yritysten osallistuminen 

 Millaiset yritykset osallistuvat hankkeisiin, ja miten ne valikoituvat mukaan 

(esim. koko, tomiala, osaaminen, henkilökohtaiset kontaktit)? 

 Otetaanko hankkesiin ensisijaisesti mukaan paikallisia yrityksiä? 

 


