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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta  
 
Yrittäjyyden nähdään olevan alueellisesti tasapainoisen kehityksen ja talouden kehi-

tyksen näkökulmasta tärkeässä asemassa (Niittykangas 2011: 3). Yrittäjyydelle löytyy 

useita määritelmiä, mutta Tilastokeskuksen (2016) mukaan yrittäjä on henkilö, joka 

harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Hän voi olla joko 

työnantajayrittäjä tai yksinyrittäjä. Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä 

(Tilastokeskus  2016) yrityksiä, toivotaan  syntyvän  täydentämään  talouden  keskitty-

neitä ydinsektoreita, sillä vaikka suuret yritykset muodostavat valtion kilpailukyvyn 

selkärangan, ne  eivät kuitenkaan  yksistään ratkaise talouden kehityksen moninaisia 

haasteita, joita ovat esimerkiksi kustannuskilpailukyvyn ylläpito tai työpaikkojen luo-

minen (Niittykangas 2011: 3 ja Suomen Pankki 2015). Talouden kasvun ja pienten ja 

keskisuurten yritysten (pk-yritysten) lukumäärän korrelaatio on todettu useissa tieteel-

lisissä artikkeleissa (esim. Glaeser, Kerr, Ponzetto 2009). Julkiseen sektoriin kohdis-

tuvat muutospaineet koskettavat erityisesti perifeerisiä maantieteellisiä alueita, joiden 

taloudellinen perusta on heikko, mutta myös keskusalueita, joiden toiminta hyvinvoin-

tipalveluiden solmukohtana on vahva (Niittykangas 2011: 3). Yritysten menestymisen 

ja toiminnan mahdollisuudet eivät olekaan samanlaiset kaikilla Suomen alueilla. Ta-

louden kilpailukyky näyttäisi olevan yhä enemmän alueellisesti keskittynyttä, ja yhä 

harvempien alueiden varassa. Näin ollen voi todeta, että kansantalouden ongelmat ovat 

perustavanlaatuisesti alueiden välisistä kehityseroista johtuvia ongelmia (Niittykangas 

2011: 3). Brenner (2003: 302–393) korostaa kehityserojen tasaamiseksi kolmea asiaa: 

ensiksi, pyrkimystä alueiden instituutioiden uudistamiseen, sekä omatoimisuuden tu-

kemiseen ja toiseksi koko alueellisen toimijakentän sitoutumista kehittämiseen sekä, 

kolmanneksi, alueen oman päätösvallan lisäämiseen.  

 Niin alueiden kuin toimijoiden kilpailukykyä Parjasen (2008: 91) mukaan mää-

rittävät tieto, osaaminen ja innovaatiot. Schumpeterin (1934) mukaan innovaatiot ovat 

taloudellisten, tuotannollisten ja teknologisten toimintojen uusia yhdistelmiä, eivätkä 

vain kaupallistettuja keksintöjä. Hänen mukaansa innovaatiot voivat olla myös uusia 

organisaatiomuotoja, uusia jakelukanavia ja uusia tapoja käyttää raaka-aineita. Sosi-

aalisten suhteiden katsotaan olevan tärkeässä roolissa taloudellisen menestyksen suh-

teen, sillä verkostot vaikuttavat tiedon laatuun ja sen kulkeutumiseen toimijoiden vä-
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lillä (Granovetter 2005: 35). Menestykselliseen innovaatiotoimintaan liittyy nykykä-

sityksen mukaan oleellisesti yhteistyö ja verkostoituminen. Yritykset eivät innovoi yk-

sin, vaan osana laajempaa innovaatioyhteisöä (Kinnunen 2007: I). Aluekehityksen tut-

kijoiden kesken on jo pidemmän aikaa käyty keskustelua siitä, mikä on paikallisuuden 

merkitys innovaatioprosessissa. Tässä keskustelussa paikallisuuden on todettu olevan 

monimutkainen ilmiö (Kautonen 2008: 108). Kautosen mukaan aikaisemmat ”musta-

valkoiset” käsitykset ovat tarkentuneet ja tyhjentävien ja yksinkertaistettujen kuvaus-

ten  tekeminen  paikallisuuden  merkityksestä  on  osoittautunut  vaikeaksi. Kautonen 

(2008: 108) toteaa, että yksinkertaistetut kuvaukset perustuvat usein siihen, että tar-

kasteluun on otettu vain muutama kärkiyrityksinä pidettyjä toimijoita ja oletettu, että 

muut yritykset pyrkivät myös kehittämään toimintaansa myös tähän samaan suuntaan. 

Kuvasta muodostuu tällöin liian homogeeninen.   

 Innovaatioiden lisäksi aluekehitykseen vaikuttavat alueen korkeakoulut. Ponds, 

van Oort ja Frenken (2009: 17) toteavat korkeakoulujen olevan tärkeitä alueille siksi, 

että  niiden  toiminta  synnyttää  alueelle  tiedon  ”läikkymistä” (knowledge  spillover), 

joka vaikuttaa alueellisten innovaatioiden syntyyn. Korkeakoulujen yhteistyötä selvit-

tävässä raportissa (Helander ym. 2009: 87-88) todetaan, että alueellisen vaikuttavuu-

den lisäämiseksi tärkeää on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämi-

nen ja rakenteellinen kehittäminen. Korkeakoulujen yhteistyöllä voidaan selvityksen 

mukaan hyödyntää tehokkaammin synergiaetuja ja näin ollen lisätä aluetta palvelevan 

toiminnan tehokkuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi yliopistojen, ammat-

tikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstön osaamisen syvempää ja laajempaa 

yhteiskäyttöä ja yksiköiden välistä yhteistyötä. Raportin mukaan yliopistoyksiköiden 

toiminnan koordinointi ja alueellisen vaikuttavuuden lisääminen ovat aluekehityksen 

kannalta keskeisimpiä tehtäviä. Raportissa katsotaan, että poliittisten toimijoiden tulisi 

tukea yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä muodostamalla yhtei-

siä tutkimushankkeita esimerkiksi yhteisen opetuksen järjestämisessä, sekä mahdol-

listamalla laitteiden ja toimitilojen yhteiskäyttöä. Alueellisen keskittymisen vaikutuk-

set näkyvät myös akateemisessa maailmassa korkeakoulujen toiminnan muuttumisena 

yritysmäisempään  suuntaan  ja  liiketaloudellisen  tulosvastuun  lisääntymisenä  (Ahl-

qvist 2008: 26).     

 Alueiden väliseen kilpailuun voidaan vastata alueellisilla innovaatioilla, joiden 

syntymistä esimerkiksi tutkimuskohteenani oleva Business Kitchen (BK) pyrkii edis-

tämään toiminnallaan. Innovaatioiden  nähdään  syntyvän  vuorovaikutuksessa,  jossa 
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yhdistyvät toisiaan täydentävä osaaminen, roolit ja resurssit (Valovirta ym. 2004: 2). 

Valovirran ym. mukaan alueellinen ja paikallinen taso ovat saaneet tutkimuksessa eri-

tyistä huomiota. Ymmärrys innovaatioiden synnyn alueellisista ulottuvuuksista on li-

sääntynyt. Samalla tämä ymmärrys on vaikuttanut myös yhteiskuntapolitiikan suun-

tiin. Innovaatio- ja aluepolitiikka kohtaavat nyt toisensa kehittämisen linjauksissa, oh-

jelmissa ja käytännön toimenpiteissä. Aluepolitiikka on muuttumassa osaamisvetoi-

semmaksi ja innovaatiopolitiikka on vuorostaan alueellistumassa. Tästä esimerkkinä 

toimii se, että innovaatioiden syntymistä pyritään tukemaan erityisillä toimenpiteillä. 

Organisaatiot, jotka  toimivat  välittäjän  asemassa  tutkimuslaitosten  ja  yritysten  väli-

sessä  innovaatioverkostossa,  ovat nousseet  merkittävään  asemaan aluekehityksessä. 

Niiden toivotaan avaavan pullonkauloja tiedonkulussa ja siten tukemaan yritysten ja 

alueiden kehitystä (Valovirta ym. 2004: 2).    

 Pro gradutyöni empiirisenä kohteena on Oulun Business Kitchenin konsepti alu-

eellisena innovaatioyhteisönä. Vuodesta 2012 asti Business Kitchenin toiminnan ke-

hittäminen  on  keskittynyt  paikallisyhteisön  rakentamiseen Oulun  tasolla,  mutta nyt 

pyritään aluevaikuttavuuden lisääminen ja kahden korkeakouluorganisaation yrittäjä-

mäisen toimintamallin viemiseen toisille maantieteellisille alueille. Business Kitche-

nin toiminta vastaa myös edellä esitettyyn Helanderin ym. (2009: 87-88) raportin huo-

mioon  siitä,  että  alueellisen  vaikuttavuuden  lisäämiseksi tulisi  lisätä yliopistojen  ja 

ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja pyrkiä rakenteelliseen kehittämiseen. Taloudel-

lisen kasvun ja pk -yritysten lukumäärän korrelaatio on todettu myös Oulun Business 

Kitchenin hankesopimuksessa (2015: 4). Business Kitchenin pyrkii lisäämään alueel-

lista vaikuttavuutta, sillä sen toiminta perustuu Oulun yliopiston ja ammattikorkeakou-

lun yhteistyöhön.     

 Tutkimukseni tavoite on selvittää, miltä osin Business Kitchen -konsepti olisi 

mahdollista siirtää toisille maantieteellisille alueille ja mitkä tekijät vaikuttavat alueel-

lisen  yhteistyön  rakentumiseen  ja  yrittäjyyden  edistämiseen. Tässä  tapaustutkimuk-

sessa esimerkkialueena toimii Kajaani. 
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1.2 Tutkimusalueiden kuvaus 

 
Kajaanin  ammattikorkeakoululla  toukokuussa  2016  järjestetyssä  Oulun  ja  Kajaanin 

yhteistyön aloittamisen valmistelukokouksessa todettiin, että Business Kitchen kokei-

lee ensimmäiseksi yhteistyötä Kajaanin kanssa siitä syystä, että alueiden välimatka on 

lyhyt, vain parisataa kilometriä. Näin ollen yhteistyökanavan muodostamisen ei pitäisi 

kariutua alueiden väliseen pitkään etäisyyteen. Seuraavaksi kuvaan tutkimusalueitani, 

Oulun  seutua  ja  Kajaania, tarkemmin  taloudellisesta  ja koulutuksellisista näkökul-

mista.      

 Oulun seutu on Pohjois-Suomen talouden veturialue. Työssäkäyntialueena Ou-

lun kaupunkiseudun katsotaan luovan elinvoimaa ja hyvinvointia laajasti koko valta-

kunnan  alueelle  (Oulun kaupungin työllisyyspalvelut  2013:  4). Tilastokeskuksen 

(2016) mukaan Oulussa on noin 199 000 asukasta. Oululla on vahva asema koulutus-

kaupunkina  sekä  nuori  ikärakenne,  jotka  yhdessä  mahdollistavat  puitteet  yrittäjyys-

kasvatukseen ja korkeasti koulutettujen yrittäjyyden kehittämiseen. Toiminta Oulussa 

on verkostoitunutta, eli alueen toimijat tuntevat toisiaan ja ovat vuorovaikuteuksessa 

keskenään. Oulussa on yrittäjyyskasvatusta ja opintojen aikaisia yrittäjyysmahdolli-

suuksia tukevia toimijoita. Kasvuhaluisia yrityksiä tuetaan ja yrittäjyyttä suunnittele-

ville on paikkoja ja palveluita, joissa kehittää yritysideoita eteenpäin (Oulun kaupun-

gin työllisyyspalvelut 2013: 8). Oulussa on kaksi isoa korkeakoulua: Oulun yliopisto 

ja  Oulun  seudun  ammattikorkeakoulu (Oamk).  Yhteensä  näissä  oppilaitoksissa  on 

noin 24 000 opiskelijaa (Oulun yliopiston Sisu-portaali ja Oamk 2016). 

 Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 38 000 (Kajaanin 

kaupunki 2016). Asukasmäärä laskee vuosittain ja väkiluvun lasku on ollut nopeam-

paa kuin Tilastokeskuksen ennusteessa 2012 arvioitiin (Kajaanin kaupungin talousar-

vio 2016). Kuten myös Kajaanin elinkeino-ohjelmassa (2015: 2) todetaan, keskitty-

miskehitys Suomessa on voimistumassa. Tämä on johtamassa siihen, että kilpailuti-

lanne suurimpien kaupunkikeskusten kanssa kiristyy entisestään. Elinkeino-ohjelman 

(2015: 3-4) yleisenä tavoitteena mainitaan verotulokasvun tukeminen luomalla edel-

lytyksiä yritysten kannattavalle liiketoiminnalle. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa 

yritystoimintaa tukevan rakennetun ympäristön kehittäminen, osaajien houkuttelu alu-

een ulkopuolelta, tehokas ja vaikuttava, erikoistunut innovaatiotoiminta sekä saavutet-

tavuuden että  tietoliikenneyhteyksien  parantaminen. Kajaanin  kaupunkistrategian 

2015-2018 (Kajaanin  kaupunkistrategia) tavoitteena  on  olla  kasvukeskus  vuoteen 
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2018 mennessä.     

 Korkeakoulujen yhteistyötä selvittävässä raportissa (2009: 11) todetaan, että Ka-

jaanin  yliopistokeskuksen  sijaintimaakunnan  Kainuun  taloudellinen  asema  on  ollut 

heikkenevä. Esimerkiksi Barentsin alueen työttömyyttä kuvaavassa kartassa (kuva 1) 

näkyy  selkeästi  se,  että  Kainuun  alueella  on  koko Barentsin alueen  korkein  työttö-

myysaste. Korkea työttömyysaste kuvastaa heikkoa taloudellista tilannetta (Elinkei-

noelämän keskusliitto 2016). 

 

 

 

Kuva 1. Kainuun korkea työttömyysaste (Patchwork Barents 2016). 

 

Kajaanin yliopistokeskus on Kainuun ja Ylä-Savon alueen yliopistollisten toimintojen 

muodostama kokonaisuus. Kajaanissa toimii myös muita elinkeinoelämän kehittämis-

organisaatioita.  Kajanissa  sijaitsee Kajaanin  ammattikorkeakoulu, VTT:n  yksikkö, 

Kajaanin teknologiakeskus Oy ja Kainuun Etu Oy (kuvaus). Lähialueella Sotkamossa 

ovat Maa-ja elintarviketeollisuuden tutkimuskeskusyksikkö (MTT) ja Snowpolis Oy. 

Ylä-Savossa ovat Ylä-Savon kehitys Oy ja Aluekehityssäätiön yksikkö (Helander ym. 

2009: 11-12). 

 

 

1.2 Tutkimuksen kohde ja tavoitteet 
 
Pro gradu -työssäni tutkin Business Kitchenin konseptin monistamista Kajaaniin. Mo-

nistamisella pyritään jatkuvan, vuorovaikutteisen, Kajaanin aluevaikuttavuutta lisää-

vään yhteistyökanavan  rakentamiseen  Oulun  ja  Kajaanin  välille.  Yhteistyökanavan 

toivotaan hyödyttävän molempia osapuolia ja tuovan molempien alueiden toimintaan 
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lisäarvoa.       

 Tekemistäni  haastatteluistani selvisi,  että  Business  Kitchenillä  on  yhtä  monta 

määritelmää kuin sillä on määrittelijöitä. Kevään 2016 aikana tehdyn Muutoslabora-

torio -tutkimuksen aikana BK-toiminta määriteltiin seuraavasti: 

 

 

Business Kitchenin toiminta Oulussa käsittää kokonaisuudessaan satojen henkilöiden 

muodostaman yhteisön sekä yhteisen, kaikille avoimen tilaratkaisun. Oulun korkea-

koulut  tekevät  läheistä  yhteistyötä  Business  Kitchenillä  hyödyntäen  synergiaetuja 

(Koko-hankesopimus 2015).  Käytännössä tämä ilmenee yliopiston, ammattikorkea-

koulun ja tutkimuslaitosten henkilöstön osaamisen, tilojen yhteiskäytön ja yksiköiden 

välisen toiminnan harjoittamisena Business  Kitchenillä. Yhteisöön  kuuluu  kahden 

korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa, yrittäjiä, yrittäjiksi haluavia, sekä yrittä-

jähenkisiä  henkilöitä  niin  julkiselta  kuin  yksityiseltäkin  sektorilta.  Työntekijät  ovat 

työsuhteessa omiin kotiorganisaatioihinsa. BK-toiminta ylittää julkisen ja yksityisen 

sektorin rajat. BK-toiminnan rahoituksessa on korkeakoulujen lisäksi mukana Busi-

ness Oulu. Esitän BK:n organisaatiomallin kuvassa 2.  Havaintojeni mukaan Business 

Oulun rooli ei näy Business Kitchenin arjessa yhtä selvästi kuin korkeakoulujen toi-

minta, joten tästä syystä se on esitetty kuvassa pienemmässä koossa.  

 

 

 

Business Kitchen on Oulun korkeakoulujen perustama liiketoimintamahdol-

lisuuksien  tunnistamisen,  yhteiskehittelyn  ja  hyödyntämisen  avoin  kohtaa-

mispaikka ja oppimisympäristö. Se tarjoaa tiloja, tapahtumia, verkostoja ja 

palveluja  yritystoimintaan  liittyvien  ideoiden  aikaansaamiseksi  ja edistä-

miseksi  konkreettiseksi  liiketoiminnaksi  (Muutoslaboratorion  määritelmä 

2016). 
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Kuva  2.  Business  Kitchenin organisaatiorakenne (Kuva  kirjoittajan,  SP 

 2016). 

 

Useat koti- ja ulkomaiset tahot ovat osoittaneet mielenkiintoa Business Kitchenin toi-

mintamallia  kohtaan ja  halukkuutta  toteuttaa  vastaava  konseptia  on  ilmennyt  usein. 

Hankesopimusvaiheessa  käydyissä  keskusteluissa  saadun  palautteen perusteella  on 

huomattu,  että  organisaatiorajat  ylittävä  julkisen  ja  yksityisen  sektorin muodostama 

yhteistyömalli tekee toiminnasta kiinnostavaa. Business Kitchenin konseptin voidaan 

tästä syystä katsoa olevan potentiaalinen vientituote (KoKo laaja hankesuunnitelma 

2015: 16). Viitaten Helanderiin ym. (2009: 87-88) tämänkaltainen yliopiston ja am-

mattikorkeakoulun yhteistyö on tärkeää alueellisen vaikuttavuuden kannalta.  

 Tutkimuksessa tavoitteenani on ensinnäkin selvittää millä tavalla Business Kit-

chenin  konsepti lisää  aluevaikuttavuutta. Aluevaikuttavuudella  tarkoitan  osaamista, 

työtä, yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä, joita haastateltavani korostivat. Toiseksi, tutkin 

millä tavalla konsepti on paikkasidonnainen ja miltä osin se voidaan monistaa toiselle 

alueelle tai kytkeä siihen. Tässä tapauksessa kohteena on Kajaani. Talousmaantieteen 

alaan lukeutuvan tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää alueellisen järjestelmän muu-

tosta ja tunnistaa alueellisen toiminnan ja tiedon erityispiirteitä. Tarkasteluni kohteina 

ovat Business Kitchenin alueellinen ”luonne” ja BK -toiminnan toteutus. Tutkimusky-

symykseni ovat seuraavat: 

 

B
us
i
n
es
s
Ki
tc
h
e
n

Oulunyliopisto

Oulun
ammattikorkeakoulu

BusinessOulu
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A. Mikä on Business Kitchenin toimintamalli innovaatioyhteisönä ja -verkostona 

eli projektien, toimintojen ja organisaatioiden joukkona?  

B. Miten Business Kitchen näyttäytyy fyysisenä tilana Oulun alueella? 

C. Mikä on Business Kitchenin toiminnallinen konteksti ja mikä rooli sillä on kon-

septoinnissa ja siirtämisessä toiselle alueelle?  

D. Millä tavoin ja miltä osin Oulun konsepti on siirrettävissä toisille maantieteel-

lisille alueille? 

 

En esittele tutkielmassani yhtä ja ainoaa Business Kitchenin toimintamallia. Business 

Kitchen on havaintojeni perusteella dynaaminen ympäristö ja kaikkea siihen kuuluvaa 

on lähes mahdoton dokumentoida ja analysoida. Näin siksi, että toiminnassa on mu-

kana monia tahoja ja toimijoita. Mielestäni on paikallaan todeta, että jos organisaatiota 

tutkittaisiin erilaisesta näkökulmasta, tulokset voisivat olla erityyppisiä. Valitsemani 

lähestymistavan ei pidä johtaa muiden tulkintatapojen väheksymiseen. Pyrin tunnista-

maan BK-toimintamallin oleellisimmat osat alueellisesta näkökulmasta ja tarkastele-

maan niitä keskittyen konseptin paikallisuuteen ja sen muodostamaan spesifiin toimin-

nalliseen kontekstiin.     

 Tulkintaani BK-toimintamallista voidaan käyttää suuntaa antavana ohjenuorana 

ja tukena päätöksenteossa monistettaessa konseptia mahdollisille muille alueille. Tut-

kimukseni  tavoite  on integroida  tärkeimmät  toimintamallin elementit ja  tuoda  ne 

osaksi  Business  Kitchenin  strategista suunnittelua, operatiivista  toimintaa  ja  johta-

mista. Näin tutkimukseni pyrkii helpottamaan konseptoinnin valmistelua ja siirtämistä 

muille paikkakunnille ja lisäämään sen aluevaikuttavuutta. Koska Business Kitchenin 

toimintaympäristö  on  jatkuvasti  muuttuva, tutkimukseni  yhdistää  tietoa  monista  eri 

lähteistä. Työni empiirinen tutkimuskohde on organisaatio ja organisaation toiminta 

erityisessä maantieteellisessä kontekstissa. Organisaatiotutkimus ei ole kovin yleistä 

maantieteen  alalla.  Tämä  seikka  aiheuttaa  metodologisia  haasteita tutkimukselleni, 

sillä sopivaa teoriataustaa oli haastava rajata. Olen jakanut työni teoriaosuuden kol-

meen tasoon (kuva 3).  
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Kuva 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (Kuva kirjoittajan, SP 2016). 

 

Ensimmäinen taso on aluepolitiikan taso, jossa tarkastelen kansallisen tason teorioita. 

Tarkastelen näiden teorioiden vaikutusta aluekehitykseen, alueellisiin innovaatioihin 

ja innovaatiokeskittymiin, joista Business Kitchen on yksi esimerkki. Tästä siirryn kä-

sittelemään Triple Helix -mallia, agglomeraatioita sekä innovaatiojärjestelmiä. Triple 

Helix -malli sopii mielestäni Business Kitchenin kaltaisen organisaation tarkasteluun, 

koska sen toiminnassa yhdistyy julkiset, yksityiset ja yliopistotason toimijat. Business 

Kitchen on myös taloudellisen aktiivisuuden kasautuma Oulun keskustassa ja sitä voi-

daan tarkastella myös innovaatioyhteisönä.   

 Seuraava taso on aluetaso. Tässä tasossa keskeisiä teorioita ovat teknologiapuis-

tot, klusterit, aluejuurtuneisuus sekä absorptiivinen kapasiteetti.   

  Paikallisen tason keskeisiä teorianäkökulmia ovat paikallinen pöhinä ja aluei-

den  että  toimijoiden  yhteistyötä  rajoittavien  ja edistävien  tekijöiden  määrittely. Ku-

vaan teoriat tarkemmin työn seuraavassa pääkappaleessa.  

 Teoriaosion jälkeen selvitän tapaustutkimuksen avulla ensimmäistä tutkimusky-

symystäni koskien Business Kitchenin konseptia syventymällä BK:n hankesuunnitel-

miin. Business  Kitchenin historiaan  perehtyminen  hankesuunnitelmien  avulla on 

oleellista, jotta saan muodostettua kuvan nykytilanteesta ja siihen johtaneista syistä. 

Tämä helpottaa myös alueellisen organisaatiomallin tarkastelua ja tulevaisuuden vaih-

toehtojen hahmottelua.      

 Soveltaen Siltasen ja Kolehmaisen (2001) mallia, jaottelen Business Kitchenin 

Teorianäkökulmat:

Aluepolitiikka,	TripleHelix,	
agglomeraatiot,	innovaatiojärjestelmä

Teorianäkökulmat:

Teknologiapuistot,	
klusterit,	juurtuneisuus	
alueeseen,absorptiivinen	

kapasiteetti

Teorianäkökulmat:

Paikallinen	pöhinä&	
yhteistyötä	
rajoittavat	ja	
edistävät	tekijät

ALUEPOLIITTI-
NEN 
TASO (VALTIO, 
YLIKANSALLI-
SET TOIMIJAT) 

ALUEELLINEN 
TASO 

PAIKALLINEN 
TASO 
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konseptin ja yhteistyökanavien muodostumisen tarkastelun kolmeen eri tasoon: orga-

nisaatio-,  toimija- ja  toteutustasoon. Tarkastelutasoista  muodostuu  sipulimainen ra-

kenne, jota havainnollistan kuvassa 4. Myös Hofstede (1997) on käyttänyt vastaavaa 

sipulimallia kuvatessaan organisaatioita. Mallin ytimen muodostaa Business Kitche-

nin organisaatio ja keskimmäiselle kehälle siirryttäessä tarkastelutasoksi vaihtuu toi-

mijataso, jolla on vaikutusta sekä organisaatioon että uloimpaan toteutuksen tasoon. 

Tässä mallissa alueellisen innovaation mallin ymmärtäminen edellyttää ensiksi orga-

nisaatiotason selvittämistä (Siltanen & Kolehmainen 2011).   

  

 

Kuva 4. Business Kitchenin organisaation tarkastelutasot tutkimuksessa (Siltanen & Kolehmainen 

2011). 

 

 

Kuvaan Business Kitchenin toimintatapaa soveltamalla Batheltin ym. (2004) mallia. 

Tämä helpottaa monitahoisen konseptin hahmottamista. Tutkielmani kannalta oleelli-

nen kysymys on se, miltä osin konsepti voitaisiin monistaa muille alueille, tässä ta-

pauksessa Kajaaniin, ja myös saada se toimimaan muilla alueilla samoin kuin Oulussa. 

Seuraavassa osiossa tarkastelemani teorian perusteella (Pelkonen & Nieminen 2015) 

olen koonnut yhteistyötä estäviä ja edistäviä tekijöitä, joiden avulla tarkastelen empii-

ristä aineistoani.  

 

 

 

 

Organisaatiotaso

Toimijataso

Toteutus
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2. Maantieteellinen viitekehys 
 

2.1 Teoriatarkastelun rakenne 
 
Aluetason teoria tarkentuu kohti paikallista Oulun Business Kitchenin konseptia ku-

vaavaksi. Teoria teknologiapuistoista ilmentää sitä, mikä tekee Business Kitchenistä 

erityisen. Vertailemalla perinteisten teknologiapuistojen piirteitä Business Kitchenin 

toimintamalleihin konsepti avautuu selkeämmin. Business Kitchen muodostuu kahden 

korkeakoulun sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista. Tästä syystä Triple Helix 

-malli  kytkeytyy  teoriapohjaan  mallintamaan  innovaatiokeskittymän  syntyä  ja  kehi-

tystä sekä yliopistojen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon suhteiden analysointiin. 

Business  Kitchen  on  taloudellisen  aktiivisuuden  kasautuma  Oulussa  ja  tästä  syystä 

teoriassa on syytä käsitellä agglomeraatioita ja klustereita. Teoria innovaatiojärjestel-

mästä avaa vastaavanlaisten kokonaisuuksien toimintamallia ja vertailemalla Business 

Kitchenin toimintaa ja ilmenemistä konsepti selkenee. Seikat, mitkä tekevät Business 

Kitchenistä juuri Ouluun juurtuneen konseptin käyvät ilmi käsiteltäessä aluesidonnai-

suutta,  absorptiivista  kapasiteettia,  paikallista  pöhinää  sekä  korkeakoulujen  yhteis-

työtä. Yhteistyön teoria toimii hypoteesina yhteistyön ongelmien ja mahdollisuuksien 

tarkasteluun niin Business Kitchenin konseptin sisäisesti kuin Oulun ja Kajaanin väli-

sesti.       

 Työni tarkka ja yksiselitteinen kytkeminen tässä pääluvussa kuvattuihin alue- ja 

talousmaantieteen teorioihin ei ole helppo tehtävä. Tutkimuksen ydinolemus on kui-

tenkin  talousmaantieteellinen.  Moniaineksinen  tutkimukseni  pyrkii  tuottamaan  käy-

tännön kehittämistyön kannalta olennaista tietoa. Työn relevanssi syntyy sitä, että ana-

lyysini  Business  Kitchenin  alueellisesta  mallista  ja  yhteistyökanavien  muodostumi-

sesta sekä niiden toiminnasta lisäävät käytännön kehittämistyötä tekevien tahojen ym-

märrystä Business Kitchenin dynamiikasta. 

 
 

2.2 Aluepoliittinen taso 
2.2.1. Aluepolitiikka 
 
Valtion aluepoliittisella tasolla pyritään muodostamaan keskittymistä tai hajauttamista 

ohjaavaa politiikkaa. Batheltin mukaan (2004: 47) poliittinen tuki on keskeistä alueel-

listen klustereiden rakentamiselle, niiden toiminnan tukemiselle ja kehittämiselle. Ahl-
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qvist (2016: 3) on todennut aluepolitiikan vaikuttavan siihen, keskittyykö vai hajau-

tuuko Suomen aluerakenne ja täten myös talous. Useimmiten suurin osa poliittisista 

panoksista pyritään ohjamaan sellaisiin mekanismeihin, jotka tukevat vuorovaikutuk-

sellista oppimista ja tiedon luomista yritysten ja organisaatioiden välillä (Bathelt 2004: 

47). Tällaista toimintaa kutsutaan innovaatiopolitiikaksi. Innovaatiopolitiikan historia 

Euroopassa on varsin nuori ja sen voidaan katsoa tulleen osaksi poliittista kulttuuria 

1980-90 -luvuilla (Nauwelaers  2011:  467).  Paikallisen  verkostoitumisen  on  todettu 

olevan tärkeää ja se ansaitsee saada huomiota poliitikoilta. Nauwealers (2011: 470) ja 

Hekkert jne. (2007) ovat kuvanneet seisemän seikkaa, joihin tulisi panostaa alueellisen 

innovaatiopolitiikan kehittämisessä: 

 

1. Yrittäjyystoimien tukeminen laajasti niin uusien yritysten   

synnyttämiseksi kuin vanhojen yritysten strategioiden laajentamiseksi 

2. Uuden tiedon tuottamisen mahdollistaminen 

3.Tiedon siirtämisen tukeminen edistämällä ”oppimista vuorovaikuttamalla” ja

  ”oppimista käyttämällä” -asenteita 

4. Tiedon ja uusien taitojen etsinnän ohjaaminen 

5. Markkinamahdollisuuksien luominen ja markkinoiden avaaminen 

6. Resurssien tarjoaminen niin tiedon kuin ihmisten liikkumiseen 

7. Muutoksen mahdollistaminen ja laillistaminen. 

 

Yksi  paikallisen  innovaatiopolitiikan  kehityskohde  voi  olla  niin  sanottu  paikallinen 

pöhinä (local buzz). Paikallinen pöhinä, jota käsitellään laajemmin alla, on todetusti 

riippuvainen paikallisista instituutioista ja poliittisista olosuhteista (Bathelt 2004: 47). 

Kun tietty määrä toimijoita asettautuu samalle alueelle, paikallinen pöhinä pyrkii au-

tomaattisesti syntymään ja tieto virtaamaan alueen toimijoiden kesken (Bathelt 2004: 

48).      

 Toinen innovaatiopolitiikan toimintatapa olisi pyrkiä kohti paikkaperustaista ja 

keskitettyä aluepoliittista kokonaiskuvaa (Ahlqvist 2016: 3). Tämä tarkoittaa Ahlqvis-

tin (2016: 3) mukaan sitä, että aluepolitiikka ja tiede-, teknologia- ja innovaatiopoli-

tiikkasektoreiden yhdistäminen voisi johtaa aluekehityksen kannalta positiivisiin tu-

loksiin. Jotta positiivisia tuloksia saataisiin aikaan, kokonaiskuvassa tulisi pyrkiä kohti 

alueellisen tutkimustoiminnan, valtion poliittisen toiminnan ja yritystoiminnan kytke-
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miseen aluelähtöisiksi toiminnoiksi. Tällaisen aluepoliittisen kokonaiskuvan muodos-

taminen mahdollistaisi Ahlqvistin (2016: 3) mielestä alueiden tarkastelun dynaamisina 

järjestelminä. 

 

2.2.2. Triple Helix 
 
Koska Business Kitchen muodostuu kahden korkeakoulun sekä julkisen ja yksityisen 

sektorin toimijoista, otan käsittelyyn Triple Helix -mallin.  Triple Helix on teoria, jolla 

mallinnetaan innovaatiokeskittymän syntyä ja kehitystä. Malli on kehitetty 1990-lu-

vulla yliopistojen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon suhteiden analysointiin. Sitä 

on  2000-luvulta  lähtien käytetty alueellisten  ja  kansallisten  innovaatiokulttuureiden 

kehittämisessä (Lahtonen & Tokila 2014: 50-57). Mallissa korostetaan kolmea toimi-

jakenttää, eli yliopistoa, elinkeinoelämää ja julkista sektoria, sillä niiden nähdään luo-

van vaihtoehtoisia strategioita talouskasvun ja yhteiskunnallisen muutoksen edesaut-

tamiseksi (Etzkowitz & Leydersdorff 2000: 10).   

 Triple Helix -mallissa yliopistosektori nähdään eräänlaisena akateemisen yrittä-

jyyden yhteisönä, joka toimii innovaatiotoiminnan menestymisen edellytyksenä (Etz-

kowitz 2012: 768). Esimerkiksi Niittykangas (2011: 159) on korostanut yliopistojen, 

korkeakoulujen  ja  tutkimuslaitosten  roolia  innovaatiovetoisen  talouden rakentami-

sessa. Hänen mukaansa (2011: 159) yliopistojen rooli on tärkeä uuden tiedon ja osaa-

misen tuottajana. Laursenin ym. (2011: 508) mukaan yliopistot tarjoavat alueelle ta-

loudellisen  aktiivisuuden  kannalta  merkittäviä  kulttuurisia  palveluita. Triple  helix -

mallin mukaan tulkiten monet eurooppalaiset yritykset ovat kompastelleet instituuti-

oiden läpinäkymättämyyteen eli siihen, että vuorovaikutusta yliopistoinstituutioiden 

ja elinkeinoelämän välillä ei ole riittävästi (Etzkowitz 2012). Yhdysvalloissa akatee-

minen start up -toiminta kytkettiin varhain alueellisen kehityksen strategioihin (Etz-

kowitz 2012: 769). Strategioissa oli kolme tärkeää elementtiä: 1) läheisen suhteen luo-

minen tieteen ja insinööritoimistojen välille; 2) akateemisten yksiköiden ja paikallisten 

tiedeperusteisten yritysten linkittäminen; ja 3) muutamaan tutkimussuuntaan keskitty-

minen. Näillä keinolla on pyritty poistamaan ja madaltamaan yhteistyön aloittamisen 

kynnystä yritysten ja yliopistojen välillä.  

 Triple Helix -mallissa on kaksi näkökulmaa, jotka ovat institutionaalinen ja evo-

lutiivinen (Lahtonen & Tokila 2014: 51-53). Institutionaalinen Triple Helix -malli ku-
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vaa elinkeinoelämän, julkisen hallinnon ja alueellisen innovaatiosysteemin, eli yliopis-

ton välisten suhteiden syntyä ja kehitystä. Evolutiivisen mallin pohjalta taas voidaan 

selittää miten erilaiset toiminnot vaikuttavat innovaatiosysteemin kehitykseen ja näin 

antaa poliittisia suosituksia innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. 

 Etzkowitz (2012: 769) toteaa, että Triple Helix -mallissa yliopiston ja julkisen 

sektorin rooli on alussa suuri, mutta kun alueista tulee menestyneempiä eli teknologia 

ja markkinavetoisia, niin tällöin näiden organisaatioiden rooli vähenee. Yritykset ovat 

tässä toiminnassa keskeisessä roolissa. Jotta myönteistä kehitystä voisi tapahtua, yh-

teistyön olisi toimittava niin korkeakoulujen, julkisen sektorin kuin yksityisen sektorin 

toimijoiden välillä.     

 Alueelliset Triple Helix -innovaatiosysteemit ovat tietoyhteiskunnan rakennus-

palikoita (Etzkowitz 2012: 66). Näin siksi, että innovaatiopolitiikkaa ei enää lähestytä 

ylhäältä johdettuna prosessina, vaan sen ajatellaan olevan monitasoinen kumulatiivi-

nen tulema yritysten, yliopistojen ja julkisen sektorin vuorovaikutuksesta. 

 Triple  Helix -mallia sovellettaessa on  huomioitava,  että  se  tarjoaa  vain still -

kuvan, pysäytetyn otoksen tilanteesta, vaikka todellisuudessa sen avulla pyritään ku-

vaamaan dynaamista kehitystä (Etzkowitz & Leydesdorff 2000: 114). Esimerkiksi Bu-

siness Kitchen on dynaaminen ympäristö, joten malliin on syytä suhtautua tässä kon-

tekstissa kriittisesti.  

 

2.2.3. Agglomeraatiot ja agglomeroituminen 
 
Agglomeroituminen on Lindqvistin (2009: 3) mukaan yksi talouden havaittavimmista 

ominaisuuksista, sillä taloudellinen toiminta ja yrittäjyys eivät jakaudu maantieteelli-

sesti tasaisesti, vaan pyrkivät kasautumaan, eli agglomeroitumaan. Agglomeroitumi-

nen tarkoittaa yksinkertaistettuna taloudellisen aktiivisuuden kasautumista (Lindqvist 

2009: 3).      

 Agglomeroitumiseen voi liittyä alueellinen erikoistuminen, jolloin voidaan pu-

hua klustereista. Lindqvistin (2009) mukaan klusteritutkimuksessa voidaan hyödyntää 

kahden määritteen, agglomeraation ja etäisyyden, erottelua. Vaikka agglomeroitumi-

nen ja etäisyysvaikutukset ovatkin eri asioita, niin ne kuitenkin liittyvät toisiinsa. Ag-

glomeraatio vahvistaa  etäisyyden  vaikutuksia  ja  etäisyyden  vaikutukset  lisäävät  ag-

glomeraatiota (Lindqvist 2009: 3).     

 Agglomeroitumista,  ja  mekanismeja  sen  takana, on  tutkittu eri  tieteen  aloilla 



	

	

18	

toistasataa vuotta. Vuonna 1890 Alfred Marshall huomasi puuseppien, etenkin tuolin-

valmistajien kasaantumisen Buckinghamshireen (Marshall 1920). Lindqvistin (2009: 

5)  mukaan  on  historiallisesti todistettu,  että agglomeroituminen on  varsin  pysyvää. 

Taloudellinen toiminta ja yrittäjyys ovat yleisesti katsottuna kasautuneet kaupunkei-

hin. Agglomeraatio ilmenee hänen mukaansa eri maantieteen skaalojen tasolla: alu-

eilla, kaupunkien sisällä (esim. ostoskadut) ja maiden välillä muun muassa urbaaneina 

väylinä (esim. Liverpool–Milano). Agglomeroitumista voidaan havaita myös eri toi-

mialojen välillä kaupungeissa: esimerkiksi antiikkikaupat voivat sijoittua tiettyyn kau-

punginosaan. Agglomeroituminen ei  vaikuta  joka  toimialalla  samalla  tavoin (Lind-

qvist 2009: 5). Jotkut toimialat kasautuvat voimakkaammin, esimerkkinä pankkisek-

tori, kun taas toiset, esimerkiksi kampaamot, sijoittuvat tasaisemmin kaupunkialueelle 

asukasmäärän suhteen. Myös esimerkiksi maanviljelijät, pyrkivät sijoittumaan kauem-

mas tiiviistä kaupunkirakenteesta (Lindqvist 2009: 5).   

 Kaiken  liiketoiminnan  tarkoituksena on  voiton  tavoitteleminen (Pirnes  2002: 

66–68). Verkostoitumisen avulla yritykset tavoittelevat niin lyhyen- kuin pitkän täh-

täimen hyötyjä eli kilpailun ja tuoton parantamista tulevaisuudessa. Yritysten näkö-

kulmasta  lisäarvoa  saadaan  verkostoitumisen  kautta,  sillä  nykypäivän  tuotteet  ovat 

monimutkaisia eivätkä monet yritykset kykene tuottamaan kaikkia tuotteen tai palve-

lun valmistuksessa tarvittavia toimintoja. Tarvittavat tiedot, taidot, välineet ja toimin-

not saadaan usein verkostojen kautta. Lisäksi verkostot tuovat lisää kapasiteettia yri-

tyksiin,  sillä  yritys  voi  käyttää  resurssit ydinosaamiseensa.  Tällöin  ei  tarvitse  tehdä 

ylimääräisiä investointeja henkilöstön koulutukseen tai suurempien tuotantolaitosten 

rakentamiseen. Verkostoituminen edellyttää kriittistä arviointia yrityksiltä – niin oma 

kuin  kilpailijan  osaaminen  pitää  aika  ajoin  arvioida.  Arviointiprosessi  tuottaa  oppi-

mista ja yritys voi ottaa mallia paremmin menestyvältä yritykseltä. Tästä toiminnasta 

hyötyy koko verkosto, sillä verkoston toiminnot tehostuvat (Pirnes 2002: 66–68). 

 Verkostotaloudessa on kyse siitä, että organisoituminen ei ole täydellisen mark-

kinaehtoista eikä hierarkkisesti ohjattua. Kyse on enemmänkin välimuodoista. Näissä 

erilaisissa välimuodoissa on piirteitä sekä markkinoiden mekanismeista, että hierark-

kisista rakenteista. Verkostomaisen organisoitumisen muoto riippuu siitä, kuinka lä-

hellä  se  on  edellä  mainittujen  taloudellisen  organisoitumisen  ääritiloja  (Vesalainen 

2006: 8-9). Verkostoimainen organisoituminen ei ole yksinkertaista. Aiemmissa tut-

kimuksissa on todettu, että yhteistyön esteitä voivat olla muun muassa kilpailu samasta 
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rahoituksesta,  toisen organisaation toiminnan  huono  tuntemus  ja  tästä  johtuva  epä-

luulo,  erilainen  kustannus- ja  rahoitusrakenne,  toiminnan  erilainen  suuntautuminen, 

tavoitteiden ja tulosmittareiden erilaisuus, erilainen juridinen asema, päällekkäiset toi-

menkuvat ja roolit sekä puutteet resursseissa (Pelkonen & Nieminen 2015: 30). Yh-

teistyötä edistäviä tekijöitä ovat muun muassa henkilökohtaiset suhteet, yhteiset kehit-

tämisintressit, maantieteellinen sijainti (yhteiset kampukset), opetusyhteistyö, toisen 

toiminnan tunteminen, samanlainen infrastruktuuri, sekä yhteiset tapahtumat (Pelko-

nen  &  Nieminen  2015:  40). Teollisissa  keskittymissä on vaarana  ”lock-in” -ilmiö, 

jossa toimijat tukeutuvat vain oman alueensa tietotaitoon, eivätkä huomioi alueen ul-

kopuolista osaamista ja kehitystä (Sternberg 2009: 487).  

 

2.2.4 Innovaatiojärjestelmä 
 
Käsite ”innovaatiojärjestelmä” muodostettiin 1980- ja 1990-lukujen taitteessa (Koleh-

mainen 2016: 72). Yhtenä alkukohtana innovaatiojärjestelmän käsitteen syntymiselle 

pidetään Christopher Freemanin tekemää havaintoa siitä, että yritysten innovaatiotoi-

mintaan vaikuttaa kansakuntien institutionaalinen rakenne ja hän oli myös ensimmäi-

siä henkilöitä,  jotka alkoivat käyttää  systemaattisesti  kyseistä  käsitettä (Freeman 

1987). Innovaatiojärjestelmän  käsite  otettiin  käyttöön  Suomessa  1990-luvun  alussa.  

Se on tarjonnut monille organisaatioille tavan hahmottaa itsensä osana alueellista ko-

konaisuutta ja samalla etsiä ja luoda omaa rooliaan dynaamisessa systeemissä (Sota-

rauta  2003: 31).  Käsite  nousi  Suomessa  nopeasti  ”klusteriin”  verrattavissa  olevaksi 

kehittämistoiminnan  viitekehykseksi  ja  monen tutkimuksen  lähtökohdaksi  ja  koh-

teeksi (Sotarauta 2007: 5). Kolehmaisen (2016: 72) mukaan käsite sai jalansijaa eri-

tyisesti Edquistin (1997), sekä Nelsonin ja Rosenbergin (1993) toimittamien ja paljon 

viitattujen artikkeleiden johdosta.    

 Innovaatiojärjestelmä -lähestymistavassa on monia maantieteellisiä ulottuvuuk-

sia. Muun muassa Edquist (1997: 11) on tunnistanut ylikansallisen (supranational), 

kansallisen (national), alueellisen (regional), paikallisen (local) että sektorikohtaisen 

(sectoral) ulottuvuuden. Howells (1999: 70-72) loi lähestymistavalle kaksi perusnä-

kökulmaa: ylhäältä alas (top-down) tai alhaalta ylös (bottom-up). Näillä näkökulmilla 

Howells halusi korostaa, että kansallinen innovaatiojärjestelmä koostuu useista alueel-

lisista innovaatiojärjestelmistä.     
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 Kolehmaisen (2016: 73) mukaan eniten huomiota saaneet teoreettiset näkökul-

mat ovat kansallinen (national innovation system, NIS) ja alueellinen (regional inno-

vation system, RIS) innovaatiojärjestelmä. RIS -lähestymistavassa alue voi tarkoittaa 

kaikkea aina yksittäisestä kaupunginosasta maantieteellisesti hyvin laajoihin alueko-

konaisuuksiin (Doloreux & Parto 2005). Cooken ym. (1998) mukaan alueellisen inno-

vaatiojärjestelmän piirteitä ovat taloudellinen kapasiteetti, tuotannollinen rakenne ja 

siihen  liittyvät  sosiaaliset  rakenteet,  yritysten  ja  organisaatioiden  pyrkimys  oppimi-

seen sekä kulttuuriset piirteet.     

 Innovaatiojärjestelmän  käsitettä  on  laajennettu  innovaatioympäristön  käsit-

teeksi, jolla tarkoitetaan innovaatioiden syntymiselle suotuisaa ympäristöä. Innovaa-

tioympäristössä institutionaaliset, organisatoriset ja yksilötason toimijat nähdään tii-

viisti toisiinsa kiinnittyneinä. Innovaatioympäristön johtaminen perustuu paljolti ym-

päristön sisäisiin tekijöihin (Kolehmainen 2004: 40; Porter & Stern 2001: 28). Ranta 

(2011:  47)  on määritellyt innovaatioympäristön seuraavasti:  se on epämuodollisista 

suhteista muodostuva moniulotteinen verkosto jollakin maantieteellisesti rajatulla alu-

eella. Epämuodolliset suhteet tarkoittavat kaikkia toimintaympäristön tekijöitä, jotka 

tukevat innovaatiotoimintaa (Virkkala 2008: 81).   

 Innovaatiojärjestelmässä keskeistä on hahmottaa järjestelmän suhteiden luonne, 

jolla tarkoitetaan sitä, joka tarkoittaa sitä, että kokonaisuus muodostuu toisiinsa sidok-

sissa olevista osista, jotka jakavat yhteiset rajat ja pyrkivät yhteisiin päämääriin (Carls-

son ym. 2002: 234). Täten muutokset järjestelmässä vaikuttavat sen toimintakykyyn. 

Voidaan  todeta,  että  innovaatiojärjestelmä  on  toimijoiden  välisten  suhteiden  koko-

naisuus,  jossa  tuotetaan,  jaetaan  ja  sovelletaan  uutta  kaupallisesti  arvokasta  tietoa 

(Carlsson ym. 2002: 234). Sotarauta (2003: 31) painottaa lisäksi, että järjestelmä on 

aina vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Järjestelmän luonne on siten avoin. Ih-

misten välisten vuorovaikutussuhteiden merkitystä ei hänen mukaansa voi liikaa ko-

rostaa.      

 Innovaatiojärjestelmistä keskusteltaessa saa helposti mielikuvan, että olemassa 

olisi jokin ihannemalli, joka toimisi kaikkialla (Sotarauta & Mustikkamäki 2008: 20). 

Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Sotaraudan (2007: 5) mukaan innovaatiojärjes-

telmä heijastelee maan tai alueen toimialoja, kulttuuria ja teollisuusalueiden kehitys-

kaarta. Hänen  mukaansa  on  huomattava  se,  että  innovaatiojärjestelmä ei  näyttäydy 

kaikille alueen yrityksille samanlaisena, vaan se on erilaistunut eri toimialojen ja yri-

tysten näkökulmasta. 
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2.3. Alueellinen taso 
 
Yrittäjyys on aikaan liittyvä ilmiö, mutta Niittykankaan (2011: 134-135) mukaan ajan 

ohella myös tila ja paikka määrittävät vahvasti sitä, minkälaisena yrittäjyys näyttäytyy. 

Hänen mukaansa yrittäjämäisen käyttäytymisen historia kattaa koko ihmiskunnan his-

torian, kun edellytetään, että yrittäjämäinen käyttäytyminen määritellään prosessiksi, 

jonka tavoitteena on varallisuuden kasvattaminen. Yrittäjyyttä voidaan siis Niittykan-

kaan (2011: 134) mukaan tutkia selvittämällä mitä vaurautta lisäävä ja taloudellisen 

riskin ja epävarmuuden sisältävä toiminta kussakin ajassa tarkoittaa. Olipa kyseessä 

valtioiden rajat ylittävä alue tai valtion sisällä oleva alue, hän toteaa, että usein puhu-

taan mielikuvien maantieteestä. Valtioiden sisällä voidaan yksinkertaisesti puhua kes-

kuksista ja periferioista. Tarkempia kuvauksia ja tulkintoja paikan merkityksestä on 

esitetty  runsaasti  (Niittykangas 2011:  134-135). Seuraavaksi  käsittelen  tarkemmin, 

miten edellä kuvatut teoriat näyttäytyvät paikallisella tasolla. 

 

2.3.1 Tiede-, teknologia- ja teollisuuspuistot 
 
Viime vuosikymmenien aikana Suomeen on syntynyt useita tiede-, teknologia- ja te-

ollisuuspuistoja (VTT 2008: 4). VTT:n (Teknologian Tutkimuskeskus) määritelmän 

(2008: 4-6) mukaan tiedepuisto on alue, joka on suunniteltu tietointensiivisten yritys-

ten sekä korkean teknologian ja tieteen keskittymäksi. Se sijaitsee määritelmän mu-

kaan tietyllä maantieteellisesti rajatulla alueella. Mikään siellä toimivista yrityksistä ei 

ole yksinään hallitsevassa asemassa ja yritykset ovat itsenäisiä toimijoita. Määritelmän 

mukaan  yritykset  voivat  olla  yhteydessä  toisiinsa  esimerkiksi  käyttöhyödykkeiden, 

tuotantotilojen tai muun toiminnan kautta. Usein teollisuuspuistossa toimii kumppa-

nuusyrityksiä, esimerkiksi huolto- ja kunnossapitopalveluita, jätehuoltoa, ruokalapal-

veluita ja vastaavia, jotka tarjoavat palveluitansa tuotannollista toimintaa harjoittaville 

yrityksille. VTT:n määritelmän (2008: 4) mukaan tiedepuistoa voidaan kutsua myös 

teknologiapuistoksi tai keskittymäksi. Käytän tässä erityisesti teknologiapuiston mää-

ritelmää.     

 Teknologiapuistojen tavoitteena on luonnehdittu olevan talouden kehityksen tu-

keminen ja toimintaympäristön tarjoaminen uusille yrityksille (Jussila & Segerstähl 

1997: 371). Nämä tavoitteet saavutetaan Jussilan ja Segerstählin (1997: 371) havain-

tojen perusteella usein siten, että houkutellaan paikalle jo perustettuja teknologia-alan 

yrityksiä.  Vastaavasti voidaan  tarjota  uusille startup-yrityksille  sopivia  toimitiloja. 
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Teknologiapuiston toiminnan on huomattu olevan kannattavaa, jos se sijaitsee lähellä 

jotakin isompaa tutkimusta tuottavaa yksikköä, yliopistoa tai tutkimuskeskusta (Jus-

sila & Segerståhl 1997: 371). Yliopistot toimivat usein vuorovaikutuskanavina tuoden 

paikalliseen teknologiakeskittymään globaalia tieteellistä tietoa (Malecki 2011: 318).

 Toimet,  joita  teknologiakylän  perustamiseksi  tehdään,  eivät  suuresti  eroa  eri 

maiden välillä. Paikallisiin työmarkkinoihin liittyvät tekijät, kuten taitotaso ja korkea-

tasoisen tutkimuksen tekemisen kyvykkyys sekä laatu, ovat erittäin merkittäviä tekno-

logiakylien kannalta (Jussila & Segerståhl 1997: 373). Stöhrin (1986) mukaan tarve 

rakentaa teknologiapuisto perifeeriselle alueelle, eli niin sanotulle katvealueelle, nou-

see usein ulkoisista syistä mutta toteutus kuitenkin vaatii, että ympäristön on silti ol-

tava jollakin tavalla puistolle spesifi. Tällaista spesifiä ympäristöä voidaan hänen mu-

kaansa kuvata talouskasvun kannalta hyvät kommunikaatiokanavat jo valmiiksi omaa-

vaksi ja infrastruktuuriltaan sopivaksi.    

 Tutkimusten mukaan korkeasti koulutetun työvoiman osuuden merkitys alueel-

lisen  kehityksen  ja  kasvun  kannalta  on  merkittävä. Esimerkiksi Oulussa  talouden 

pohja ja teollisuuden kasvu ovat tästä syystä kulkeneet kohti teknologiapuistomaista 

ja -keskittynyttä kehitystä. Ensimmäinen merkittävä askel kohti keskittynyttä alueke-

hitystä kohti oli Oulun yliopiston perustaminen vuonna 1958. Toinen merkittävä askel 

oli elektroniikkalaboratorion  perustaminen  1964.  1960-luvun  aikana  Oulun  väestö-

määrä kasvoi vuosittain noin 15%. Siispä väestömäärän kehitys, korkeakoulut, tutki-

muskeskukset ja talouden vahva teknologiasuuntaus ovat olleet merkittäviä tekijöitä 

Oulun  teknologiapuistojen  syntymiselle (Jussila  &  Segerståhl  1997:  373-374).  Esi-

merkkinä teknologiapuistosta voidaan mainita Teknologiakylän, VTT:n ja Oulun yli-

opiston  muodostamaa  yhteistyö  ja  yhteisö,  jota  kutsutaan  Oulun  Technopolikseksi. 

Sen perustamisen ideana oli luoda ympäristö, joka itse ruokkisi itseään ja johtaisi no-

peampaan  talouden  kasvuun,  sekä  korkeasti  koulutetun  työvoiman  työllistämiseen 

(Technopolis 2016 & Jussila & Segerståhl 1997: 379). 

 Teknologiapuistot houkuttavat korkeasti koulutettua työvoimaa, mutta niiden on 

tämän lisäksi todettu houkuttelevan sellaisia yrityksiä, joilla on jo kilpailuetu kilpaili-

joihinsa ja joiden talouskasvu on hyvällä mallilla (Jussila & Segerståhl 1997: 381). 

Tiivistettynä teknologiapuiston rooli on tarjota paikka yhteistyölle niin yrityksen si-

säisesti kuin yritysten välisesti. Se tarjoaa myös ulkopuolisia linkkejä lähellä sijaitse-

viin korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja siellä yritysideoita voidaan kokeilla yrit-
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täjämäisessä  ympäristössä.  Aluepoliittisesta  näkökulmasta  katsottuna  teknologia-

puisto on kuitenkin vain väline, ei arvo itsessään.  

 Teknologiapuisto  voi  kehittyä  korkean  teknologian  keskittymäksi Smilorin 

(1988)  tutkimustulosten  mukaan.  Korkean  teknologia-alan  alueellista  kehitystä  voi-

daan hänen mukaansa kuvata termillä teknopolis. Termiä voidaan käyttää kuvaamaan 

teknologia- ja kaupunkikehityksen yhdistelmää. Tässä kuvauksessa moderni teknopo-

lis on urbaani rakenne, joka yhdistää interaktiivisesti teknologian kaupallistamisen yk-

sityiseen  ja  julkiseen  sektoriin  ja  täten  edistää  taloudellista  kehitystä  ja  teknologian 

diversifikaatiota, eli eriytymistä (Smilor 1988). Teknopoliksen synty on läheisesti riip-

puvainen teollisuuden kehityksestä ja alueen poliittisista johtajista (Jussila & Segers-

tåhl  1997:  373).  Maleckin  (2011:  324)  mukaan  teknopoliksen  kehittyminen  toimi-

vaksi, innovatiiviseksi ja yrittäjämäiseksi ympäristöksi vie aikaa – useissa tapauksissa 

jopa kymmeniä vuosia. 

 

 

2.3.2 Klusterit 
 
Michael Porterin (1998: 10-11) vuonna 1990 esittelemä klusterin käsite on yksi tun-

netuimmista talouden kasautumisen malleista. Klusterin ymmärretään tarkoittavan sa-

massa sijainnissa, valtio-, alue-, tai kaupunkitasolla joukkoa tietyn toimialan yrityksiä 

ja sen sidosryhmiä (Porter 2000: 16). Porterin (2000: 16) mukaan klusterit koostuvat 

yksittäisten yritysten lisäksi komponenteista, koneista, palveluista ja erikoistuneesta 

infrastruktuurista. Hän lisää vielä, että moniin klustereihin sisältyy edellä mainittujen 

seikkojen  lisäksi julkisia ja yksityisiä instituutioita  kuten  yliopistoja ja  ajatushauto-

moita.  Klusterin  käsite  on  sekä  analyyttinen  että  toimintapoliittinen  (Kolehmainen 

2016:  63).  Kolehmaisen  (2016: 63)  mukaan  toimintapoliittista  merkitystä  kuvaa  se, 

että  sitä  käyttävät  sekä  kansainväliset  toimijat  (esim.  OECD)  että  pienet  paikalliset 

kehittäjätahot.     

 Jo yli 30 vuoden ajan tutkimuskirjallisuudessa on painotettu alueellisen keskit-

tymisen  merkitystä  talouskasvulle  ja  alueiden  kilpailukyvylle  (Asheim  2009:  172). 

Esimerkiksi Asheim (2009: 172) perustelee talouden keskittymisen merkitystä sillä, 

että se tarjoaa innovatiivisille yrityksille parhaimman mahdollisen viitekehyksen tie-

tointensiiviseen ja oppivaan ympäristöön. Porter (1998: 10-11) taas näkee klusterei-
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den lisäävän yritysten tuottavuutta ja suorituskykyä resurssien ja informaation saavu-

tettavuuden kautta. Hän toteaa myös, että klusterit vähentävät uusien yritysten perus-

tamisen esteitä, mikä taas lisää ympäristön tuottavuutta lisäämällä yritysten innovatii-

visuutta ja mahdollisuuksia uusien innovaatioiden luontiin. Porterin (2000: 18) mu-

kaan klusteri -käsite tarjoaa laajemman näkökulman ja sillä voidaan kuvata myös tär-

keitä yritystenvälisiä linkkejä, täydentäviä tekijöitä, teknologian tietovuotoja, taitoja, 

informaation kulkua, markkinoita ja asiakkaan tarpeita.  

 Klustereita voidaan tarkastella laajan näkökulman lisäksi eri tasoilla. Roeland 

(1997)  ja Drejer (1999:  172)  ovat esittäneet  kolmitasoisen  mikro-,  makro- ja 

mesotason kategorisoinnin klusteripolitiikasta ja sen tasoista. Makrotason megaklus-

terit ovat tarkoitettu kansallisen tason talouden jakauman kuvaamiseen. Mesotasolla 

voidaan tehdä strategista analyysia kilpailueduista, havaita yhteyksiä toimialojen vä-

lillä ja innovaatioita tukevien infrastruktuurien välillä, sekä tehdä kvantitatiivista ana-

lyysiä diffuusiovirroista. Suomessa klusterikonseptia on käytetty etenkin teollisten toi-

mialojen mesotason tutkimuksessa. Vanhin suomalainen klusteri on metsäteollisuus, 

jonka juuret juontavat yli 500 vuoden taakse (Drejer 1999: 173). 

 Klusteriteorioissa tieto mielletään strategiseksi resurssiksi, jolla voidaan tehos-

taa muun muassa kilpailukykyä (Dohse 2007: 80). Tällöin klustereiden nähdään koos-

tuvan yrityksistä, jotka tuottavat samanlaisia hyödykkeitä ja näin ollen kilpailevat kes-

kenään (Bathelt ym. 2004: 36). Klusterit sisältävät suuria informaatiovirtoja ja sosiaa-

lista pääomaa ja niiden kautta on helppo päästä käsiksi merkityksellisiin, teknisiin ja 

sosiaalisiin tietoylivirtoihin (spillover), jolloin klusterit luovat hedelmällisen maape-

rän strategisen tiedon menestymiselle alueella (Dohese 2007: 80). On myös huomat-

tavaa, että alueiden rooli ei ole enää passiivinen, vaan ne tarjoavat julkista rahoitusta 

ja aktiivisia toimijoita innovaatioprosessin tueksi (Dohese 2007: 80).  

 Erityisesti viime vuosikymmeninä tutkijat ovat kyseenalaistaneet Porterin klus-

terimallin siitä syystä, että oppimista ei selitetä mallissa muutoin kuin alueellisella op-

pimisella itsellään. Klusterimalli ei siis huomioi esimerkiksi sitä, että julkinen sektori 

osallistuu entistä dynaamisemmin innovatiivisuuden ja kilpailukyvyn tehostamiseen 

(Asheim  2009:  173). Alueelliset  ja  paikalliset julkisorganisaatiot näyttelevät  usein 

merkittävää roolia olemassa olevien klustereiden markkinoinnissa, organisoinnissa ja 

päivittämisessä, muun  muassa  poistaen  kehityksen  fyysisiä,  institutionaalisia,  infra-

struktuurisia ja hallinnollisia esteitä (”pullonkaulat”) (Dohese 2007: 85). 

 Asheimin kritiikin lisäksi voidaan esittää, että klusterimalli on hyvin alueellisesti 
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ja toimialakeskeisesti sulkeutunut eikä siinä oteta huomioon muiden toimialojen pa-

nosta uusien innovaatioiden luontiin. Esimerkiksi Vasara ja kumppanit (2009: 22) to-

teavat uusien innovaatioiden syntyvän eri alojen rajapinnoilla. Oppimisprosessin me-

nestyksekäs onnistuminen vaatii erilaisia verkostoja ja innovaatiosysteemejä, jotta yri-

tys pääsee käsiksi uuteen ja alueen ulkopuoliseen tietoon (Asheim 2009: 172).  

 Kolehmainen  (2016: 64)  jatkaa  kritiikkiä  arvioimalla,  että  klusterin  käsite  on 

muita alueellisen innovaatiotoiminnan käsitteitä epämääräisempi. Siitä on muodostu-

nut hänen mukaansa yleiskäsite kaikille taloudellisten toimintojen keskittymistä ku-

vaaville lähestymistavoille. Klusterin käsite jättää monien kriitikkojen mukaan (esim. 

Martin  &  Sunley  2003;  Asheim  2005;  Kolehmainen  2016) avoimeksi  kysymyksen 

siitä, millaisten toimintojen kautta maantieteellinen läheisyys tai sijaintialueeseen liit-

tyvät tekijät vaikuttavat kilpailukykyyn. 

 
 
 

2.3.3 Juurtuneisuus alueeseen 
 
Aluejuurtuneisuuden  konsepti (embeddedness) on  kasvattanut  merkitystään  talous-

maantieteen  alalla  viime vuosikymmenien  aikana  (Hess  2004:  165).  Hessin  (2004: 

165) mukaan juurtuneisuutta käytetään paikallisen ja aluetason analyysissä jopa use-

ammin kuin spatiaalisuutta. 

  Integroituminen  sijaintialueeseen  syntyy  useasti  työmarkkinoiden  tarjonnan, 

korkeakoulujen määrän, laadun ja yhteistyömyönteisyyden kautta. Näiden seikkojen 

lisäksi aluejuurtuneisuuteen vaikuttaa se, onko yritykselle tärkeitä asiakkaita tai toimi-

jayrityksiä samalla alueella (Kautonen 2008: 60). Kautosen (2008: 60) mukaan muita 

havaittuja ajureita paikalliselle keskittymiselle ja juurtumiselle ovat maassa tapahtuva 

ulkoistaminen sekä paikallinen ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys, monikansallisten yri-

tysten investoinnit paikalliseen osaamiseen, osaamiskeskittymät ja klusterit, paikallis-

tuneisiin verkostoihin sitoutunut osaaminen sekä infrastruktuurissa oleva informaatio 

ja osaaminen. Ilmiötä voidaan kutsua alueellisen kulttuurin muodostumiseksi. Gertle-

rin  (2003:  134)  mukaan  alueellinen  kulttuuri muodostuu  yhteisistä  sosiaalisia  rutii-

neista, tavoista, tottumuksista ja ymmärryksistä, jotka ovat alueellisesti eriytyneitä ja 

juurtuneita. Myös useissa muissa tieteellisissä artikkeleissa (esim. Maskell ym. 1998, 

Gordon & MacCann 2000) on tunnistettu nämä sosiaalisinstitutionaalisten tekijöiden, 



	

	

26	

organisaation  sisäisten  suhteiden  ja  alueellisen  oppimisen vaikutukset aluesidonnai-

suuteen ja tätä kautta innovaatioprosessiin.    

 Jaettu tietoperusta mahdollistaa klusteriin kuuluvien yritysten ja organisaatioi-

den tietojen jatkuvan yhdistelyn ja uudelleenjärjestelyn uuden tiedon synnyttämiseksi 

(Bathelt  2004:  37). Innovaatioprosessin  keskeinen  idea  on  talousmaantieteen  tutki-

muksessa liittynyt vahvasti oppivan alueen käsitteeseen (Ahlqvist 2008: 67). Toimi-

joiden välinen tiivis vuorovaikutus edistää alueellista oppimista. Kun aluekehitys al-

kaa kiinnittyä tiettyihin toimintatapoihin, instituutioihin ja polkuihin, tapahtuu oppi-

mista. Tästä syystä aluekehityksen kriittisenä pisteenä on kyky muuntaa ja uudistaa 

instituutioita. Institutionaaliset rakenteet voivat muuttua menestystä jarruttaviksi teki-

jöiksi, vaikka ne ennen ovat olleet menestyksen takaajia (Hudson 2001: 281). Ahlqvis-

tin (2008: 67) mukaan vahvaan alueelliseen kulttuuriin muotoutuneita toimintatapoja 

on vaikea muuttaa ja ääritapauksessa jokin toimintatapa näyttäytyy ainoana ja itsestään 

selvänä tapana toimia, vaikka todellisuudessa se voi olla alueellisesti jopa haitallinen. 

 

 

2.3.4 Tiedon linkittymisen kapasiteetti 
 
Cohenin ja Leviathanin (1989) määritelmä absorptiivisesta kapasiteetista on alueelli-

sessa viitekehyksessä paljon käytetty (Abreu 2011: 211). Absorptiivinen kapasiteetti 

kuvastaa yrityksen kykyä tunnistaa, omaksua ja hyödyntää ulkopuolelta tulevaa tietoa 

omaan käyttöön sopivaksi. Abreun (2011: 211) mukaan on tärkeää, että yritys saavut-

taa ensiksi riittävän ymmärryksen jo olemassa olevasta tietoperustastansa, jotta se olisi 

valmis vastaanottamaan ulkopuolelta tulevaa uutta tietoa ja käsittelemään uusia inno-

vaatioita.  Myöhemmin Cohen ja Leviathan (1990: 128) ovat kehittäneet ja laajenta-

neet määritelmäänsä siten, että se käsittää myös kyvyn tunnistaa uuden ja merkityk-

sellisen yrityksen ulkopuolisen tiedon, sen omaksumisen ja käytön kaupalliseen tar-

koitukseen. Laajempi määritelmä sisältää myös inhimillisen pääoman, työntekijöiden 

koulutuksen, organisaatiollisen näkökulman, johtamisen ja pääsyn tietoverkostoihin ja 

kanaviin.      

 Batheltin (2004: 44) mukaan alueellisen tiedon siirrossa on haastavaa se, miten 

tieto saadaan siirrettyä kanavaa pitkin siten, että se on ymmärrettävässä ja hyödynnet-

tävässä muodossa vastaanottavalla yrityksen tai alueen osalta. Kansallisten ja kansain-

välisten  niin  sanottujen  portinvartijoiden  rooli  nousee  keskiöön,  kun  ulkopuolisesti 



	

	

27	

tuotettua tietoa pitää pystyä soveltamaan (Bathelt 2004: 44). Yrityksen tai alueen ab-

sorptiivinen kapasiteetti ei siten riipu vain suorasta vuorovaikutuksesta ulkopuoliseen 

kumppaniin,  vaan  myös  siitä,  miten  tieto  välitetään  laitosten  ja  alihankkijoiden toi-

mesta,  sillä  tietoa  voidaan  muokata  ja  sitä  voi  hävitä  matkalla (Abreu 2011:  216). 

Vaikka  suurin  osa  kirjallisuudesta  käsittää  absorptiivisen  kapasiteetin  yritysten  vä-

liseksi on syytä huomata, että edellä mainitusta syystä se voi olla alueiden välistä ja 

sisältää myös poliittista toimintaa (Abreu 2011: 216).  

 Yritysten ja organisaatioiden on hyödyllistä rakentaa vuorovaikutuskanavia sel-

laisten toimijoiden kanssa, jotka tuottavat tietoa ja jollaiseen yrityksellä ei ole jo val-

miiksi pääsyä (Bathelt 2004: 44). Tämä on kuitenkin ongelmallista siksi, että usein 

toimijoilla on erilainen toiminnallinen kulttuuri ja uusi, ehkä hyödyllinenkin tieto toi-

sen vuorovaikutuskanavan päässä olevan kannalta saatetaan hylätä, koska sen arvoa ei 

nähdä (Durham 1991). Tällaista tilannetta ajatellen Lane ja Lubatkin (1998) ovat ke-

hittäneet absorptiivisen kapasiteetin kehyksen, jossa keskeisiä toimijoita ovat opetta-

jayritys ja oppilasyritys. Mukaillen Batheltin (2004: 44) käsitystä he ovat samaa mieltä 

siinä, että tiedonsiirtoa on syytä tehdä sellaisen yrityksen kanssa, jolta on mahdollisuus 

saada uutta tietoa.  He (Lane & Lubatkin 1998) lisäävät vielä, että uuden tiedon oppi-

minen on tehokkainta, jos sekä opettaja- että oppilasyritys jakavat jokseenkin saman-

laisen perustietopohjan. Rajoittava tekijä tässä mallissa on se, että se käsittää tiedon-

siirron yksisuuntaisena prosessina (Abreu 2011: 214).   

 Dyer ja Singh (1998) ovat kehittäneet Lanen ja Lubatkinin (1998) mallia pidem-

mälle ja muodostaneet kaksisuuntaisen tiedonsiirron mallin, jota he kutsuvat partne-

riyritysten tiedonsiirtokapasiteetiksi. He (Dyer & Singh 1998: 665) määrittelevät sen 

kyvyksi tunnistaa ja omaksua tietoa tietyiltä partneriyrityksiltä. Tällaisen tiedonsiirron 

kehityksen vaatimuksena on sellaisen prosessin käyttöönotto, joka sallii yritysten tun-

nistaa ja siirtää tietoa organisaatiorajojen yli.   

 Absorptiivista kapasiteettia on myös kritisoitu (Abreu 2011: 214). Ensinnäkin 

Abreun mielestä käsite on hankala ottaa käyttöön, koska useissa tilanteissa muuttujat, 

kuten inhimillinen pääoma ja taidot, ovat vaikeasti mitattavia. Toiseksi, kun tiedon-

siirtoprosessissa on mukana kaksi tai useampia yrityksiä lisääntyy muuttujien vaiku-

tusten määrä prosessissa siksi, että todellisten tekijöiden tunnistaminen saattaa vaikeu-

tua. 
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2.4 Paikallinen taso 
2.4.1 Paikallinen toiminta 
 
Storperin (1997) mukaan innovaatioympäristön dynamiikan ymmärtäminen vaatii pe-

rehtymistä ympäristön verkostoihin ja tiedonsiirtotapoihin. Olennaista on ympäristön 

pöhinä (buzz) (Storper 1997), jolla Sotarauta (2003: 34) tarkoittaa sitä, että alueella on 

”tekemisen meininki”. Pöhinä on Sotaraudan (2003: 34).  mukaan samankaltainen kä-

site kuin luova miljöö, jonka nähdään tarkoittavan houkuttelevaa ja innovatiivista il-

mapiiriä alueella. Luova miljöö perustuu sosiaalisiin suhteisiin ja epämuodollisiin ver-

kostoihin, joiden kautta voidaan päästä hyötymään monenlaisista ideoista ja tiedosta 

(Malinen & Haahtela 2007: 29). Tämä tarkoittaa käytännössä, että alueella on paljon 

hyödyllistä tietoa ja asioita meneillään samanaikaisesti ja tästä johtuen paljon inspi-

raatiota ja informaatiota paikallisten toimijoiden saatavilla (Bathelt 2004: 38, Crevoi-

sier & Maillat 1991). Batheltin (2004: 38) mukaan osallistuminen paikalliseen pöhi-

nään ei vaadi erityisiä panoksia, vaan pöhinän tuottamat tietovirrat ovat enemmän ja 

vähemmän automaattisesti saavutettavissa vain olemalla alueella. 

 Tieteellisessä keskustelussa on viime vuosina saanut paljon huomiota käsitepari 

”local buzz – global pipelines” puhuttaessa paikallisen ja globaalin suhteesta uuden 

tiedon luomisesta (Bathelt ym. 2004). Ensimmäinen käsitteistä (local buzz) viittaa pai-

kalliseen  tiivistyneeseen  vuorovaikutukseen  ja  osallisuuteen  paikallisessa  tietoaree-

nassa, kuten jo edellä asiaa kuvasin. Jälkimmäinen (global pipelines) puolestaan viit-

taa toimijan pyrkimykseen ja kykyyn olla kansainvälisen vuorovaikutuksen hermoilla. 

Käsite  voidaan  suomentaa  vaikkapa  globaaleiksi  tieto- tai  vuorovaikutuskanaviksi. 

(Kautonen 2008: 64)    

 Kautosen (2008: 64) mukaan paikalliseen toimintaan liittyy useimmiten spon-

taanisuus  ja  tietovirtojen  suunnittelemattomuus. Tämä tarkoittaa  sitä,  että toimija 

ikään  kuin  altistuu  päivittäisessä  ympäristössään  monenlaiselle  paikalliselle  tiedolle 

(Bathelt ym. 2004: 38–39). Tämän tyyppisessä tiedon leviämisessä ei välttämättä tar-

vita mitään erityistä luotua organisatorista mallia, vaan kyse on yleensä vähittäin ke-

hittyneistä institutionalisoituneista toimintatavoista ja puitteista (Kautonen 2008: 64). 

Huomion arvoista on, että paikallisuus viittaa Batheltin ym. (2004: 38-39) mukaan 

joko samaan maantieteelliseen alueeseen tai samaan toimialaan. Kautonen (2008: 64) 

lisää  tarkennuksena,  että samassa paikallisessa ympäristössä toimijoiden  keskenään 

käyttämä teknologia, kieli ja tulkintamallit kehittyvät usein samaan suuntaan. Hänen 
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mukaansa tästä johtuen tiivistyneiden tietovirtojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen 

on helpompaa  samaan ympäristöön kuuluville,  mutta ulkopuolisille  se  voi  olla  vai-

keaa.  Käsitteellä  on täten huomattu  olevan  yhtäläisyyksiä  käsitteen  ”community  of 

practise” kanssa, jota on käytetty kuvaamaan organisaation sisäisen ammatillisen ryh-

män välisen vuorovaikutuksen tarkastelua, kuitenkin hieman eri asiayhteydessä (Kau-

tonen 2008: 64). Kautosen (2008: 65) mukaan ei voida kuitenkaan varmasti sanoa, että 

yritykset altistuvat paikalliselle tiedolle siinä määrin kuin edellä mainittu teoria antaa 

ymmärtää. 

 

 

2.4.2 Paikalliset ja ylipaikalliset vuorovaikutuskanavat 
 
Paikallinen pöhinä tarvitsee hengissä pysyäkseen aina ulkopuolisia vaikutteita ja vi-

rikkeitä (Bathelt ym. 2004: 40). Ulkoiset virikkeet tulevat klusteriin vuorovaikutuska-

navia (pipeline) pitkin  (Owen-Smith  &  Powell  2004:  5-6).  Owen-Smith  ja  Powell 

(2004) ovat tutkimuksessaan esittäneet, että pääsy uuteen tietoon vaatii paikallisen ja 

alueellisen vuorovaikutuksen lisäksi usein strategisia kumppanuuksia kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla. Kumppanuudet muodostavat vuorovaikutuskanavia. Verrat-

tuna  paikalliseen  pöhinään luonteeseen, vuorovaikutuskanavien toimintaperiaate on 

erilainen. Kun potentiaalinen ulkopuolinen yhteistyökumppani on löytynyt, tulee päät-

tää, kuinka paljon informaatiota kumppanille annetaan ja millä asteella yhteisiä toi-

mintoja kontrolloidaan. Vuorovaikutuksen laatu ja taso vuorovaikutuskanavassa ovat 

suoraan verrannollisia luottamuksen tasoon paikallisen pöhinän alueen ja ulkopuolisen 

kumppanin välillä (Bathelt ym. 2004: 40). Luottamuksen kasvaminen vaatii aikaa ja 

panostusta. Ajan kuluessa ja luottamuksen kasvaessa hienojakoisen informaation siirto 

voi mahdollistua ja tämä mahdollistaa yhteistyön yhä monimutkaisempien projektien 

parissa. Kun vuorovaikutuskanava on saatu toimimaan kunnolla, se mahdollistaa toi-

mijoiden menemisen arjen rutiinien ulkopuolelle ja toimimaan eri tavalla, kun alueilla 

on  yleensä  totuttu.  Mukana  oleva  taho voi käytännössä  valita  esimerkiksi  erilaisten 

teknologisten ratkaisujen ja organisaationaalisten valintojen välillä vuorovaikutuska-

navan kautta, jotka se näkee toimintansa kannalta parhaaksi (Bathelt ym. 2004: 42).

 Batheltin (2004: 43) mukaan voidaan todelta, että tiedon laatu vuorovaikutuska-

navissa on usein spesifiä. Jotta vuorovaikutuskanava toimisi täydellä teholla, paikalli-
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sen pöhinän alueella ja ulkopuolisella yhteistyökumppanilla on oltava yhteinen pää-

määrä,  johon  toiminta  tähtää.  Hänen  mukaansa  tieto  voi  olla  hyvin pikkutarkkaa ja 

sisältää sellaista tietoa, miksi jokin tehtävä tai toiminto epäonnistui. Vuorovaikutuska-

navan toimintaan osallistuminen vaatii investointeja ja nämä ovat usein monimutkai-

sia,  aikaa  ja  rahaa vieviä  prosesseja.  Ensimmäinen  tehtävä  päätös  on  ulkopuolisen 

kumppanin valinta. Tämä ei ole helppoa, sillä tieto mahdollisista yhteistyökumppa-

neista  ja  heidän  osaamisestaan  on  usein  puutteellista.  Molempien  vuorovaikutuska-

navien päässä olevien toimijoiden pitää kehittää yhteinen tulkinnallinen toimintatapa 

osallistuakseen toimivaan, molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Yritysten ja orga-

nisaatioiden tulee ymmärtää erilaisia institutionaalisia alueellisia toimintatapoja toimi-

akseen  yhteistyössä  sujuvasti  toisen  alueen  yritysten  ja  organisaatioiden  kanssa 

(Owen-Smith & Powell 2004). Tehtävä vaikeutuu, jos vuorovaikutuskanava on glo-

baali, toiselle puolelle maapalloa ja täysin eri kulttuuriin ulottuva. 

 

 

2.4.3 Vuorovaikutusta edistävät voimat ja rajoitteet 
 
Liian runsas pöhinä voi muodostua ongelmaksi joillakin alueilla. Tämä tarkoittaa, että 

informaatiota liikkuu paljon ja vuorovaikutusta henkilö- ja toimijatasolla tapahtuu niin 

runsaasti, että tiedon laadun arviointi muuttuu haastavaksi. Tällöin uhkana on, että tär-

keä tieto hukkuu valtavaan informaatiomassaan ja yhteistyötä on vaikea tehdä ja mah-

dollisuuksia nähdä (Bathelt 2004: 47-48). Pelkonen ja Nieminen (2015: 32-38) ovat 

tutkimuksessaan määritelleet seuraavat yhteistyötä rajoittavat seikat organisaatioiden 

ja alueiden välillä:  

 

1. Työnjako ja toimijoiden eri roolit 

2. Asenteet ja toimijoiden toiminnan tunteminen 

3. Tukipalveluiden erilaisuus 

4. Organisaatioiden erilainen perusorientaatio ja toimintakulttuuri 

5. Organisaatioiden erilainen juridinen asema 

6. Rahoitus 

7. Hallinnolliset haasteet 

8. Koulutukseen liittyvät kysymykset 

9. Fyysinen etäisyys 



	

	

31	

10. Kansallisen ja paikallisen tason linjausten puutteellisuus 

11. Resurssien supistuminen ja kilpailu 

12. Infrastruktuuri. 

 

On huomattava, että kyseiset tekijät eivät ole toisistaan riippumattomia. Esimerkiksi 

hallinnolliset haasteet ovat usein tukipalveluiden erilaisuuden taustalla, samoin kuin 

rahoitukseen liittyvät seikat. Pelkonen ja Nieminen (2015) ovat tutkineet yliopiston ja 

ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Heidän määritelmänsä sopii omaan työhöni, koska 

tarkastelen  kahden  organisaation  muodostaman  yhteisön  yhteistyön  muodostumista 

toiselle alueelle ja mukana yhteistyössä on toisen alueen korkeakoulu. Käytän Pelko-

sen ja Niemisen (2015) tekemää jaottelua tulosteni yhteydessä hypoteesina yhteistyön 

esteistä ja peilaan saamiani tuloksia niihin. Jaottelen havaitut tekijät organisaatio-, toi-

mija- ja toteutustasoille tarkastellakseni alueellista organisaatiomallia. Jaottelu on esi-

tetty kuvassa 5.     

 

 

2.5 Empiirisen aineiston tulkinnan viitekehys 
 
Olen jaotellut Pelkosen ja Niemisen (2015) havaitsemat 12 yhteistyöhön vaikuttavaa 

seikkaa  kullekin  sipulimallin  (kuva  4.  ja  kuva  5.)  tarkastelutasolle.  Tehtävä  ei  ollut 

helppo, sillä havaitut tekijät eivät ole täysin itsenäisiä, vaan kuten jo mainittu ne liit-

tyvät toinen toisiinsa. Organisaatiotasolle päädyin sijoittamaan seuraavat tekijät: eri-

lainen orientaatio, rahoitus, hallinnolliset haasteet ja erilaisen juridisen aseman. Erilai-

sella orientaatiolla tarkoitan sitä, että kun yhteistyötä tekevät kaksi organisaatiota, voi 

saman Business Kitchen organisaation sisällä työskentelevillä henkilöillä olla erilai-

nen näkökulma samaan asiaan.   

 Toimijatasolle sijoitin asenteet, tukipalveluiden erilaisuuden, koulutukseen liit-

tyvät kysymykset, linjaukset sekä resurssit ja kilpailun että työnjaon ja toimijoiden eri 

roolit. Asenteet ovat osa toimijatasoa, sillä ne näyttäytyvät organisaation toimijoiden 

välisinä asenteina toisiaan kohtaan. Tukipalveluiden erilaisuus taas vaikuttaa toimijoi-

den arkeen ja työnteon tehokkuuteen, esimerkiksi tulostimien ja muiden tietotekniik-

kalaitteiden osalta. Koulutukseen liittyvät kysymykset ovat pääasiassa opintopisteisiin 

ja koulutusvaatimuksiin liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat omat vaikeutensa toimijoi-

den arkeen ja toimintojen suunnitteluun. Tämän tekijän olisin voinut sijoittaa myös 



	

	

32	

organisaatiotasolle, mutta päädyin sijoittamaan sen toimijatasolle, koska sen vaikutuk-

set  näkyvät  selvemmin  toimijoiden  arjessa.  Linjaukset  liittyvät  toimijatasoon  siten, 

että linjausten eteenpäin viemiseksi tarvitaan ruohonjuuritason tekijöitä. Resurssit ja 

kilpailu taas liittyvät toimijatasoon etenkin, jos niistä on pulaa, sillä tällöin organisaa-

tio on pakotettu keskittymään omiin toimintoihinsa (Pelkonen & Nieminen 2015: 36). 

 Toteutustasolle sijoittuivat fyysinen etäisyys ja infrastruktuuri. Nämä vaikutta-

vat toimintojen toteuttamiseen siten, että etäisyyden kasvaessa toimijoiden välillä toi-

mintojen toteuttaminen vaikeutuu ja jos tarvittavaa infrastruktuuria ei ole, on toimin-

toja  haastava  toteuttaa. Yhteistyötekijöiden  jaottelu,  joka  on  visualisoitu  kuvassa  5, 

jatkuu läpi työn myös tulosten ja johtopäätösten loppuun saakka, sillä käsittelen tulok-

sia alueellisen innovaatiojärjestelmän kautta.  

 

 

Kuva 5. Business Kitchenin organisaation tarkastelutasot ja kullekin tasoille kuuluvat yhteistyöhön vai-

kuttavat tekijät (Kuva kirjoittajan, SP 2016). 
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3. Aineisto ja menetelmät 
 
 
Tutkimusaineistoni  koostuu  kolmesta  osasta:  Business  Kitcheniä  koskevista  hanke-

suunnitelmista OGV (Oulu Growth Venture) ja KoKo (Korkeammalle Korkeakoulu-

yhteistyössä),  haastatteluista  ja niin  sanotusta Muutoslaboratorioaineistosta. Tausta-

aineistoksi sain käyttööni Nikkasen ja Blueminkin (2015) tekemän esiselvityksen Ou-

lun ja Kajaanin yhteistyön painotuksista.    

 Tutkimukseni määrällisesti runsain  aineisto  on  kevään  2016  aikana  Business 

Kitchenillä läpiviedyn Muutoslaboratorio-projektin tuottama aineisto. Muutoslabora-

torion tarkoituksena oli Business Kitchenin organisaation kehittäminen ja konseptin 

mallinnus. Muutoslaboratorio oli osallistavan kehittämistyön menetelmä, jonka avulla 

työyhteisö voi toteuttaa pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä. Menetelmä vastasi eri-

tyisesti tarpeeseen kehittää työyhteisön historiallisesti muotoutunutta toimintakonsep-

tia, jolla strategiset tavoitteet pyritään toteuttamaan. Tavoitteena oli luoda visio tule-

vaisuuden toimintakonseptista sekä tuottaa nykyisiin ongelmiin käytännön ratkaisuja, 

jotka veisivät organisaatiota kohti uutta toimintatapaa. (Virkkunen ym. 1999).  

 Päädyin  rajaamaan  aineiston  käytön  pääasiassa  itse  tekemiini  haastatteluihin 

sekä kahteen hankesopimukseen, kuten kuvasta 6 käy ilmi. Tämän lisäksi käytin Muu-

toslaboratorion aikana tehtyjä operatiivisten toimijoiden haastatteluita sekä työyhtei-

sön havainnointia. Päätin jättää Muutoslaboratorioaineiston käytön vain taustoittavalle 

tasolle, koska sen käyttäminen tutkimusaineistona olisi vaikeuttanut tutkimukseni ra-

jaamista ja tehnyt aineistosta temaattisesti liian laajan. Koko tutkimusaineistoni koos-

tuu seuraavista kokonaisuuksista ja aineiston käytön osuudet on havainnollistettu ku-

vassa 6: 

 

1. 10 puolistrukturoitua haastattelua: kuusi kappaletta Business Kit-

chenillä asioiville yrittäjille ja opiskelijoille sekä neljälle Kajaa-

nin toimijalle  

2. OGV- ja KoKo -hankesopimukset 

3. Aktiivinen havainnointi osana Business Kitchenin työyhteisöä 

4. Muutoslaboratorioaineisto 

a. Haastatteluita 

b. Kokouksia 
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c. Työpajoja 

5. Tausta-aineistona Nikkasen ja Blueminkin (2015) tekemä esisel-

vitys yhteistyön osa-alueista Oulun ja Kajaanin välillä. 

 

 

 

 

Kuva 6. Tutkimusaineistojen käytön painotus Pro gradu -tutkimuksessani (Kuva kirjoittajan, SP 

2016). 

 

Käyttämäni tutkimusaineisto koostuu toisiaan täydentävistä osista. Toimin pro gradu 

-tutkimukseni ajan tutkimusavustajan tehtävissä Oulun yliopiston kauppakorkeakou-

lussa, Martti Ahtisaari Instituutissa, ja työskentelin pääasiallisesti Business Kit-

chenillä, joten pääsin havainnoimaan jokapäiväistä operatiivista toimintaa muun mu-

assa osallistumalla viikkopalavereihin, työryhmien kokouksiin ja työyhteisön arkeen. 

Työskentelin Business Kitchen -ympäristössä jo ennen tutkimuksen teon aloittamista, 

joten olin tässä mielessä jo "sisällä" projektin toteutuksessa. Olin projektin ajan aktii-

visena tekijänä yhteisössä. Näin ollen pääsin sisälle Business Kitchenin kulttuuriin ja 

sain hyvin kattavan kuvan toiminnasta. Mukana oloni arjessa mahdollisti sen, että pää-

sin keskustelemaan yrittäjien ja Business Kitchenillä asioivien kanssa helposti. Tutki-

mukseni ajan olin aktiivinen osallistuja ja havainnoija yhteisössä. Tästä oli huomatta-

Haastattelut

Hankesopimukset

Aktiivinen	
havainnointi

Muutoslaboratorioaineisto



	

	

35	

vaa apua alueellisen organisaatiomallin luomisessa. On kuitenkin mainittava, että ai-

neiston  runsaus  ja  laajuus,  joka  on  sinänsä  ns.  positiivinen  ongelma,  vaikeutti työn 

rajaamista. Tarkempi kuvaus tutkimusaineistosta löytyy liitteestä 1. 

 
 
 

3.1 Haastattelut 
 
Tein kuusi  kappaletta  puolistrukturoituja teemahaastatteluita  Business  Kitchenillä 

säännöllisesti asioiville yrittäjille (4 yrittäjää) ja opiskelijoille (2 opiskelijaa). Tämän 

lisäksi  haastattelin  Kajaanin  toimintamalliin  liittyen neljää  henkilöä: Kainuun  Etu 

Oy:lla työskentelevää klusterijohtajaa,  projektijohtajaa  ja  aloittelevien  yrittäjien 

kanssa toimivaa henkilöä sekä Kajaanin kaupungin edustajaa. Kainuun Etu Oy on Kai-

nuun kuntien omistama, voittoa tavoittelematon maakunnallinen elinkeinotoiminnan 

kehittämisyhtiö. Sen tehtävänä on tukea Kainuussa toimivia yrityksiä kohti kannatta-

vaa kasvua tarjoamalle niille erilaisia yrityspalveluita sekä uudistaa maakunnan elin-

keinorakennetta ja parantaa toimintaympäristöä kehittämällä toimialoja (Kainuun Etu 

Oy 2015).       

 Halusin valita haastateltavaksi Kajaanista sellaisia henkilöitä, jotka olisivat mah-

dollisimman  hyvin  perillä konseptoinnista ja olivat  olleet  rakentamassa yhteistyötä 

Business Kitchenin kanssa. Kajaanin kaupungin edustaja valikoitui haastateltavaksi, 

koska  hän oli tietoinen Business  Kitchenin  konseptista jo sen alkumetreiltä  lähtien. 

Hän oli mukana jo silloin, kun yhteistyön aloittamista esiteltiin ensimmäisen kerran 

Kajaanin kaupunginhallituksen ja yliopiston tapaamisessa. Hän oli mukana ensimmäi-

sissä asiaa koskevissa kokouksissa. Hän on myös käynyt henkilökohtaisesti tutustu-

massa Business Kitcheniin Oulussa. Olisin halunnut haastatella vielä yhteistyön käyn-

nistämisessä mukana olleita Kajaanin ammattikorkeakoulun edustajia, mutta valitetta-

vasti haastatteluiden saaminen ei onnistunut, koska he eivät olleet halukkaita antamaan 

haastattelua. Olin mukana kokouksissa, joissa edustajat Oulusta ja Kajaanista tapasivat 

ja keskustelivat asiasta. Sain käyttööni yhteistyön käynnistämisestä tehtyjä selvityksiä 

ja dokumentteja. Tämän lisäksi osallistuin johtoryhmän kokouksiin, joissa käsiteltiin 

BK -konseptin monistamista ja Business Kitchenin tulevaisuutta Oulun kontekstissa. 

 Kainuun Edun työntekijät valikoituivat haastateltaviksi suositusten perusteella. 

Heiltä sain kattavan kuvan Kainuun monipuolisesta elinkeinotoiminnasta. Haastattelu 
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täydensi kokonaiskuvaani Kajaanin talousalueesta, jolloin yhteistyön mahdollisuuk-

sien ja esteiden havaitseminen oli työni kannalta helpompaa.  

 Haastatteluissani sovelsin sekä teemahaastattelun että puolistrukturoidun haas-

tattelun toimintatapoja.  Teemahaastattelun mukaisesti olin laatinut haastattelurungon, 

joka etukäteen määritti haastattelun aihepiirit ja teemat (Eskola ym. 1999: 87). Puh-

taasta  teemahaastattelusta  poiketen  rungossani oli myös kysymyksiä  ilman  vastaus-

vaihtoehtoja, mikä on ominaista puolistrukturoidulle haastattelulle (Eskola ym. 1999: 

87). Eskolan ja Suorannan (1999: 88) mukaan teemahaastattelu on muodoltaan avoin, 

jotta haastateltava pääsee vapaamuotoisesti puhumaan käsiteltävästä aiheesta. Tämä 

toteutuikin haastattelutilanteissa. Kysymyspohja oli valmiina, mutta keskustelu poik-

kesi välillä yksittäisistä kysymyksistä myös muihin teeman liittyviin ilmiöihin. Puo-

listrukturoidulle haastattelulle on ominaista se, että kaikille haastateltaville esitetään 

samat kysymykset (Aaltola ym. 2007: 27). Käyttämäni kysymyspohjat olivat saman-

tyylisiä, mutta kysymykset oli muokattu yksilöllisiksi haastateltavan asiantuntijuutta 

tai asemaa Business Kitchenillä ajatellen. Kaikkien haastatteluiden tutkimuskysymyk-

set löytyvät liitteestä 2.    

 Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne haastattelun jälkeen. Koska tarkoitukseni ei 

ollut tehdä tarkkaa diskurssianalyysiä, litteroin ainoastaan asiasisällön, en tarkkoja ää-

nenpainoja tai taukoja (Aaltola ym. 2007: 41). Käyttämäni analyysimenetelmä muis-

tuttaa teemoittelua, jossa litteroitu aineisto on jäsennetty teemojen mukaisesti ja pel-

kistetty siten vastaamaan tutkimuskysymyksiin (Aaltola ym. 2007: 42).  

   

 
 

3.2 Tapaustutkimus  
 
Sovellan  aineiston  käsittelyssä  intensiivistä tapaustutkimus -lähestymistapaa. Sen 

avulla pyritään teoreettisesti mielenkiintoisen tapauksen tiheään kuvaukseen, tulkitse-

miseen ja ymmärtämiseen. Kontekstin kuvaus on tärkeässä asemassa. Tässä lähesty-

mistavassa tutkija on kiinnostunut tutkimukseen osallistuvien haastateltavien tavasta 

jäsentää ympäristöä. Tämä tarkoittaa, että tapausta tutkitaan monipuolisesti sen yhteis-

kunnallisessa ja fyysisessä ympäristössä (Eriksson & Koistinen 2014: 18). Tarkoituk-

sena ei ole tehdä yleistyksiä, vaan ennemmin selvittää, millä logiikalla Business Kit-

chenin tapausesimerkki toimii. Dyer ja Wilkins (1991) ovat sitä mieltä, että intensiivi-
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sen tapaustutkimuksen tarkoituksena on tuottaa niin sanotusti hyvä tarina elävästä elä-

mästä. Tarina on silloin hyvä, kun se tekee tutkittavan tapauksen ymmärrettäväksi ta-

valla, joka kiinnostaa muita tutkijoita, tutkimukseen osallistuneita, yhteiskunnallisia 

päätöksentekijöitä ja muita käytännön toimissa mukana olevia. He (Dyer & Wilkins 

1991) kokevat, että tutkija on aktiivisen tulkitsijan roolissa, joka tavoitteellisesti ra-

kentaa tapausta tutkimusraportissaan ja siis täten päättää, mikä tapauksessa on erityis-

laatuista perustelluin kriteerein. Tuotteena on yksi mahdollinen, mutta hyvin perus-

teltu, tulkinta tapauksesta.     

 Tapaustutkimuksen  rakenne  voi  olla  teoriaa  kehittävä (Eriksson  &  Koistinen 

2014: I). Eriksson ja Koistinen (2014: 10) toteavat, että ominaista tapaustutkimuksessa 

on useiden erilaisten aineistojen ja menetelmien rinnakkainen käyttö. Nämä määritel-

mät sopivat myös soveltamaani aineiston käsittelyyn, sillä käytön erilaisista aineksista 

muodostuvaa aineistoa.    

 Tutkittavan tapauksen määrittäminen on yksi tapaustutkimuksen kriittisimmistä 

vaiheista. Se voidaan tehdä ennen aineiston keruuta tai sen jälkeen (esim. Koistinen 

2006). Koistisen (2006) mukaan tutkimusta on tehty aineistolähtöisesti silloin, kun ta-

pauksen tarkempi määrittely tapahtuu vasta aineistonkeruun jälkeen. Eriksson ja Kois-

tinen (2014: 6) huomauttavat, että vaikka tapausta rakennetaankin tutkimuksen kulu-

essa, jo tutkimuksen alkuvaiheessa on syytä miettiä, minkä kokoista laajuutta on rea-

listista tutkia yhdessä tutkimushankkeessa. Omassa tutkimuksessani aineiston runsau-

desta  seurasi  se,  että tutkimuksen  aiheen  ja  aineiston  käytön  rajaaminen  oli  varsin 

haastavaa.      

 Eri tutkijat antavat erilaisia määritelmiä sille, mikä on tapaus. Esimerkiksi Stake 

(1995) korostaa, että tapauksen on oltava selkeä. Oleellista hänen mukaansa on, että 

tutkittavan tapauksen pystyy rajaamaan ainakin kohtuullisen selkeästi muusta konteks-

tista. Business Kitchenin konseptin määrittäminen sekä sen siirtäminen toiselle alu-

eelle on tutkimusaiheena monisyinen ja sitä tutkittaessa pitää ottaa huomioon useita 

seikkoja.      

 Tapaustutkimus on tutkimusotteeltaan kontekstuaalinen. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että  tutkiva  tapaus  halutaan ymmärtää  osana  tiettyä  toimintaympäristöä.  Kontekstin 

ajatellaan usein olevan monitasoinen. Tällöin tutkijan on valittava, kuinka laajasti kon-

tekstia  tulee  tarkastella, jotta  tapaus  voidaan  ymmärtää  riittävän  hyvin  (Eriksson  & 

Koistinen 2014: 7). Pettigrew (1991: 340-341) hahmottaa kontekstin eri tasoja seu-

raavasti yritysten prosessien tutkimuksen yhteydessä: 
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• Uloin konteksti: määrittää taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen ympäristön 

sekä yrityksen kilpailullisuuden ja toimialaympäristön 

• Sisin konteksti: yrityksen oma, rakenteellinen, kulttuurinen ja poliittinen ym-

päristö. 

 

Tapauksen tulkinnassa voidaan soveltaa tutkijan tekemiä analyysejä, mutta myös tut-

kimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksia ja merkityksenantoprosesseja, haastat-

teluita, kokousaineistoja ja vastaavia (Eriksson & Koistinen 2014: 19). Erikssonin ja 

Koistisen  (2014:  19) mukaan tapaustutkimus -menetelmää on kritisoitu  löysästä  ai-

neiston  analyysistä,  näytön  puutteesta  ja  perustelemattomista  johtopäätöksistä. Ta-

paustutkimuksen keskeinen haaste onkin se, miten teoreettiset käsitteet ja ideat saa-

daan  luontevasti  yhdistettyä  osaksi empiiristä  analyysiä. Tapaustutkimuksen  etuna 

Eriksson ja Koistinen (2014) kuitenkin mainitsevat sen, että menetelmä mahdollistaa 

elävän elämän esimerkkien ja arkipäivän ilmiöiden esittämisen helposti ymmärrettä-

vässä ja luettavassa muodossa. Täten se voi innostaa lukijaa oppimaan uutta. 
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4. Business Kitchenin konsepti 
 

Aloitan empiirisen analyysini Business Kitchenin konseptin hahmottamisesta hanke-

sopimusten avulla. Virkkusen (2002: 14-15) mukaan konseptin käsitettä voidaan käyt-

tää asiayhteydestä  riippuen eri  merkityksissä.  Yleensä  sillä  tarkoitetaan  luonnosta, 

suunnitelmaa tai käsitettä. Käsitteeseen liittyy kaksi tasoa: 1) käsitteen osatekijät ja 2) 

käsitteet erityiset piirteet. Oleellista on tarkastella miten ne liittyvät toisiinsa muodos-

taen  kokonaisuuden. Osatekijöiden  kautta  voidaan  tunnistaa  käsitteen  keskeinen  si-

sältö (Virkkunen 2002: 14-15). Business Kitchenin tapauksessa puhun tuotekonsep-

tista. Tarkoitan konseptilla tässä työssä liiketoiminnan tai tuotteen ideaa, sitä toimin-

nan  periaatetta,  jolla  eri  osatekijöistä  on  muodostettu  toimiva  kokonaisuus ja  miten 

nämä osatekijät mahdollistavat tiettyjen asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Virk-

kusen (2002: 14-15) mukaan konseptia voidaan käyttää selittämään, miksi konseptin 

osatekijät ovat juuri sellaisia kuin ne ovat ja miksi ne on liitetty toisiinsa juuri tietyllä 

tavalla. Kun  konseptia  sovelletaan  yhteiskunnallisessa  toiminnassa,  taustalla  olevat 

periaatteet ja osatekijät eivät välttämättä ole helposti havaittavissa (Virkkunen 2002: 

14-15).     

 Seuraavaksi hahmottelen Business Kitchenin konseptia ja sen toiminnan ydintä. 

Aloitan tarkasteluni ensimmäisen vuoden 2011 hankekauden alusta ja Business Kit-

chenin syntymisestä, koska Business Kitchenin lyhyen historiansa aikana saavuttama 

nopea kasvu on mahdollistanut tulevaisuuden jatkosuunnitelmat, esimerkiksi tarkaste-

lemani  konseptin  laajentamisen  Kajaaniin.  Tarkastelen  hankkeita  organisaatio-,  toi-

mija- ja toteutustasoittain. 

 
 

4.1 Oulu Growth Venturing -hanke 
4.1.1 Organisaatiotaso 
 
Vuonna 2011 Oulu Growth Venturing -hankesuunnitelmassa (OGV) Pohjois-Pohjan-

maan todettiin tarvitsevan uutta kasvuyrittäjyyttä ja kasvuyrittäjyyden tarvitsevan tu-

kea kehittyäkseen. Hankesuunnitelmassa (OGV) mainittiin, että korkeakoulujen hen-

kilöstön  ja opiskelijoiden  voimavarat  liiketoiminnan  kehittämiseksi on jätetty huo-

miotta. Ongelmaksi todettiin, ettei teknologiaosaamista osata kaupallistaa kansainvä-

lisiksi  menestystarinoiksi.  Oulu  Growth  Venturing -hankkeen  tavoitteena  oli  tarjota 
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korkeakoulujen liiketoimintaosaamista sekä kasvuhakuisille ja -potentiaalisille yrittä-

jille, että yrityksille ja samalla jalostaa liiketoiminnallisia ideoita korkeakoulujen hen-

kilöstön  ja  opiskelijoiden  osaamista  hyödyntäen.  Hankesuunnitelmassa  mainittiin 

kaksi  pääkohderyhmää  1)  pk-yritykset ja  potentiaaliset  yrittäjät  ja  2)  liiketoiminta-

osaamista  kehittävä  korkeakoulujen  henkilöstö. Välillisinä  kohderyhminä  mainittiin 

sekä Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat, että Oulun yliopiston opiskelijat. 

Välilliseen kohderyhmään katsottiin hankesuunnitelman mukaan kuuluvan lisäksi si-

dosryhmät, alueen kasvuyrittäjyysteemaan liittyvät organisaatiot ja osaamiskeskukset. 

Täten hankkeen katsottiin vaikuttavan myönteisesti seutukunnan työllisyyteen kasvu-

yrittäjyyden kerrannaisvaikutuksena (OGV-hankesuunnitelma 2011: 4). 

 Toiminnan  toteuttamisesta vastasi ohjausryhmä.  Ohjausryhmän  lisäksi  hank-

keelle muodostettiin johtoryhmä, joka koostui toteuttajaorganisaatioidensa, eli Oulun 

yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun, henkilöistä, joilla oli avainasema yrittäjyy-

den kehittämisessä organisaationsa sisällä. Johtoryhmän tehtäviksi määriteltiin henki-

löstöresurssien  riittävyyden  varmistaminen  ja  strategian  toteutumisen  säännöllinen 

seuranta. Päivittäisestä johtamisesta vastasi kaksi ”development manageria”, joista toi-

nen tuli Oulun yliopistolta ja toinen Oulun ammattikorkeakoulusta. Heidän vastuul-

laan olivat hankesuunnitelman toteuttaminen, asiakkuuksista huolehtiminen, palvelu-

konseptien johtaminen, hankeasioiden organisointi ja kahden eri organisaation yhteis-

työn  käytännön  tason  toimivuudesta  huolehtiminen.  Käytännön tasolla tarkoitettiin 

tässä esimerkiksi osaamisresurssien tasaista saatavuutta molemmista organisaatioista. 

 

 

4.1.2 Toimijataso 
	

Päätoimijoina olivat silloisen Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan (nykyinen 

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu) Martti Ahtisaari Instituutti ja Oulun ammatti-

korkeakoulun liiketalouden yksikkö. Hankeydintä jatkojalostettiin vielä sidosryhmistä 

koostuvalla työryhmällä, johon kuuluivat Business Oulu, Teknologian tutkimuskeskus 

VTT, Technopolis Oyj, Oulun Yritystakomo Oy ja Oulu Student Entrepreneurship So-

ciety (nykyinen OuluES). Toimijatasolla OGV-hanke noudattaa Triple Helix -mallia, 

sillä sen toiminnassa on mukana yliopistojen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon 

toimijoita. Taustavaikuttajana  hankkeessa  oli  Oulun  Innovaatioallianssi.  (Oulu 

Growth Venturing -hankesuunnitelma 2011: 4). Toimijarakenne ja hankeprosessi on 



	

	

41	

esitetty kuvassa 7, jossa vasemmalla soikiossa näkyvät toimijat ja alhaalla laatikoissa 

sidosryhmät ja kansainväliset verkostot. 

 

 

Kuva 7. OGV-hankkeen prosessi: Ideasta mahdollisuudeksi, mahdollisuudesta liiketoiminnaksi (Kuva 

OGV-hankesuunnitelmasta 2011: 5). 

 

 

4.1.3 Toteutus 
 

OGV -hankkeen kaksi keskeisintä kontribuutiota olivat tilaratkaisu, jolla pyrittiin toi-

minnan  juurruttamiseen sekä synnyttämään  tuotteistettuja  palvelukonsepteja. Tässä 

yhteydessä tuotteistetut palvelukonseptit ymmärrettiin moduuleiksi, joita syntyneiden 

tarpeiden mukaan pyrittiin toteuttamaan asiakkaalle joko yksittäisenä palveluna tai ko-

konaisena  palvelukokonaisuutena.  Konseptien  yksityiskohtainen  sisältö  ja  toteutus-

tapa vaihteli asiakastarpeen mukaan. Vastuussa konseptien toteuttamisesta olivat sekä 

liiketoiminta-asiantuntija että kehityspäälliköt eli development managerit. Jokaiselle 

konseptille nimettiin vastuuhenkilö sen toteuttamisen turvaamiseksi. Palvelukonseptit 

oli jaettu kolmeen pääryhmään: ideoiden prosessointiin, High-growth -linjaan ja De-

veloping -linjaan (kuva 7).     

 Ideoiden prosessointi -palvelussa tarkoituksena oli kartoittaa yrityksen tai liike-

toiminnan kasvuhalukkuus ja -potentiaali sekä arvioida niiden edellytyksiä jatkaa sy-
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vemmän otteen tarjoaviin palveluihin, joilla konsultoinnin sijaa sparrataan ja valmen-

netaan  valmiita  ratkaisuja. High-growth -linjalle  sparraukseen  pääsivät  hankkeessa 

sellaiset ideat, joita hankesopimuksessa kutsutaan ”talenttiliiketoimintaideoiksi ja lii-

ketoiminnaksi". Niillä nähtiin siis olevan kansainvälistä kasvupotentiaalia ja -markki-

naa. Developing -linjalle ohjattiin ne, joiden potentiaalin ei uskottu riittävän kansain-

väliseen kasvuun, tai jos ideoiden haltijoiden halukkuus sitoutua yhteistoiminnalliseen 

kehittämistapaan arvioitiin olevan riittämätön.   

 Näiden  toimintojen  odotettiin  OGV -hankkeessa  täyttävän  neljänlaisia  tavoit-

teita. Ensimmäisenä tavoitteena oli muodostaa jatkojalostettu toimintatapa Oulun yli-

opiston,  Oulun  ammattikorkeakoulun  ja  partnereiden yhteistoimintana  tapahtuvaan 

kasvuyrittäjyyden ja uuden liiketoiminnan luomiseen. Tarkoituksena oli luoda kehit-

tyneempi korkeakouluyhteistyön malli, perustuen Triple Helix -ajatteluun. Toinen ta-

voite oli luoda yhteinen toimintaympäristö, eli Triple Helix -tyyppinen toimintatapa 

Oulun alueelle. Kolmantena tavoitteena oli alueen potentiaalisille kasvuyrityksille ja -

yrittäjille kehitettyjen menetelmien luominen, jotta ne voisivat kansainvälistyä. Nel-

jänneksi tavoiteltiin työpaikkojen ja start-up -vaiheen yritysten synnyttämistä alueelle.

 Kuvasta 8 näkyy, että vuoden 2013 loppuun mennessä tavoitteeksi oli asetettu 

vakiintunut  toiminta,  siis  yhteinen (Triple  Helix) toimintaympäristö  ja  rahoituksen 

hankkiminen jatkoa varten. Hankkeen tavoite saavutettiin ja sen tuloksena syntyi Bu-

siness Kitchen Oulun ydinkeskustaan Torikadulle. Se aloitti toimintansa vuonna 2012. 

OGV -hankerahoitus  päättyi  vuoden  2013  lopussa  ja  toimintaa  jatkettiin  Korkeam-

malle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo) hankkeen puitteissa. 
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Kuva 8. OGV-hankkeen työpaketit ja aikataulu (Kuva OGV-hankesuunnitelmasta 2011: 6). 

 

 

4.2 Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä -hanke 
4.2.1 Organisaatiotaso 
 

Korkeammalle  Korkeakouluyhteistyössä -hanke (KoKo) jatkaa  siitä,  mihin  OGV -

hankkeessa  jäätiin.  KoKo  sai alkunsa  siitä,  että hankkeen  vastuuhenkilöt  halusivat 

puuttua elinkeinoelämän rakenteellisiin muutoksiin ja korkeaan nuorisotyöttömyyteen 

Oulun seudulla. Hanketta motivoitiin siten, että näihin muutoksiin reagoiminen edel-

lyttää yrittäjyyden syntyä ja uutta liiketoimintaa sekä pienten ja keskisuurien yritysten 

kasvua tukevia toimenpiteitä. KoKo -hankkeen ideana on synnyttää uusia liiketoimin-

taideoita ja saada aikaan uutta liiketoimintaa. Lisäksi tavoitteena oli tuoda Oulun kor-

keakoulujen osaaminen ja verkostot kasvuliiketoiminnan kehittämisen tueksi. Alue-

juurtuneisuus näkyy hankkeessa pyrkimyksenä kehittää Oulun aluetta.  

 KoKo -hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä, synnyttää uutta liiketoimin-

taa ja tukea pk-yritysten kansainvälistymistä. Koko -hankesopimuksessa liiketoimin-

nan  kasvun  nähtiin  olevan  mahdollista  vain kansainvälistymällä. KoKo -hankkeella 

haluttiin rakentaa uutta työn tekemisen tapaa ja sillä pyrittiin vastaamaan maakunta-

ohjelmassa esitettyihin rakennemuutoksen ja nuorisotyöttömyyden teemoihin. 
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 Organisaatiotasolla tarkasteltuna merkittävää on, ettei hankkeen johtamisessa tai 

vastuualueista  työpakettien  välillä ei  mainita hankesopimuksessa mitään, kuten sitä 

edeltävään OGV -hankesuunnitelmassa oltiin tehty. Toimijat ja hankkeen sidosryhmät 

on tosin listattu suunnitelmaan selkeästi.  

 

4.2.2 Toimijataso 
 

Hankkeen päätoimijoina ovat edelleen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti 

Ahtisaari  Instituutti  ja  nyt  osakeyhtiöksi  muuttunut  Oulun  ammattikorkeakoulu  Oy. 

Hankkeen sidosryhminä ovat edelleen Business Oulu ja OuluSES. Uusina sidosryh-

minä ovat yrittäjyyteen ja liiketoimintaan ja niiden kehittämiseen keskittyvät organi-

saatiot, kuten Demola-toiminta  ja  yrityskiihdyttömötoiminta.  Pohjois-Pohjanmaan 

Yrittäjät, start-up- ja  pk-yritykset  ovat  edelleen  osa  hankkeen  sidosryhmätoimintaa. 

Tämä hanke, kuten OGV -hankekin, toteuttaa Oulun Innovaatioallianssin strategiaa ja 

noudattaa toimijatasolla Triple Helix -ajattelua. 

 

4.2.3 Toteutus 
 

KoKo -hanke muodostuu kolmesta työpaketista: uuden liiketoiminnan synnyttäminen 

korkeakouluyhteistyössä  (Luo),  liiketoiminnan  kansainvälistyminen  korkeakouluyh-

teistyössä  (Kasva)  ja  Business  Kitchen  toimintamallin  konseptointi  (Kehitä).  Hank-

keen työpaketit on esitetty kuvassa 9. Avaan seuraavaksi näiden työpakettien sisältöä 

tarkemmin. 
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Kuva 9. Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä hankkeen työpaketit (Kuva: KoKo-laaja hankesuun-
nitelma 2015: 6). 

 

	
"Luo" -paketissa pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa kehittämällä uudenlainen 

kiihdyttämötoiminnan malli. Tavoitteena on rakentaa polku yrittäjyyteen siitä kiinnos-

tuneelle henkilölle, tai vaikka tiimille, hyödyntäen korkeakouluyhteistyötä. Malli ra-

kennetaan Business Kitchenin toimintaperiaatteiden mukaisesti osaksi ydintoimintoja, 

jotta toimintamallissa voitaisiin hyödyntää Business Kitchenin yhteisöä ja verkostoa. 

Liiketoimintaideoita  työstetään  monia  tiimejä  sisältävissä Ryhmäotannoissa,  kohor-

teissa, keskittyen ideasta tuotteeseen -kehitysvaiheeseen. Jokaisella kohortilla on en-

nalta määrätty kesto ja jokaisen tiimin on tarkoitus toimia toistensa tukena. Toimin-

nalla tähdätään yksittäisen henkilön tai tiimin idean kaupallistamiseen. Kiihdyttämön 

tuloksena ideoista syntyy nopeammin ja useammin kansainväliselle tasolle tähtäävää 

liiketoimintaa. Toimintaa kehitetään hankkeen aikana saadun palautteen perusteella. 

Kiihdyttämöohjelman  vetäjä  Anne  Sorvari useissa käymissämme vapaamuotoisissa 

keskusteluissa kertoo, että KoKo -hankkeen aikana on kehitetty Avanto Accelerator -

niminen yrityskiihdyttämöprosessi, jota on pilotoitu tähän mennessä kahdesti. 

 "Kasva" -paketissa keskitytään liiketoiminnan kansainvälistämiseen korkeakou-

luyhteistyössä. Työpaketin tavoitteena on saattaa korkeakoulujen kansainväliset ver-

kostot kasvuhakuisten ja työllistävien yritysten saataville. Työpaketin tavoitteena on 
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luoda kansainvälinen rajat ylittävä yhteisö paikallisen Business Kitchen -yhteisön rin-

nalle ja laajentaa paikallista pöhinää kohti kansainvälistä tasoa. Rajat ylittävän yhtei-

sön avulla pyritään rakentamaan toimintamalli ja -ympäristö edistämään kansainvä-

listä potentiaalia omaavien toimialojen kasvua. Yhteistyön eri maiden korkeakoulujen 

välillä nähdään olevan mahdollista teknologiatuetun toimintaympäristön avulla. Tätä 

toimintaa varten Koko -hankkeessa on kehitetty erityinen toimintamalli nimeltä "Arc-

tic  Business  Corridor",  jossa  mukana on  ollut toimijoita Hollannista  Norjaan.  Eri 

maista tulevat opiskelijat ovat myös tehneet kansainvälisille markkinoille tähtääville 

yrityksille demoja ja tehneet mm. markkinaselvityksiä (Business Oulu 2016). 

 "Kehitä" -työpaketissa tarkastellaan, voisiko BK-toimintaa mahdollista konsep-

toida kansainväliseksi vientituotteeksi ja brändiksi samalla vieden paikallisen toimin-

tamallin tapaa uusille maantieteellisille alueille. Tavoitteena on valmistella toiminta-

mallin konseptointia ja selvittää, voisiko sitä levittää kansallisesti ja kansainvälisesti 

muihin korkeakouluihin. Toimintakonseptin tulisi olla lokalisoitava ja helposti käyt-

töönotettava. Tähän asti toiminnan kehittyminen on keskittynyt paikallisen yhteisön 

rakentamiseen (KoKo -hankesuunnitelma 2015), mutta organisaatiorajat ylittävä jul-

kisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalli voidaan käsittää jo sinänsä innovaatioksi ja 

vientituotteeksi.      

 Pro gradu -työni pyrkii vastaamaan "Kehitä" -työpaketin tarpeisiin, sillä sen ta-

voitteena on löytää Business Kitchen toiminta-alustalla toteutettavan toiminnan teki-

jöitä, työkaluja, välineitä, toiminnan kohteita ja avaintuloksia. Näitä kaikkia tarkaste-

len tutkimuksessani. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan Business Kithenin organisaa-

tion nykytilaa alueellisen mallin avulla. 

 

 

4.3 Tulevaisuus 
 
KoKo -hankerahoituskausi  päättyy  vuoden  2017  loppuun  mennessä (KoKo -hanke-

suunnitelma 2015) ja nyt tuleekin pohtia, mitä tulevaisuus voi tuoda Business Kitche-

nin organisaatiolle. Business Kitchenin toiminta tavoittaa tällä hetkellä noin 24 000 

opiskelijaa, joka viittaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteenlaskettuun opiskeli-

jamäärään (Oulun yliopisto ja Oamk 2016). Kun näin suuri opiskelijoiden joukko on 

tavoitettavissa, mahdollisuudet uusille innovaatioille ja paikallisen pöhinän ylläpitä-

miselle ovat suuret.      
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 Esitän kuvassa 10 Business Kitchenin toiminnan avaintapahtumia ja Oulun ta-

louden kehitystä aikajanalla. Aikajanan yläpuolella on kuvattu muutamia Oulun talou-

den vaiheita ja janan alapuolella on kuvattu Business Kitchenin kehitysvaiheet. Esi-

merkiksi janalta voidaan havaita vuonna 2011 tapahtunut ICT-sektorin romahtaminen 

Oulun alueella. Hieman tämän jälkeen samana vuonna käynnistyi OGV -hanke, jonka 

yhtenä tavoitteena oli alueella olevan teknologiaosaamisen kaupallistaminen kansain-

välisiksi menestystarinoiksi. Hankkeen synnyn motivaattorina oli huomio, että Poh-

jois-Pohjanmaa tarvitsee uutta kasvuyrittäjyyttä ja tukea kehittyäkseen (OGV -hanke-

suunnitelma  2011). Vuonna  2015 Oulun  seudun  taloudessa  tapahtui positiivinen 

käänne (Business Oulu 2015). Nuorisotyöttömyys oli vuonna 2011 korkealla tasolla, 

mutta tämä  negatiivinen  kehityskulku on  saatu  pikkuhiljaa  käännettyä  parempaan 

suuntaan. Vuonna 2016 yrittäjyys tuli osaksi Oulun yliopiston strategiaa. Tämän li-

säksi yritysopintoja pyritään integroimaan osaksi opintosuunnitelmia (Oulun yliopisto 

2016). Vuonna  2016  Ouluun  saatiin  myös  suuria  investointeja,  muun  muassa ”Sy-

nopsys to Acquire Codenomicon” ja ”Puzzle Phone” (Business Oulu 2015). Samaan 

aikaan  Business  Kitchen  suunnittelee  toiminnan  laajentamista uusille maantieteelli-

sille alueille (KoKo -hankesuunnitelma 2015). Kuva 10 tarjoaa mahdollisuuden arvi-

oida sitä,  onko  Oulun  talouden  ja  Business  Kitchenin  vaiheiden  välillä  jonkinlaista 

yhteisvaikutusta, tosin se on muodostettu hyvin yleisellä tasolla. Lisäksi kuva 10 esit-

tää yleiskuvan Business Kitchenin vaiheista.   

 Business  Kitchenin  voidaan  katsoa  jo  levittäneen  toimintaansa,  sillä  Linnan-

maan  kampukselle avattiin  tammikuussa  2016  Tellus -innovaatioareena,  jonka  voi-

daan nähdä olevan ”esikeittiö” yliopiston opiskelijoille. Yhden vuorovaikutuskanavan 

voidaan ajatella jo syntyneen Linnanmaan ja keskustan toimipisteen välille. Vastaa-

vien vuorovaikutuskanavien synty voi olla tulevaisuudessa mahdollista myös muille 

maantieteellisille alueille, esimerkkeinä kuvassa 10 esitetyt Luulaja, Tromssa ja Kiina. 
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Kuva 10. Aikajana Business Kitchenin toiminnasta ja Oulun talouden kehityksestä 2011-2017. (Kuva 
kirjoittajan, SP 2016). 

 
Koska Business Kitchen on dynaaminen ja alati muuttuva, eivät hankesuunni-

telmat ja niiden antamat kuvaukset toiminnasta ole tutkimukseni näkökulmasta riittä-

viä kuvaamaan nykytilannetta. BK -toimintamallia kuvaillakseni sovellan Batheltin, 

Malmbergin ja Maskellin (2004) Olen tämän mallin pohjalta tehnyt kuvassa 11 esite-

tyn  Business  Kitchenin  alueellista  rakennetta  ja  dynamiikkaa  kuvaavaan  esityksen. 

Seuraava kuvaus pohjautuu Batheltin et al. (2004) artikkelin sivuihin 45-47. 

 
Kuva 11. Business Kitchenin alueellinen rakenne ja dynamiikka nykytilanteessa Batheltin ym. (2004: 

45-47) mukaan mallintaen.  
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Kuvassa 11 avoin ympyrä kuvastaa Business Kitchenin organisaatiollisia rajoja, jotka 

ovat muotoutuneet Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyön myötä. 

Nämä kaksi ovat päätoimijoita organisaatiossa. Business Oulun voidaan katsoa olevan 

myös  lähellä tätä organisaatiorajaa,  sillä  se  rahoittaa BK-toimintaa  ja  näin  ollen  on 

vaikuttamassa organisaatiossa tehtäviin päätöksiin. Kuitenkaan sen vaikutus ei ole niin 

näkyvää kuin yliopiston ja ammattikorkeakoulun toiminta. Business Kitchenin orga-

nisaatio on esitetty graafisesti aiemmin kuvassa 2.  

 Harmaa alue kuvaa Business Kitchenin toiminnan vaikutusaluetta, joka on luon-

teeltaan ameebamainen eli  se muuttaa muotoaan  ja  sen  voidaan  nähdä  olevan  alati 

liikkeessä. Kuvasta näkee että, vaikutusalue ei peitä kaikkia organisaatioympyrän si-

sällä  olevia  alueita,  vaan  ympyrän  sisässä  on  valkoisia  niin  sanottuja  katvealueita, 

jotka kuvaavat sitä, että toimintaa rajoittavat jotkin seikat, kuten esimerkiksi kahden 

organisaation välisen vuorovaikutuksen ongelmat, rahoituskysymykset ja asenneon-

gelmat toista organisaatiota kohtaan. Näitä ongelmia kuvaan tarkemmin seuraavassa 

osiossa. Jos nämä ongelmat kyetään ratkaisemaan organisaation sisällä, vaikutusalue 

muuttuu ja peittää suuremman osan, parhaassa tilanteessa jopa koko organisaatiotason. 

 Tärkeä huomio on, että vaikutusalue yltää useilta osin organisaatiotason rajojen 

ulkopuolelle. Tämä kuvastaa sitä, että toimintaan linkittyy useita organisaation ulko-

puolella olevia toimijoita, joilla on tärkeä rooli toimintakentässä. Tällaisia toimijoita 

ovat muun muassa OuluES ja Oulun kaupungin Uusyrityskeskus, Yrityshautomo ja 

Oulun ammattikorkeakoulun Terwa-akatemia. Näiden toimijoiden kanssa tehdään tii-

vistä yhteistyötä, ja harjoitetaan asiantuntijavaihtoa. Joillakin näistä organisaatioista 

on jopa oma sivutoimipiste BK:n tiloissa. En kuitenkaan kuvan 11 mallissa määrittele 

näitä  organisaatioita  BK:n  sisäisiksi  toimijoiksi,  vaikka  ne  sijaitsevat  fyysisesti  sa-

moissa tiloissa. Tämä johtuu siitä, että organisaation sisäiseksi toimijaksi voidaan lu-

kea sellaiset toimijat, joilla on yhteistyötä Oulun yliopiston sekä Oulun ammattikor-

keakoulun kanssa. Esimerkiksi Terwa-akatemia on pääasiassa tarkoitettu ammattikor-

keakoulun opiskelijoille. OuluES on taas itsenäinen järjestö, jolla on oma rahoituk-

sensa. Kun uusia ulkoisia toimijoita tulee lisää, BK:n vaikutusalue voi laajentua kau-

emmas organisaatiotason ulkopuolelle. Toisaalta taas vaikutusalue voi myös supistua, 

mikäli jokin toimija poistuu BK:n toiminnasta. 
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 Ympyrät organisaation sisällä kuvaavat toimijoita, jotka ovat organisaation si-

säisiä, eli yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisestä toiminnasta muodostuvia. Täl-

laisia ovat esimerkiksi Demola, Avanto Accelerator ja Arctic Business Corridor. Ne 

siis  linkittyvät  vahvasti BK-organisaation jokapäiväiseen  toimintaan, ja  samalla ne 

ovat kytkeytyneet toisiinsa. Tämä johtuu siitä, että asiantuntijavaihtoa, tietoa ja ideoita 

vaihdetaan  toimijoiden  välillä  aktiivisesti.  Useat  työntekijät  työskentelevät  useam-

massa sisäisessä toiminnossa yhtäaikaisesti, joka sekin osaltaan lisää vuorovaikutusta. 

 Kaksisuuntainen nuoli kuvastaa uutta mahdollisesti syntyvää kanavaa. Tässä ta-

pauksessa tarkastelun kohteena on suunniteltu yhteistyö Kajaanin kanssa. Yhden uu-

den vuorovaikutuskanavan voidaan katsoa jo syntyneen Oulun yliopiston Tellus Inno-

vaatioareenan perustamisen myötä kevään 2016 aikana. Vuorovaikutuskanavasta vir-

taa organisaation sisäistä tietoa uudelle alueelle. Samaa virtausta tapahtuu uudelta alu-

eelta kohti organisaatiota, mikäli linkki toimii kaksisuuntaisesti. Vastaavanlaisia vuo-

rovaikutuskanavia voi myös syntyä Norjan, Ruotsin tai Kiinan suuntiin, mutta toisaalta 

vuorovaikutuskanava voi lakata toimimasta tai jopa katketa. Organisaation sisäiset on-

gelmat vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös vuorovaikutuskanavaan.  

 Triple Helix -ajatteluun perustuva lähestymistapa on keskeinen osa kuvassa 11 

esittämääni mallia, koska BK-toiminnassa on mukana niin yliopistojen, elinkeinoelä-

män kuin julkisen sektorin toimijoita aivan kuten OGV - ja KoKo -hankesopimuksissa. 

Myös aluejuurtuneisuuden teoria näkyy kuvan 11 mallissa, sillä se sisältää Oulun alu-

een  paikallisia  toimijoita  kuten  Business  Oulun  ja Tellus Innovaatioareenan.  Näillä 

toimijoilla on Business Kitchenin Oulun alueeseen juurruttava vaikutus. Esimerkiksi 

Telluksen kautta Business Kitchen voi saavuttaa suuren opiskelijajoukon ja siten voi-

mistaa paikallista pöhinää. Toisaalta Oulun yliopisto monitieteisenä yliopistona vai-

kuttaa Business Kitchenin organisaatioon ja osaltaan mahdollistaa sen, että Business 

Kitchen pystyy tarjoamaan monitieteistä asiantuntijuutta sekä opiskelijoille että yrit-

täjille. Seuraavaksi tarkastelen tekijöitä, jotka saattavat estää yhteistyökanavan muo-

toutumista tai toimintaa. 
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5. Business Kitchenin yhteistyö Kajaanin kanssa 
 

5.1 Ongelmat 
 
Ensimmäiseksi käsittelen yhteistyössä mahdollisesti esiintyviä ongelmia, jotka nousi-

vat  haastatteluissani  esille. Ongelmien  ja  yhteistyön  mahdollisuuksien  käsittely  on 

tehty muodostamani sipulimallin mukaan. 

 

5.1.1 Organisaatiotaso 
 

Organisaatiotasolla ilmenevä ”kahden organisaation ongelma” on noussut esille Busi-

ness Kitchenin sisäisessä toiminnassa Oulussa. Ongelma liittyy Triple Helix -malliin 

yliopistojen yhteistyön välisenä tekijänä. Haastatteluissa asia tuli ilmi seuraavasti: 

 

”Kun meillä on täällä nää kaks eri organisaatiota, yliopisto ja ammattikorkea-

koulu, eikä meillä oo mitään sanavaltaa toistemme tekemisiin. Et jos toisen esi-

mies sanoo jotain, niin sit se on jotain niin kun, et mä en pysty vaikuttaan siihen 

mitenkään.” (Operatiivinen toimija 2.) 

 

Uhkana  on,  että  ongelma kasvaa tulevaisuudessa,  sillä Kajaanin  klusterissa  domi-

noivana toimijana on Kajaanin ammattikorkeakoulu. Tilanne voi olla ongelmallinen 

etenkin Oulun yliopiston kannalta, kun yhteistoimintaa tehdään sekä Oulun että Ka-

jaanin ammattikorkeakoulujen kanssa. Jos molempien tahojen odotukset jäävät yhteis-

työn osalta epäselviksi, vaarana on, että yhteistyötä on vaikea lähteä rakentamaan. Sa-

man organisaatiotasoon liittyvä tahtotilojen ja tavoitteiden erilaisuus on huomattu ole-

van  ongelma muissakin  yhteistyötä  käsittelevissä  tutkimuksissa  (esim. Pelkonen  & 

Nieminen 2015: 38). 
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5.1.1.1 Erilainen orientaatio 
 

Kajaanin  ammattikorkeakoululla  on järjestäytynyt  ja keskittynyt alueelle  juurtunut 

yrittäjyyskulttuuri, joka on linkitetty valmiiksi opintokokonaisuuksiksi. Tämä seikka 

kävi ilmi konseptoinnin valmistelukokouksissa, joihin osallistuin marraskuussa 2015 

ja toukokuussa 2016. Tämä voi olla ongelmallista Oulun yliopiston kannalta, sillä yrit-

täjyys on määritelty osaksi sen strategiaa ja kehittämistyötä vasta vuoden 2016 alusta. 

Eteenkin alussa yhteistyön rakentamisessa ja verkoston muodostamisessa voi syntyä 

ongelmia, kun toinen osapuoli on yrittäjyyskulttuurin osalta paljon pidemmällä. Vesa-

lainen (2006: 40-41) selventää tätä ja hänen mukaansa verkostoituminen voidaan ym-

märtää ja tulkita monella tapaa. Hän kertoo, että yritysten ja alueiden välinen yhteis-

työn rakentaminen ei ole mitenkään yksiselitteistä, koska saman pöydän ympärillä on 

usein erilaisia näkökulmia. Vesalaisen (2006: 40-41) mukaan jo pelkästään yhden yri-

tyksen tai alueen sisällä työskentelevillä henkilöillä voi olla erilainen katsantokanta 

verkostoitumiseen ja näin ollen yhteistyön rakentamiseen. Business Kitchenillä suo-

rittamissani haastatteluissa asia nousi esiin monta kertaa ja haasteltavat kokivat, että 

Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu eivät ole samalla viivalla yrittäjyyden edistä-

misessä:  

 

”Ristiriitanahan siinä alussa oli vähän se, että kun AMK:lla oli paljon perustoi-

mintaa täällä ja paljon toimintoja, niin yliopistolla oli oikeestaan vaan sen hank-

keen kautta tuleva toiminta. Tavallaan tää on painottunut aika paljon niin kun 

AMK:n  toiminnoiksi --- AMK:lla  on  ollut  pidemmät  perinteet  tässä  yrittäjyy-

dessä historiallisesti.” (Operatiivinen toimija 3.) 

 
”Siten toki sekin voi olla se tekijä, että kun yliopiston puolella ei oo ollut mittään, 

eli siis tavallaan tää toiminta on muodostunut sen tämän rakentamisen kautta ja 

me ollaan tavallaan luotu sitten ne toimintamallit.” (Operatiivinen toimija 4.) 

 

”He (AMK) ovat mun mielestä 10 vuotta edellä tässä yrittäjyysteemassa. Heillä 

on  hyvin  organisoitu  rakenne,  heillä  on  organisoidut  tekijät,  heillä  on  bud-

jetti…” (Operatiivinen toimija 5.) 
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Erojen  voidaan Vesalaisen  (2006:  40-41) mukaan nähdä  johtuvan  kahdesta  syystä. 

Ensimmäinen pohjaa kognitiiviseen psykologiaan, jonka mukaan yksilön informaation 

vastaanottamista, tulkintaa ja käyttäytymistä ohjaavat kognitiiviset kartat ja skeemat. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yksilön persoona, koulutus ja aikai-

semmin koettu työhistoria vaikuttavat siihen, miten hän suhtautuu yritysten väliseen 

yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Erilaiset tulkintakehykset samalle vastaanotetulle 

informaatiolle  johtuvat  historian  painolastista (Vesalainen  2006:  40-41). Oulun  ta-

pauksessa  ammattikorkeakoululla  on  enemmän  historiaa  yrittäjyyden  sitomisessa 

osaksi opintoja, kun taas Oulun yliopistolle tämä on uutta. Ongelmaksi tämä voi muo-

dostua tehtäessä yhteistyötä Kajaanin kanssa, jossa yrittäjyys on jo järjestäytynyt ja 

keskittynyt osaksi opintosuunnitelmia.    

 Toinen perustelu pohjaa yksilön asemaan organisaatiossa. Yrityksen sisäinen ja 

ulkoinen toimintaympäristö asettavat niin sanottuja tilauksia jokaiselle organisaatiossa 

toimivalle henkilölle. Kukin tarkastelee yritysten yhteistyötä omasta roolistaan. Käy-

tännössä yhteistyösuhde realisoituu ihmisten välisenä käyttäytymisenä ja kumppanuus 

on pikemmin toteutuvaa käyttäytymistä kuin periaatetasolla tapahtuvaa mallinnusta. 

Se voi siis olla hyvin erilaista verrattuna siihen, mitä on etukäteen sovittu, tavoiteltu 

ja esitetty yritysten tai alueiden tasolta. Yritysten ja alueiden yhteistyön rakentamisen 

suurin  haaste  onkin,  että  käsitykset yhteistyöstä  ja  sen  laadusta  ovat  neuvotteluissa 

hyvinkin erilaisia. Lisäksi näkökulmat eivät ole erilaisia vain kahden yhteistyötä teke-

vän  yrityksen  välillä,  vaan  ne  ovat  usein  erilaisia  yrityksen  sisälläkin  (Vesalainen 

2006: 40–41). Yksilön aseman rooli näyttäytyy Kajaaniin konseptoinnin yhteydessä 

siten, että keskusteluissa asioita ei välttämättä pystytä esittämään tarpeeksi selkeästi ja 

näin omaa näkökulmaa ja odotuksia ilmaisemaan toiselle osapuolelle ymmärrettävässä 

muodossa. Myös motiivit tehdä yhteistyötä voivat olla erilaisia. Oulussa on tietynlai-

nen paine tehdä yhteistyötä toisen maantieteellisen alueen kanssa, sillä tämä on mai-

nittu yhtenä projektin tavoitteena hankesopimuksessa (KoKo -hankesuunitelma 2015). 

Triple  Helix -mallin  teoriassa  mainitsin,  että  jokainen  kolmesta  toimijasta,  niin  yli-

opisto, elinkeinoelämä kuin julkinen sektori, luovat jokainen omat vaihtoehtoiset stra-

tegiansa kehittämistyöhön. 
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5.1.1.2 Rahoitus 
 

Rahoitus, ja se, ettei toiminnalla ole yhteistä budjettia, aiheuttaa ongelmia. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että yliopistolla on oma budjetti ja ammattikorkeakoululla 

omansa. Rahoituksessa on mukana myös Business Oulu. Tästä syystä kaikki hankinnat 

ja tapahtumakulut joudutaan miettimään todella huolellisesti ja kulut jakamaan tasan, 

tai neuvottelemaan niistä. Haastatteluissa rahoitukseen liittyvät ongelmat ja rahoitus-

mallin muuttuminen nousivat monta kertaa esille muun muassa seuraavasti: 

 

”Business Kitchenin pitäisi olla opiskelijoiden näkökulmasta puolueeton maa-

perä. Meillä pitäis olla yks yhteinen kassa, yks yhteinen vastuuhenkilö tälle toi-

minnalle ja sit ne toimijat olis yhdessä tekemässä täällä. Nyt meillä on kaks eri 

toimijaa täällä – Sillon kun on kaks kassaa ja kaks lainausmerkeissä johtajaa 

täällä, niin sillon homma ei… Me ei saada tästä sitä potentiaalia irti mitä tästä 

pitäis saada.” (Operatiivinen toimija 1.) 

 

Haastatteluissa esiin nousseiden seikkojen perusteella rahoitukseen liittyvät ongelmat 

näkyvät käytännön toiminnassa esimerkiksi siten, ettei yhteisten tapahtumien järjestä-

miselle ole selvää budjettia: 

 

”Meillä muuttui rahoitusmalli. Enää ei ole rahaa esimerkiksi tapahtumiin, niin 

kuin ennen oli ja olis kiva, että olis jotain tarjoilujakin.” (Operatiivinen toimija 

2.) 

 

Rahoituksen ongelman ovat huomanneet myös Business Kitchenillä toimivat yrittäjät, 

joka käy ilmi seuraavasta kommentista: 

 

”Tapahtumia on paljon vähemmän kuin ennen.” (Yrittäjä 2.) 
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5.1.1.3 Hallinnolliset haasteet 
 

Hallinnollisia ja eri toimintoihin liittyviä kysymyksiä on vaikea erotella. Hallinnollisia 

haasteita sisältyy  sekä  koulutuksellisiin että  tukipalveluihin  liittyviin  toimintoihin. 

Triple Helix -organisaatioissa ongelma on yleinen (Saad & Zawdie 2011). Yhtenä sel-

keänä hallintoon liittyvänä haasteena BK:n osalta voidaan erottaa se seikka, ettei Bu-

siness Kitcheniä vaikuta haastattelujen perusteella johtavan juuri kukaan: 

 

”Tähän konseptiin, niin Business Kitcheniähän ei oikein virallisesti pyöritä ku-

kaan, niin ihmeelliseltä kun se saattaa kuulostaakin.” (Operatiivinen toimija 6.) 

 

Päätösten  tekeminen  on tästä  johtuen hidasta  ja  vaatii  moninkertaisen  työpanoksen 

verrattuna siihen, että organisaatiossa olisi yksi selkeä johtaja. Muutos on tapahtunut 

OGV- ja KoKo -hankkeiden välissä. OGV -hankesuunnitelmassa oli selkeästi määri-

telty, ketkä vastaavat toiminnan toteuttamisesta ja keitä johtoryhmään kuuluu. Lisäksi 

määritellään, että päivittäisestä johtamisesta vastaavat kaksi development manageria, 

toinen  yliopiston  ja  toinen  ammattikorkeakoulun  puolelta.  KoKo -hankesuunnitel-

massa vastaavia vastuualueita ei ole määritelty.   

 Samansuuntainen kehitys voi johtaa siihen, että, ongelmat kasvavat, etenkin kun 

verkostoon liittyy uusia toimijoita Kajaanista ja toiminta näin ollen laajenee. Toimin-

tamallia  kehitettäessä  tämä  seikka  on  todella  otettava  huomioon,  jottei  samanlaista 

johtamattomuuden tunnetta pääse syntymään Oulun ja Kajaanin välille. 

 

 

5.1.2 Toimijataso 
 
Yhteistyön ongelmien luokittelun toinen taso on toimijataso. Toimijatason ongelmiksi 

tunnistetaan  asenteet,  tukipalveluiden  erilaisuus,  koulutukseen  liittyvät  kysymykset, 

linjaukset  sekä  resurssit  ja  kilpailu.  Seuraavaksi käsittelen  jokaista  osa-alueesta tar-

kemmin.  
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5.1.2.1 Asenteet 
 
Asenteet voidaan tässä asiayhteydessä ymmärtää joko organisaatioiden (yliopiston ja 

ammattikorkeakoulun), alueiden (Oulun ja Kajaanin) tai yritysten välisiksi asenteiksi 

toisiaan kohtaan. Usein organisaatioiden välisenä haasteena on, ettei yliopiston väki 

luota ammattikorkeakoulun osaamiseen ja päinvastoin. Näillä kahdella organisaatiolla 

on  myös  todetusti  hyvin  erilaiset  työkulttuurit.  Esimerkiksi  yliopiston  työkulttuuria 

leimaa akateeminen vapaus, huippututkimuksen painotus ja itseorganisoituminen, kun 

taas ammattikorkeakouluissa kulttuuri on varsin hierarkkinen, aluekehitystä korostava 

ja kokouskeskeinen. Saman seikan ovat huomanneet jo Pelkonen ja Nieminen tutki-

muksessaan (2015: 33). Triple Helix -organisaatiomallissa ongelma on etenkin yrittä-

jyyteen liittyvissä  asioissa  yleinen  (Etztkowitz  2008:  28). Haastatteluissani  asenteet 

yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä Business Kitchenin toiminnassa ilmenivät 

seuraavassa kommentissa: 

 

”Yliopistoihmisiä ei voi ohjata samalla tavalla. Jos ne ei tuu kokouksiin, niin ne 

ei tuu.” (Operatiivinen toimija 5.) 

 

Alueellisella ja paikallisella  tasolla yritysten  ja jopa  yrittäjien  välillä  negatiivinen 

asenne toista kohtaan voi johtua siitä, ettei toisen toimintaa tunneta tarpeeksi hyvin ja 

tästä  syystä  luottamus  on  puutteellista  toimijoiden  välillä.  Tätä  seikkaa  harmiteltiin 

haastatteluissani Kajaanissa seuraavasti:  

 

”Se on ehkä just ajattelutavassakin, että mennään just sellaisella putkikatseella 

ja sitä helposti sitten… Monet ongelmat siinä kasvaa, kun sä oot yksin tekemässä 

ja sulle tulee ongelma ja se kasvaa tämmöseksi, mut kun sä pääset niistä keskus-

telemaan. Ja tosiaan se ajattelutapa, että sana yksinyrittäjyys pitäis kieltää, siis 

se ei meinaa sitä, et tuollain hallinnollisesti yrittäjä voi olla yksi henkilö, mutta 

sen  pitää  olla  koko  ajan  kontaktissa  muihin,  ei  vaan  asiakkaisiin,  vaan  myös 

muihin tahoihin.” (Kainuun Etu 2.) 
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5.1.2.2 Tukipalveluiden erilaisuus 
 

Tukipalvelut linkittyvät hallintoon ja hallinnon erilaisuuteen yhteistyötahojen välillä. 

Käytännössä tukipalveluiden erilaisuus näyttäytyy kahden erilaisen organisaation yh-

teistyön  arjessa  siten,  että  tietojärjestelmien  yhteensovittaminen  on  haastavaa,  jopa 

mahdottomalta tuntuvaa. Business Kitchenin operatiivisessa toiminnassa olevien haas-

tatteluissa ongelma konkretisoitui muun muassa siten, että yliopistolla ja ammattikor-

keakoululla ei ole yhteistä tietojärjestelmää, jonne esimerkiksi dokumentteja voisi tal-

lentaa ja etteivät eri organisaatiossa työskentelevät pysty käyttämään toistensa tulosti-

mia. Tämä aiheuttaa käytännön ongelmia, jos ja kun työskennellään työparina saman 

projektin parissa. Ongelma on siis noussut jo esille BK:n sisäisessä toiminnassa Ou-

lussa ja seikkaan on kiinnitettävä huomiota, ettei siitä koidu suurempaa ongelmaa, kun 

yhteistyötä tehdään muiden alueiden ja organisaatioiden kanssa.  

 

 

5.1.2.3 Koulutukseen liittyvät kysymykset 
 

Oulun Business Kitchenin operatiivisten toimijoiden haastatteluissa nousi esille, että 

kahden  eri  oppilaitoksen  opintopistesuoritusten saaminen  vastaamaan  toisiaan on 

haastavaa, sillä vaatimukset eri koulutusorganisaatioiden välillä ovat erilaiset. Haas-

tatteluiden perusteella ongelmaksi koettiin se, että korkeakoulujen tehokkuutta ja laa-

tua mitataan  vain  suoritettujen  opintopisteiden  määrällä,  joka  ei  ole  haastateltavien 

mielestä sopiva aluevaikuttavuuden mittari. Jos yhteistyöstä muodostuu koulutuskes-

keistä ja koulutusvientiin tähtäävää, Oulun ja Kajaanin välillä ongelma voi olla huo-

mattava siitä syystä, että mukana on nyt useampia korkeakouluja, joiden opinnot ja 

suoritusvaatimukset on saatava sovitettua yhteen. 

 

5.1.2.4 Linjaukset 
 

Business  Kitchenin  yhteistyön  mahdollisuuksista  on  tehty  Kimmo  Nikkasen  ja  Jo-

hanna  Blueminkin  toimesta  esiselvitys  (2015),  jonka  tavoitteena  oli  selvittää,  onko 

Oulun  ja  Kajaanin  yhteistyön  konkreettisia  edellytyksiä,  mitä yhteistyön  osa-alueet 

voisivat olla ja mitä kokonaisuuksia siihen voisi kuulua. Yhteistyön esiselvityksessä 
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oli havaittu yhdeksän osa-aluetta (Nikkanen & Bluemink 2015). Osa-alueet on tunnis-

tettu ja tämä on hyvä alku. Yhteistyön edistämiseksi ja eteenpäin viemiseksi tarvittai-

siin konkreettisia toimia ja mukaan pitäisi saada tekijöitä, jotka lähtevät viemään asiaa 

eteenpäin ruohonjuuritasolla,  purkamaan  toiminnan  aluejuurtuneisuutta  ja  viemään 

pöhinän kulttuuria toisille alueille. Ruohonjuuritason tekijöiden merkitystä ja konk-

reettisia toimia yhteistyön muotoutumisessa korostettiin Kajaanin haastatteluissa seu-

raavasti: 

 

”Voidaanhan niitä kabinettipäätöksiä tuolla jossakin tehdä, että tämä aloitetaan 

nyt ja siitä ei kerrota kellekään ja mut kun ne tekijät ruohonjuuritasolla lähtevät 

toteuttamaan sitä asiaa, niin siitä se lähtee. Se on se paras tie.” (Kainuun Etu 

3.) 

 

”Sitten mitä tähän saa sitten konkreettisesti, niin mitkä ne on ne mitkä tuo meille 

lisäarvoa tekemiseen. Käykää nyt kuitenkin ammattikorkeakoulun kanssa ihan 

niin  loppuun  asti  läpi,  puhukaa  tää  auki  avoimesti  ja  jos  sieltä  löytyy  sitten. 

Tässä on hyviä, hyviä otsikoita, mutta konkretiaa siihen sitten tarvitaan.” (Ka-

jaanin kaupunki) 

 

 

5.1.2.5 Resurssit ja kilpailu  
 

Jos resursseja joudutaan leikkaamaan, tilanne johtaa usein siihen, että organisaatio on 

yhä  enemmän  pakotettu  keskittymään  omiin  toimintoihinsa  (Pelkonen  &  Nieminen 

2015: 36). Tämä tuli esille Kainuun Edulla yhteistyötä estäviä tekijöitä pohdittaessa. 

Haastateltavat kokivat, että arki vie toimijoiden resursseja, eivätkä he siksi välttämättä 

lähde kokeilemaan uusia asioita ja pyri muodostamaan lisää verkostoja uusille alueille. 

Juurtuneisuus alueeseen näkyy näin konkreettisesti. Yhteistyön edistäminen ei ole en-

sisijaisena mielessä, koska se ei kuulu niin sanottujen ydintoimintojen piiriin. Resurs-

sien niukkuus vaikuttaa myös siihen, että jos yhteistyöhön lähdetään, oma selusta py-

ritään turvaamaan ajamalla omia intressejä. Tämä taas vaikeuttaa yhteistyölle tärkeän 

luottamuksen syntyyn ja kilpailuasema muodostuu entistä herkemmin toimijoiden vä-

lille. Seikka  ilmeni  haastatteluissa  muun  muassa  tällaisena  kommenttina  Kainuun 

Edun toimijan puolesta: 
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”Että jos ei pelättäis sitä kilpailua. Ja just sitä, että päästettäis just siitä arjesta 

irti.  Käytäisiin  kokeilemassa.  En  mä  tiedä  onko  se  sitä…  Mitä  muuta  se  vois 

olla?” (Kainuun Etu 1.) 

   

Kilpailuasetelma saattaa muodostua haastatteluiden perusteella myös siitä syystä, että 

aluerakenne  Suomessa  on  tiivistynyt ja  yritystoiminta  alueille  juurtunutta.  Kaupun-

geista  on  tullut  talouden  solmukohtia,  jolloin  keskittynyt  aluetalousrakenne  luo ja 

edesauttaa alueiden ja yritysten välistä kilpailua. Tästä syystä aluerajat ylittävän yh-

teistyön positiivisia vaikutuksia ei ehkä kyetä huomaamaan.  

 

 

5.1.3 Toteutus 
 
Kolmas ongelmien luokittelun taso liittyy yhteistyön toteutukseen. Toteutuksessa on-

gelmiksi nousevat fyysinen etäisyys ja infrastruktuuri.  

 

5.1.3.1 Fyysinen etäisyys 
 

Kajaanin  ammattikorkeakoululla  järjestetyssä  konseptoinnin  valmistelukokouksessa 

toukokuussa 2016 todettiin, että Oulun Business Kitchen kokeilee ensimmäiseksi yh-

teistyötä Kajaanin kanssa, koska alueiden välimatka on suhteellisen lyhyt, vain pari-

sataa kilometriä. Kuitenkin jo tämä etäisyys etenkin yrittäjän näkökulmasta voi olla 

rajoittava tekijä ja estää lähtemisen toiselle alueelle. Arjen askareet ja käytännön asi-

oiden hoitaminen voivat viedä niin paljon aikaa, että välimatka voidaan kokea rasitta-

vaksi ja jopa tappiota tuottavaksi tekijäksi, eikä pöhinän etuja nähdä. Haasteluissa asia 

ilmaisiin seuraavasti: 

 

”Voisko se olla, jos ajatellaan vaikka yrityksiä, et miks ne ei vaikka lähde, onko 

se, että se oma liiketoiminta vie niin paljon aikaa? He varmaan huomaa ja tie-

tää, että mahdollisuuksia olis, mutta se arjen pyörittäminen voi olla yks sellai-

nen.” (Kainuun Etu 1.) 
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5.1.3.2 Infrastruktuuri  
 

Korkeakoulujen kampukset nähdään usein perinteisinä, jopa hyvin muuttumattomina 

fyysisinä tilakokonaisuuksina (Toker & Gray 2008: 313). Business Kitchenin tapauk-

sessa ei voida puhua perinteisestä korkeakoulutilasta, vaan kyseessä on jotain muuta. 

Ehkä voitaisiin puhua innovatiivisesta tilasta. Innovatiivisten tilojen globaalit trendit 

vaihtelevat.  Alueellisen  kehityksen  näkökulmasta  Etzkowitz  ja Leydesdorff (2000) 

ovat  esitelleet  institutionaalisen  viitekehyksen  Triple  Helix -tiloista,  joihin  sisältyy 

kolme elementtiä: tieto (knowledge), innovaatiot (innovation) ja konsensus (consen-

sus). Heidän mukaansa Triple Helix -tilat tarjoavat sisäisen näkökulman prosesseihin 

ja mekanismeihin, joihin institutionaaliset toimijat vaikuttavat. Tällaiset tilat myös tar-

joavat  mielenkiintoisen  perspektiivin  tarkastella  alueellisia  innovaatioprosesseja  ja 

alueellisten resurssien hyödyntämistä. Tiivistettynä voitaneen todeta, että fyysisten ti-

lojen  merkitys  on tunnistettu  niin  teoreettisissa kuin  empiirisissäkin  tutkimuksissa, 

mutta vielä tarvitaan selkeytystä siihen, mitkä ovat ne fyysisten tilojen piirteet ja kom-

ponentit, jotka mahdollistavat ja tukevat innovatiivista toimintaa (Oksanen & Ståhle 

2013: 818).     

 Miksi näen infrastruktuurin uhkana tai mahdollisena esteenä yhteistyölle, johtuu 

seuraavista kolmesta seikasta. Ensimmäiseksi Oulussa Business Kitchen etsii parhail-

laan uusia toimitiloja. Tämä vaikuttaa koko organisaation dynamiikkaan, sillä uusien 

tilojen myötä joudutaan ehkä pohtimaan, mitkä toiminnot ovat niitä keskeisimpiä ja 

mitkä taas eivät. BK:n toimitilat keskustassa ovat neliömääräisesti suuret ja erittäin 

todennäköisesti uusi toimitila on pienempi. Kaikkia toimijoita ja toimintoja ei voida 

ehkä sellaisenaan siirtää uuteen tilaan.    

 Toiseksi aloitteleville yrittäjille maksuttomat tilat ovat olleet haastattelujen poh-

jalta suuri apu ja helpotus. Asiantuntijuuden ohella se on toinen suurimmista lisäar-

voista, mitä BK on voinut yrittäjille tarjota. Haastattelussa Business Kitchenillä toi-

miva yrittäjä ilmaisi asian seuraavasti:  

 

”Ei me osattu ensin odottaa, että tämä on tällainen ympäristö, fyysinenkin ym-

päristö, että tässä voidaan aivan hyvin toimia ja tämähän on aivan mieletön ym-

päristö sillä tavalla, että tänne voi tulla tekemään kerta kaikkiaan töitä ja pitää 

niin sanotusti toimistona. --- Se, fyysinen tila oli hirvittävä yllätys. --- Me haettiin 
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myös asiantuntijuutta, mitä saatiinkin heti. --- Me oltiin ennenkin saatu sitä (asi-

antuntija-apua) aika kovalta tasolta, niin täällä sille saatiin vielä jatkumoa sille, 

kovatasoiselle sellaiselle ja vielä laajasti, spektri oli hyvin laaja. --- Me siis käy-

tetään hyväksi, ihan suomeksi sanottuna näitä tiloja ja asiantuntijuutta, mutta 

sallittakoon se…” (Yrittäjä 1.) 

 

Jos uusi toimitila on todella neliömäärältään pienempi nykyiseen verrattuna, tämä voi 

muodostua yrittäjien näkökulmasta ongelmaksi ja Business Kitchen voi jopa menettää 

arvoaan heidän silmissään. Jo nyt muutama haastattelemani yrittäjä kokee, että viime 

vuosien toiminnan raju laajeneminen on syönyt vapaata työskentelytilaa liikaa. Seu-

raavat lainaukset haastatteluista kuvaavat tätä havaintoa: 

 

”Siellä on näitä tiloja mennyt pysyvään käyttöön, siis näitä yhteistiloja, niin se 

on  vähän  supistunut  pienemmäksi  tää  ite  Business  Kitchen-tila,  minne  pystyy 

vaan tulla ja vallata tilan, jonkun pöydän vaikka päiväksi, että siks siellä käy 

ehkä vähän vähemmän porukkaa.” (Yrittäjä 2.) 

 

”Moni on vähän kokenut sitä niin kun negatiivisena, kun osa tiloista on nykyään 

semmoisia, ettei sinne voi mennä kun se on varattu.” (Yrittäjä 3.) 

 

Kolmantena tekijänä on mainittava, ettei Kajaanissa ole vastaavaa innovatiivista tila-

kokonaisuutta  tarjolla.  Kajaanissa  on  monia yksittäisiä  toimijaklustereita,  mutta  ei 

niille yhtä yhteistä tilaa, jonne kokoontua ja tavata muita yrittäjiä. Asiaa kommentoi-

tiin haastatteluissa seuraavasti: 

 

”Täällä pitäis olla  vaikka  joku  tila  missä  pystyttäis  järjestämään  tapahtumia. 

Vielä erillinen.” (Kainuun Etu 1.) 
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5.2 Mahdollisuudet 
 
Yhteistyön muodostumisessa nähdään edellä mainituista ongelmista huolimatta myös 

monia mahdollisuuksia ja etuja sekä Oululle että Kajaanille. 

 

5.2.1 Organisaatiotaso 
 
Organisaatiotasolla  yhteistyön  mahdollisuutena  nähdään  yhtiöittäminen. Yhteistyön 

lähtiessä sujuvasti käyntiin, ja jos molemmat alueet kokevat saavansa siitä lisäarvoa, 

Business Kitchenin Triple Helix -organisaatiomallin yhtiöittäminen voi tulla kysee-

seen. Tämä tosin vaatii aikaa, jotta luottamus alueiden ja henkilöiden välille muodos-

tuu ja yhteistyötä voidaan lähteä tämän jälkeen syventämään ja virallistamaan. Jos niin 

sanottu yhteistyötalous saadaan toimimaan alueiden välillä, ja jos innovaatioympäris-

töstä muodostuu kestävä ja toimiva, voi jopa olla mahdollista, että BK:sta ja sen brän-

distä voisi muodosta kansainvälinen toimintamalli, kuten Uber tai Airbnb. Yhteistyö-

talous on taloudellinen malli, jossa yleisesti saatavilla olevat teknologiat mahdollista-

vat  tarpeiden  täyttämisen  (Owyang  2016). Pohjaan  ajatukseni  Jeremiah  Owyangin 

(2016) haastatteluun ”The Marketing Journal”-lehdessä, jossa hän toteaa kuluttajien 

tuntevan brändit yksittäisiä toimialoja paremmin. Tällä tarkoitan sitä, että sanasta Bu-

siness  Kitchen  voi  muodostua  synonyymi  yrittäjämäiselle  innovaatioympäristölle ja 

laajaa-alaiselle asiantuntijuudelle, aivan kuten Airbnb:n mielletään kuvaavan kansain-

välistä majoittautumista. Airbnb -konseptia voisi soveltaa Business Kitcheniin siten, 

että vuokrattavat asunnot olisivat verrannollisia BK:n asiantuntijoille. Jos näin radi-

kaaliin ratkaisuun  päädytään, Business  Kitchenistä olisi tehtävä osuuskunta,  joten 

ehkä tämä ajatus on vielä kaukainen. Tämä edellyttää myös, että yhteistyötalous Oulun 

ja Kajaanin, sekä muiden maantieteellisten alueiden välillä joihin BK on toimintaansa 

levittämässä, toimii. Kulttuurinen muutos on jo tapahtumassa ja yhteisöllinen toimin-

tatapa on nousussa (Owyang 2013: 5). BK on mielestäni esimerkki yhteisöllisestä toi-

mintatavasta, jossa on vapaata työtilaa ja asiantuntijuutta tarjolla.  

 Nikkasen ja Blueminkin (2015) esiselvityksessä keskeisenä yhteistyön osana ja 

tulevaisuuden mahdollisuutena mainittiin yhteinen konseptin kehitys alueiden välillä, 

eli periaatteessa Business Kitcheniä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää yhdessä eteen-

päin. Kuitenkin esiselvityksessäkin todettiin, että tämä vaatisi jonkinlaisen sopimuk-

sen laatimista Oulun ja Kajaanin välille, yhteisten mallien ja toimintatapojen kehitty-

mistä ja kansainvälisten ja suurempien hankkeiden muodostamista.  
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5.2.2 Toimijataso 
 
Toimijatasolla  yhteistyön  edellytykseksi  nähdään  kansallisen  asiantuntijaverkoston 

muodostaminen ja yhteistyötalouden luominen. 

 

5.2.2.1 Kansallinen asiantuntijaverkosto 
 
Haastattelujen perusteella Business Kitchenin tärkein lisäarvoa tuottava seikka sekä 

yrityksille  että  opiskelijoille  on  laaja,  monialainen  asiantuntijuus,  joka  muodostuu 

siitä, että toiminnassa on mukana työntekijöitä sekä yliopistolta ja ammattikorkeakou-

lusta, sekä lisäksi  elinkeinoelämän  ja  julkisen  sektorin  toimijoita.  Samoissa  tiloissa 

BK:n kanssa toimivat lisäksi Business Oulun sivutoimipiste, Uusyrittäjyyskeskus ja 

OuluES, jotka tuovat jokainen oman panoksensa asiantuntijuuteen ja näin laajentavan 

Business Kitchenin vaikutusaluetta viitaten alueelliseen organisaatiomalliin (kuva 10). 

Triple  Helix -malli  on  tässä  tapauksessa  asiantuntijuuden  takaaja.  Asiantuntijoiden 

merkitys Business Kitchenillä nousi monessa haastattelussa esiin seuraavasti: 

 

”Me haettiin asiantuntijuutta --- Niin aina oli aikaa vähän jutella.” (Yrittäjä 1.) 

 

”Niin kun ihan keneltä vaan vois mennä kysymään mielipidettä ja kyllä tästä on 

ainakin mulle saatu luotua sellainen kuva, että tää on ihan ainoaa laatuaan.” 

(Opiskelija 1.) 

 

”Kyllä minä oon saanut sieltä kaiken mitä oon tarvinnut --- Alkuvaiheessa sain 

apuja  kaikkeen  maholliseen  ihan  business planin tekemiseen,  business  model 

canvas –käsitteseen…” (Yrittäjä 2.) 

 

Kajaanin edustajat nostivat esille alueiden välillä tapahtuvan asiantuntijuuden jakami-

sen yhteistyön mahdollisuutena. Kuvaan asian tarkemmin seuraavassa haastattelulai-

nauksessa: 

 

”Musta tuntuu, et just Kainuun Etu pystyy just tän yritysten tukemisen ja asian-

tuntijuuden puolesta olemaan vahvasti mukana. Mutta nykysin kun mekin ollaan 
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tavallaan toimialariippumattomia Kainuun Edulla, niin tuetaan kaikkia mahdol-

lisia yrityksiä ilman muuta, niin minusta tää kuulostaa tosi hyvältä, ja et vois 

Oulun kans tätä yhteistyötä tehdä.” (Kainuun Etu 1.) 

 

Haastatteluissani sain selville, että Kajaanissa on jo valmiiksi vahva oma asiantuntija-

perusta, joten sellaista ei tarvitse Oulusta tuoda. Haastateltavat näkivät Kajaanin vah-

vuudeksi sen, että kaikki toimijat tuntevat toisensa alueen pienestä koosta johtuen, jo-

ten verkostoituminen alueen sisällä on varsin vaivatonta. Parempi yhteistyön vaihto-

ehto  olisi Oulun  ja  Kajaanin välisen  tietotaidon ristiinpölyttäminen,  jolla  voitaisiin 

luoda molemmille alueille lisäarvoa yhteistyöstä. 

 Tulokset puoltavat yhteistyön esiselvityksessä (Nikkanen & Bluemink 2015) ha-

vaittuja  yhteistyönkohteita,  joiksi  havaittiin  muun  muassa  asiantuntijoiden  kierrätys 

sekä mentorien ja yrityskummien vaihto. Esiselvityksessä kaavailtiin, että yhteistyö-

kumppaneille  voitaisiin  tehdä  niin  sanottu ”Business  Kitchen -kalenteri”,  josta  käy 

ilmi verkostoon kuuluvien asiantuntijoiden nimet, taustat, yhteystiedot ja esimerkiksi 

vierailuajankohdat  yhteistyöalueella. BK voisi  siis  esiselvityksen  perusteella  tarjota 

sateenvarjon, jonka alle voi koota asiantuntijoista yhteisen verkoston, niin että se toi-

misi yhteisillä säännöillä. 

 

 

5.2.2.2 Yhteistyötalous  
 

Kajaanissa on näiden haastatteluissa nousseiden kommenttien perusteella halukkuutta 

tehdä yhteistyötä Oulun kanssa. 

 
”Huomio  yrittäjän  näkökulmasta,  että  tuossahan  on  ihan  selkeesti  semmosia 

asioita, että Oulu isona ja vahvana talousalueena vois tuoda yhden lisäruiskeen 

tämmöseen sijoittamiseen, sijoituspääomaan, rahoitukseen tänne ja tietysti se, 

että mitä enemmän meidän yrittäjiä saadaan verkottumaan myös sinne Oulun 

suuntaan, niin mä niin vanhanaikaisesti ajattelen, että ei se ole kun ”win win” -

tilanne kaikille. Ei se voi huonompaan suuntaan mitään vetää, mitä enemmän 

me tunnetaan ja verkotutaan ja käytetään toistemme osaamista ja verkkoja hy-

väksemme, niin ihan ehdottomasti.” (Kainuun Etu 3.) 
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”Nyt Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaarissa Mikael Pentikäinen, Suo-

men  Yrittäjien  uusi toimitusjohtaja,  hän  puheenvuorossaan  hehkutti  sitä,  että 

tällä hetkellä on ennätyksellisen suuri halukkuus nuorissa, myös korkeakoulu-

opiskelijoissa,  yrityksen  perustamiseen,  että  koskaan  aikaisemmin  ei  ole  ollut 

tätä. Nyt on myös otollinen aika siis tämmösille Business Kitcheneille ja muille 

aktivoida opiskelijoita yrittäjyyteen.” (Kajaanin kaupunki) 

 

Kainuun alueella on Suomen ja Barentsin tasolla tarkasteltuna korkea, jopa korkein 

työttömyysaste. Sama tilanne oli ja on vieläkin Oulussa, mutta se on jo muuttumassa 

parempaan päin. Olisikin kiinnostavaa tutkia, missä Business Kitchen on vaikuttanut 

tähän positiiviseen muutokseen. Luultavasti toiminnalla on ollut jotakin vaikutusta asi-

aan. Tästä johtuen katson, että Kajaanille voisi olla hyväksi tehdä yhteistyötä Oulun 

kanssa, jolla on kokemusta samasta tilanteesta.  

 Nikkasen ja Blueminkin (2015) tekemässä esiselvityksessä yhteistyön mahdol-

lisuuksista havaittiin myös yhtenä mahdollisuutena yhteisen rahoitustiedon jakaminen. 

Selvityksen mukaan rahoitusosaaminen on merkittävässä asemassa yritysten toimin-

nan kehittämisessä. Selvityksessä nostetiin esille, että kootaan Oulun ja Kajaanin ra-

hoitusosaaminen yhden palvelun alle ja tarjotaan sitä molempien alueiden käyttöön. 

 
 
 

5.2.3 Toteutus 
 
Toteutustasolla mahdollisuutena yhteistyölle nähdään yhteiset tapahtumat sekä jaettu 

infrastruktuuri.  

 

5.2.3.1 Yhteiset tapahtumat 
 

Yhteiset tapahtumat olisivat matalan kynnyksen yhteistyömahdollisuus ja hyvä tapa 

aloittaa  yhteinen  taival  alueiden  välisen  yhteistyön  rakentamiseksi,  kuten haastatte-

lusta poimimassani lainauksessa todetaan: 

 
”Et esimerkiksi joku tuommonen matalalla kynnyksellä jostakin tuolta Oulusta, 

jos tulis ihmisiä johonkin meidän Social Friday -tapahtumaan kertomaan, et hei 

mitä mahdollisuuksia siellä on, tai meiltä sinne ja lähtis sitä viestiä tällä tavalla 

eteenpäin…” (Kainuun Etu 3.) 
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 Yhteisten tapahtumisen järjestäminen mahdollistaa alueiden toimijoiden välisen vuo-

rovaikutuksen, jonka avulla ihmiset oppivat tuntemaan toinen toisensa ja luottamus 

alkaa rakentua. Yhteisiä tapahtumia järjestettäessä voidaan ottaa oppia toisen alueen 

toimintatavoista ja pikkuhiljaa irrottautua oman alueen juurtuneista toimintamalleista 

ja korvata  ne ehkä  paremmin  toimivilla. Yhteisten  tapahtumien  järjestämisen  ideaa 

tuotiin esille Kajaanin ammattikorkeakoululla toukokuussa 2016 järjestetyssä konsep-

toinnin aloittamisen suunnittelukokouksessa. Kokouksessa keskusteltiin mahdollisuu-

desta järjestää syksyllä yhteinen Startup Weekend Oulun ja Kajaanin kesken, jonne 

tuotaisiin Oulun ja Kajaanin henkilöitä viikonlopun ajaksi kehittämään ideoistaan lii-

ketoimintaa reilun 50 tunnin aikana. Täten saataisiin vaihdettua molempien alueiden 

ideoita,  tutustuttaa  ihmisiä  toisiin  ja  sytyttää  yhteistyön  kipinää  alueiden  välille. Se 

saattaisi poistaa, tai ainakin vähentää, alueiden välisiä mahdollisia negatiivisia asen-

teita ja kilpailuasetelmaa. Molempien alueiden osaajien törmäyttäminen voi johtaa uu-

siin  innovaatioihin,  jotka  teorian  mukaan  lisäävät  aluekehitystä  ja -vaikuttavuutta.

 Yhteinen tapahtuma- ja markkinointiyhteistyö oli mainittu yhteistyön mahdolli-

suutena myös yhteistyön esiselvitysraportissa (Nikkanen & Bluemink 2015). Selvityk-

sessä  uumoiltiin  yhteistä  kalenteria,  jossa  kaikkien  yhteistyöalueiden,  tässä  tapauk-

sessa Oulun ja Kajaanin, tapahtumat näkyisivät ja Business Kitchen -sivusto toimisi 

yhteisenä viestintäkanavana. Tällöin markkinointi olisi keskitettyä. Tällä tavoin saa-

vutettaisiin säästöjä markkinoinnissa, mutta myös skaalaetuja ja havaintojeni mukaan, 

molempien alueiden paikallista pöhinää voitaisiin edistää samanaikaisesti. 

 

 

5.2.3.2 Jaettu infrastruktuuri 
 

”Ei me osattu ensin odottaa, että tämä on tällainen ympäristö, fyysinenkin ym-

päristö, että tässä voidaan aivan hyvin toimia ja tämähän on aivan mieletön ym-

päristö sillä tavalla, että tänne voi tulla tekemään kerta kaikkiaan töitä ja pitää 

niin sanotusti toimistona. --- Se, fyysinen tila oli hirvittävä yllätys.” (Yrittäjä 1.) 

 

Yrittäjien mielestä Oulun kontekstissa yksi keskeisin Business Kitchenin tarjoama li-

säarvo etenkin yrityksen alkutaipaleella on, että he voivat käyttää tiloja maksutta kuten 

yllä esittämästäni poimitusta lainauksessa käy ilmi. Tämä lisäarvo voisi toimia myös 

niin, että kajaanilaiset yrittäjät voisivat tulla Ouluun ja käyttää tiloja maksutta ja sama 



	

	

67	

päinvastoin, jos Kajaaniin saadaan järjestettyä tarvittavat tilat.  

 Infrastruktuurin  jakaminen  voisi  olla  mahdollista myös siten,  että  työntekijät 

voisivat vaihtaa työtiloja suoraan keskenään tai käyttää niitä tarvittaessa ilman kuluja. 

Tällä voitaisiin purkaa aluejuurtuneisuutta sekä Oulussa että Kajaanissa. Tämä ajatus 

nousi esille konseptoinnin kokouksessa Kajaanin ammattikorkeakoululla toukokuussa 

2016.  Vuokrat  ovat  korkeat  etenkin  keskustan  alueella,  joten  tämä  olisi  molemmin 

puolin hyödyttävää.      

 Tämäkin  seikka  oli  nostettu  esiin  jo  yhteistyön  esiselvityksessä  (Nikkanen  & 

Bluemink 2015). Siinä todettiin, että jaettu infrastruktuuri lisäisi ja edistäisi edellä mai-

nittujen lisäksi innovaatiotyötä molemmissa kaupungeissa. Tämä myös mahdollistaisi 

hyödynsaajien  liiketoiminnan  kehittämisen aiheuttamatta  lisäkuluja  tai  ylimääräistä 

vaivaa kummassakaan päässä vuorovaikutuskanavaa. Tällä tavoin Business Kitchen 

muodostaisi vuorovaikutuskanavansa päähän niin sanotun hubin, keskittymän, johon 

toimijat sitoutuvat tuomaan omaa osaamistaan ja toimintaansa. Tällainen toiminta olisi 

esiselvityksen  mukaan  mahdollista,  jos  hyödynsaajien  välille  solmitaan  sopimus-

suhde.       

 Jaetun infrastruktuurin avulla yrittäjät pääsisivät helposti käsiksi uusiin markki-

noihin (Nikkanen & Bluemink 2015) ja aluejuurtuneisuus vähenisi. Esiselvityksessä 

todettiin, että kontaktiverkostojen tuominen yhteisiä tiloja, hubeja, käyttävien yrittä-

jien, opiskelijoiden ja työnhakijoiden ulottuville kannustaisi alueiden välistä vuorovai-

kutusta sekä ihmisten ja innovaatioiden liikkumista. Samalla voitaisiin lisätä sekä Ou-

lun että Kajaanin Business Kitchenin alueellista vaikuttavuutta. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä yhteenvedossa kokoan tärkeimmät tutkimustulokset ja pohdin sitä, mitä niistä 

voi seurata. Kytken johtopäätökseni tapaustutkimuksen kontekstiin, jonka tarkoituk-

sena on kuvata, tulkita ja ymmärtää Business Kitchenin kokonaisuutta sen fyysisessä 

ja sosiaalisessa ympäristössä. Tarkoituksenani ei ole tehdä yleistyksiä, vaan ennemmin 

selvittää, millä logiikalla tutkimani tapausesimerkki toimii. Tämän lisäksi käsittelen 

tutkimuksen luotettavuutta ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

 

6.1. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 
Ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymykseni kuuluivat seuraavasti: ”Mikä on Busi-

ness  Kitchenin  toimintamalli  innovaatioyhteisönä  ja -verkostona  eli  projektien,  toi-

mintojen ja organisaatioiden joukkona? Miten Business Kitchen näyttäytyy fyysisenä 

tilana Oulun alueella?” 

Organisaatiotasolla Business Kitchen muodostaa spesifisen alueeseen juurtu-

neen kontekstin Oulussa, verrattuna esimerkiksi teknologiapuistoihin, yritysverkostoi-

hin tai vaikkapa liiketoiminnan ryppäisiin. Business Kitchen sijaitsee Oulussa irrallaan 

korkeakoulukampuksista ja tutkimuslaitoksista, toisin kuin teknologiapuistot. Sijainti 

keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella on keskeinen, jotta yrittäjät voivat käydä 

Business Kitchenillä vaikka kesken työpäivän tapaamamassa opiskelijoita, jotka tule-

vat työskentelemään kirjaston sijasta BK:lle. Business Kitchenillä ei ole vastaavanlai-

sia tukitoimintoja, kuten kiinteistönhuoltoa tai ravintolaa, kuten teknologiapuistoissa 

usein on. Samanlaisia tai edes vastaavia kasvuliiketoimintaan tähtääviä kahden eri kor-

keakoulun muodostamia toiminta-alustoja ei juuri ole Suomessa tai ulkomailla. Tästä 

syystä voin todeta, että toimintamalli on ainutlaatuinen ja teknologiapuistoista eroava.

 Business  Kitchenin  osaamisen  ydin  on  siinä,  miten  se  on  kyennyt  ja  kykenee 

edelleen yhdistämään eri tieteenalojen tietoa ja osaamista toimiviksi kokonaisuuksiksi. 

Oleellista toiminnassa on se, miten on saatu toteutettua samanaikaisesti useita vaike-

asti yhteen sovitettavia tavoitteita yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken.  
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Toisaalta BK realisoituu yhteisen toimintaympäristön muodossa suppeana kadunvar-

teen  juurtuneena kiinteistönä,  mutta sen toiminnan  voidaan  ajatella ulottuvan  myös 

Tellukseen Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselle. 

Business Kitchen voidaan arvioida syntyneen vuonna 2012, koska tuolloin Ou-

lunalueella oli paljon ICT-osaamista. Vahva alan osaaminen näkyy vieläkin Business 

Kitchenillä, ja monet aloittelevat yrittäjät ovat teknistaustaisia. Kaksi korkeakoulua, 

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu antavat toiminnalle Oulussa oman lei-

mansa. Yrittäjyys on ollut osana ammattikorkeakoulun opintosuunnitelmaa jo pitkän 

aikaa, mutta yliopistolla se on vielä varsin uusi asia. Toiminta tavoittaa molempien 

korkeakoulujen opiskelijat, joten paikallisen pöhinän synnylle on hyvät edellytykset. 

Läheiset toimijaorganisaatiot ovat myös mukana Business Kitchenissä. Business Ou-

lun toimipiste sijaitsee samassa rakennuksessa BK:n kanssa, vain kerrosta ylempänä, 

samoin  Uusyrityskeskus.  Tämä  mahdollistaa  sen,  että  asiakkaat  on  helppo  ohjata 

eteenpäin tarpeen vaatiessa, eikä tarvitse aina lähteä päätoimipisteelle asti hakemaan 

vastausta kysymykseen. Triple Helix -malli mahdollistaa monialaisen asiantuntijuu-

den organisaation sisällä.     

 Oulu on otollinen ympäristö innovaatiokeskukselle, sillä sen ikärakenne on var-

sin nuori. Suurin osa asukkaista on alle 30-vuotiaita. Työskennellessäni Business Kit-

 

Business Kitchenin osaamisen ytimen muodostavat: 

• Kahden korkeakoulun (OY & Oamk) muodostama yhteisö 

• Korkeakoulujen yhteiset toiminnot (ABC, Avanto Accelerator, Demola) mo-

lempien korkeakoulujen opiskelijoille 

• Tiivis yhteistyö yrittäjätoiminnoista vastaavien organisaatioiden kesken 

• Monialainen asiantuntijuus 

• Business Kitchen mahdollistaa pääsyn osaksi laajaa kansallista ja kansainvä-

listä verkostoa 

• Ilmainen ja avoin työskentelytila niin opiskelijoille kuin yrittäjille. 
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chenillä huomasin aika pian, että merkittävä osa siellä kävijöistä on nuoria. Niin sa-

nottujen ideakeskusten on tieteellisissä julkaisuissa todettu houkuttelevan juuri nuoria. 

Tämä johtuu siitä, että nuorilla on avarampi katsantokanta riskejä kohtaan ja he ovat 

viehättyneitä uutuuksista.  Nuorten  on  myös  todettu  kestävän  takaiskuja  paremmin 

kuin hieman varttuneemmat (Venkaratman & Sarasvathy 2008: 9-10). Venkaratman 

ja Sarasvathy (2008) toteavat, että nuorilla ei ole liian vahvoja ennakko-oletuksia siitä, 

mikä on oikea ja mikä väärä tapa tehdä jotakin, mikä on hyvä tai huono idea, tai mikä 

on riskialtista ja mikä taas turvallista. Nuorilla on todettu olevan halua vaikuttaa tule-

vaisuuteensa ja kehittää siitä omanlaisensa ennemmin kuin jatkaa vanhempiensa vii-

toittamalla tiellä (Venkaratman & Sarasvathy 2008: 9-10). 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli ”Mikä on Business Kitchenin toiminnallinen 

konteksti ja mikä rooli sillä on konseptoinnissa ja siirtämisessä toiselle alueelle?” Bu-

siness Kitchenin menestys perustuu organisaatiotasolla, siis Oulun yliopiston ja Oulun 

ammattikorkeakoulun, sekä Business Oulun rajaamalla tasolla, menestyksekkääseen 

Triple Helix -mallia soveltavaan yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen yliopiston ja am-

mattikorkeakoulun välillä.  Konseptin  keskeisin  piirre  onkin  monialainen  asiantunti-

juus. Se, että molemmilla organisaatioilla on yhteinen päämäärä, näkyy toteutustasolla 

työyhteisössä käytetyssä sanastossa, jossa korostetaan yhteisöllisyyttä ja yhteisöä. Yh-

teisö nähdään voimavarana molempien organisaatioiden taholta. Toki ei voida kieltää 

sitä, etteikö kilpailuasemaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä olisi, mutta se 

ei silti nouse yhteisön yläpuolelle. Yhteisöllinen toiminta Business Kitchenillä voi joh-

taa siihen, että Oulu saa kilpailuetua muihin alueisiin nähden, että yhteisön etuja aja-

malla Oulu saavuttaa samalla kilpailullista etua muihin alueisiin nähden. Paikallinen 

pöhinä voi siis parhaimmillaan johtaa taloudellisen kilpailuedun rakentumiseen. Näin 

on  todettu  tapahtuneen esimerkiksi Piilaaksossa (Saxenian  1994:  164). Joskin Sa-

xenian (1994: 163) varoittaa, että yhteisöllisyyteen perustuvat organisaatiot ovat herk-

kiä rakenteeltaan ja siksi yhteisöä ja yhteistyötä tulee vaalia – pienikin korjaamaton 

harhaliike  voi  johtaa  järjestelmän romahtamiseen.  Siispä  voin todeta,  että  Business 

Kitchenin tapauksessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteystyö tulisi saada va-

kaalle pohjalle myös tulevaisuudessa.    

 Business  Kitchenin  roolina konseptin  siirtämisessä toiselle  alueelle  on  tarjota 

yhteistyöalueelle pääsy suurempaan yhteistyöverkostoon niin kansallisesti kuin kan-

sainvälisestikin. Yrittäjien näkökulmasta maksuttomat tilat ovat tärkeitä Business Kit-

chenin toiminnassa. Fyysisten tilojen vuorovaikutuskanavan toisesta päästä tuleville 
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yrityksille voisi houkutella uutta tietopääomaa Oulun alueelle ja synnyttää parhaim-

massa tapauksessa uusia innovaatioita, kun uutta ja vanhaa tietoa pääsee yhdistymään. 

Sama voi tapahtua päinvastoin, jos tiloja olisi tarjolla myös vuorovaikutuskanavan toi-

sessa päässä.       

 Business Kitchenin on kannattavaa levittää konseptiaan uusille alueille, etenkin 

sellaisille, joiden toimijoilla ja yrityksillä on hallussaan tietoa, jota oululaisilla toimi-

joilla ei  ennestään  ole.  Viittaan  tällä  teoriassa  esitettyyn opettaja- ja  oppilasyritys -

näkökulmaan. Uusien  ihmisten  tapaaminen  ja  ideoiden  jakaminen  alueiden  välillä 

mahdollistuu yhteistyötä tehdessä. Samalla asiantuntijuutta voidaan jakaa alueiden vä-

lillä ja saada siten yhteistyölle lisäarvoa. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat BK:n kehi-

tyksen ydin. Toiminnan laajentaminen muille maantieteellisille alueille on vaivatto-

minta aloittaa kevyesti luottamusta rakentaen. Muutakin tarvitaan, sillä vuorovaikutus 

on sekä edellä tarkastelemieni tutkimusten, että omien havaintojeni perusteella monen 

tekijän summa. Oleellisia tekijöitä ovat yhteistyön kannustimet, osaaminen ja osaami-

sen siirtäminen.    

 Neljäs tutkimuskysymykseni kuului: ”Millä tavoin ja miltä osin Oulun konsepti 

on siirrettävissä toisille maantieteellisille alueille?” Tulosten mukaan konseptin mo-

nistaminen Kajaaniin, tai muille alueille kansallisesti tai kansainvälisesti, on mahdol-

lista kaikilla tarkastelutasoilla. Helpointa yhteistyö on aloittaa soveltamani "sipulimal-

lin" uloimmalta toiminnan tasolta ajan myötä yhteistyötä syventäen. Lähdin tarkaste-

lussani  purkamaan  Business  Kitchenin  konseptia  sipulimallin  ytimestä  käsin,  mutta 

yhteistyötä kannattaisi lähteä rakentamaan päinvastoin uloimmalta kerrokselta käsin, 

sillä  siten  yhteistyö  lähtee  muotoutumaan helposti ja  luottamusta  voidaan  rakentaa 

ajan kanssa.      

 Yhteistyökanavan rakentuminen ei tapahdu hetkessä. On huomattava se seikka, 

että kyse ei ole pelkästään henkilöiden välisistä eroista, vaan myös organisatorisilla 

valmiuksilla on oma vaikutuksensa (Valovirta ym. 2004: 19). Uuden tiedon omaksu-

miskyky, absorptio, on riippuvainen aiemmasta tietopohjasta asiaan liittyen. Toimi-

joilla  on  erilaiset  kyvyt  tulkita  ulkoapäin  satavaa  tietoa  käyttökelpoiseen  muotoon. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tieto on aina kontekstisidonnaista, henkilökoh-

taista  ja  vaatii  toimijan  tietoista  tai  tiedostamatonta  arviointia  (Valovirta  ym. 2004: 

21).       

 Yhteistyökanavan kehittymisessä on monia sudenkuoppia, mutta jos ne tunnis-
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tetaan jo alkuvaiheessa ja yhteistyö aloitetaan luottamusta rakentaen, ne voidaan suu-

rilta osin välttää. On tärkeää, että Business Kitchenin alueellisessa organisaatiomal-

lissa tunnistetut vaikutusalueen katvealueet (kuva 11) pyritään korjaamaan, tai ainakin 

niiden laajeneminen pyritään estämään. Tunnistettuja katvealueita, eli Business Kit-

chenin organisaation sisäisiä ongelmia, ovat muun muassa asenneongelmat, hallinnol-

liset haasteet (ei selkeää johtajaa), yhteisen rahoitusmallin puuttuminen ja koulutuk-

seen liittyvät asiat. Nämä seikat vaikuttavat ainakin välillisesti vuorovaikutuskanavaan 

ja jos niihin ei puututa, vuorovaikutuskanavakaan ei voi toimia optimaalisesti. Jos esi-

merkiksi organisaatiotason sisällä on ongelmia kahden korkeakoulun yhteistyössä ja 

toiminnan johtamisessa, se on osaltaan vaikeuttamassa yhteistyötä vuorovaikutuska-

navan toisessa päässä olevan alueen kanssa.   

 Aiemmassa tutkimuksessa (Valovirta ym. 2004: 39) on todettu, että henkilökoh-

taisiin  verkostoihin  perustuvan  asiantuntijapalveluverkoston  toiminta  vaatii taustal-

leen palvelu- ja tukikonseptit, joten johtaminen ja hallinto olisi saatava Business Kit-

chenissä toimimaan erityisen hyvin. Viittaan tässä havaintooni siitä, ettei Business Kit-

chenillä ole selkeää johtajaa. Tällöin mikäli yhteistyö olisi syventymässä uloimmalta 

tarkastelutasolta kohti sisempiä, tulisi organisaation johdon olla selkeää. Triple Helix 

-organisaatiossa johtajuutta voi havaintojeni mukaan olla vaikea perustella. Huomion-

arvoista  on  se,  että  organisaation  vaikutusalue  on  jatkuvasti  muuttuva  ja  liikkeessä, 

joten muutoksia on teoriassa helppo tehdä. Voidaan päätellä, että organisaation tilanne 

vaikuttaa aina vuorovaikutuskanaviin ja vuorovaikutuskanavan toiminta on tästä riip-

puvainen. On myös muistettava, että yhteistyötä ja luottamusta voi vähitellen rakentaa 

ja samalla kehittää omaa organisaatiota - aina ei tarvitse lähteä liikkeelle suurin elkein 

ja isoin panoksin.      

 Yhteiset  tapahtumat  voivat olla tutkimukseni  mukaan  muodostaa  turvallisen, 

matalan  kynnyksen yhteistyökanavan  rakentamiseksi ja  pöhinän  levittämiseksi.  Jat-

kossa yhteistyötä syvennettäessä toimijatasolla yhtenä mahdollisuutena olisi muodos-

taa  Business  Kitchen  asiantuntijaverkosto.  Asiantuntijoita  voitaisiin  siten  kierrättää, 

tai heidän osaamistaan vaihtaa, eri alueiden välillä. Näin saataisiin alueelle juurtunutta 

tietoa  liikkeelle. Business  Kitchenistä  voisi  tulevaisuudessa  muodostua  monialaista 

asiantuntijuutta tarjoava sateenvarjo-organisaatio. Tässä tutkimuksessa tarkastelemani 

Business Kitchen -alueet, eli Oulu ja Kajaani, voisivat hyödyntää ja täydentää omaa 

asiantuntijaverkostoaan.  Täten sekä  yrittäjille että  opiskelijoille  pystyttäisiin  tarjoa-
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maan asiantuntijuutta vieläkin laajemmin kuin jo nyt tehdään. BK on esimerkki yhtei-

söllisestä toimintatavasta, joka perustuu vapaiden työtilojen ja asiantuntijuuden tarjon-

taan.       

 Tulosten hahmottamiseksi olen koonnut keskeisimmät seikat kahteen alla esitet-

tyyn taulukkoon sipulimallin rakennetta noudattaen. Taulukoiden ylimmäiset tekijät 

ovat toteutustason tekijöitä ja taulukossa alemmas liikuttaessa tullaan toimija- ja orga-

nisaatiotason  tekijöihin. Havaitsemani  yhteistyötä  rajoittavat  tekijät  esitän  taulukko 

1:ssä. Yhteistyön mahdollisuudet olen koonnut taulukko 2:seen. Olen sijoitellut rastit 

haastatteluissa havaitsemieni seikkojen perusteella. On syytä huomata, että yhteistyötä 

rajoittavat tekijät Business Kitchenin organisaatiotasolla voivat vaikuttaa yhteistyöhön 

Kajaanin kanssa, joten taulukot eivät ole toisistaan riippumattomia.  

 

 

Taulukko 1. Tutkimuksessa havaitut yhteistyötä rajoittavat tekijät Business Kitchenin sisällä sekä Ou-
lun ja Kajaanin välillä. 

  

     Havaitut yhteistyötä rajoittavat tekijät            OY & 
Oamk, 
BK:n orga-
nisaatio 

Business 
Kitchen & 
Kajaani 

TOTEUTUSTASO:                            Fyysinen etäi-
syys 

                    X 

Infrastruktuuri                     X 
 TOIMIJATASO:  Asenteet ja toimijoiden toimin-

nan tunteminen 
          X          X 

Työnjako ja toimijoiden eri roolit           X  
Tukipalveluiden erilaisuus           X  

Koulutukseen liittyvät kysymykset           X           
Kansallisen ja paikallisen tason linjausten puutteel-

lisuus 
          X          X 

Resurssien supistuminen ja kilpailu           X          X 
Organisaatioiden erilainen perusorientaatio ja toi-

mintakulttuuri 
          X           

ORGANISAATIOTASO:                                Ra-
hoitus 

          X           

Organisaatioiden erilainen juridinen asema           X  
Hallinnolliset haasteet           X          
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Taulukko 2. Tutkimuksessa havaitut yhteistyön mahdollisuudet Business Kitchenin sisällä sekä Oulun 
ja Kajaanin välillä. 

  

     Havaitut yhteistyön mahdollisuudet            OY & 
Oamk, 
BK:n orga-
nisaatio 

Business 
Kitchen & 
Kajaani 

TOTEUTUSTASO:                  Yhteiset tapahtumat           X           X 

Jaettu infrastruktuuri           X          X 

TOIMIJATASO:     Yhteinen asiantuntijaverkosto           X          X 

Yhteistyötalous           X          X 
ORGANISAATIOTASO:              Yhteinen kon-

septi 
          X           

Yhtiöittäminen           X           
 

 

 

Yksi tärkeimmistä havaitsemistani seikoista on se, että Business Kitchenin arvo pitäisi 

tunnistaa ja arvoa luovia tekijöitä vaalia. AnnaLee Saxenianin (1994) mukaan tämän-

kaltaiset Triple Helix -organisaatiorakenteet ovat erittäin herkkä ja pienetkin muutok-

set saattavat vaikuttaa toimintamalliin huomattavasti. Triple Helix -organisaationa BK 

on kuin kolmijalka: jos yksikin jalaksista pettää, koko rakennelma romahtaa. Tarkas-

telemissani  dokumenteissa  esitetty  mielikuva  Business  Kitchenistä  voi  olla  liiankin 

idealistinen:  dokumenteissa  se  nähdään  modernina  ja  avoimena  innovaatioympäris-

tönä,  jossa  jokaisella  toimijalla  on  oma  vastuualueensa.  Todellisuudessa  asiat  eivät 

aina suju mielikuvan mukaan.   

 Tutkimuksessani asiantuntijuuden rooli nousi korostuneesti esille Business Kit-

chenin toimintamallissa. Asiantuntijuus perustuu siis Business Kitchenillä työskente-

leviin ihmisiin ja heidän tietotaitoonsa ja henkilökohtaisiin verkostoihinsa. Tulevai-

suuden  Business  Kitcheniä  rakennettaessa  kiinnittäisin  huomiota yhteisen Business 

Kitchen -kulttuurin luomiseen.  Yhteinen, helposti  lähestyttävä  toimintakulttuuri  ta-

kaisi sen,  että  toisten  asiantuntijuutta  uskalletaan  hyödyntää  ja  apua uskallettaisiin 

pyytää. Liian isot egot eivät sovi tähän kulttuuriin, vaan työntekijöiden ja kulttuurin 

tulisi olla yhteiseen päämäärään tähtäävää. Innovatiivista toimintaympäristöä määrit-

tää jatkuva muutos ja liike, joten rakenteissa ei pitäisi myöskään juuttua liikaa perin-

teisiin toimintatapoihin ja malleihin. Kokeilemiselle ja uskaltamiselle pitää myös jät-

tää tilaa, jotta uudet ideat, vuorovaikutus ja pöhinä pääsevät syntymään. 
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 Havaintojeni  perusteella Business  Kitchenin  toiminnassa Oulussa on mukana 

paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Heitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa tehok-

kaammin Business Kitchenin kansainvälisessä brändäyksessä. Jos heidät saataisiin vä-

littämään BK:n viestiä omiin kotimaihinsa, avaisi se uusia mahdollisuuksia kansain-

välistymiseen. Tätä voisi mielestäni hyödyntää varsinkin uusien kohdemaiden hankin-

nassa Arctic Business Corridorissa ja kansainvälisten toimeksiantojen hankkimisessa. 

 Loppukaneettina voin todeta, että Business Kitchen mitä todennäköisimmin li-

sää Oulun aluevaikuttavuutta, eli tuottaa lisää osaamista, työtä, yrittäjyyttä ja yhteisöl-

lisyyttä. Konseptin onnistunut siirtäminen toiselle maantieteelliselle alueelle voi tar-

jota  mahdollisuuksia alueellisten  erojen kaventamiselle. Kuten  työni  alussa  totesin, 

yritysten  menestymisen  ja  toiminnan  mahdollisuudet  eivät  ole  samanlaiset  kaikilla 

Suomen alueilla, vaan tähän vaikuttavat osaaminen, tieto ja innovaatiot. Nämä kaikki 

kolme tekijää ovat Business Kitchenin ydintä. Yritysten näkökulmasta BK:n tuottama 

lisäarvo saavutetaan verkostoitumisen kautta, sillä tarvittavat tiedot, taidot, välineet ja 

toiminnot saavutetaan usein vain verkostomaisen toiminnan kautta. 

 

 

6.2. Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet 
 
Käytössäni oli runsas tutkimusaineisto, jota olisi voinut tarkastella useista näkökul-

mista. Tutkimusaineisto koostui niin haastatteluista, videomateriaalista, kokousmate-

riaaleista kuin  itse  työpajoissa,  kokouksissa  ja  keskusteluissa  tekemistäni  havain-

noista. Valikoin aineistosta käyttööni vain murto-osan. Myös roolini osallistuvana ha-

vainnoitsijana Business Kitchenillä ja sitä tutkivana henkilönä tuo tutkimukseen eri-

tyislaatuisen vivahteen.      

 Organisaatioita tutkitaan alue- ja talousmaantieteessä vielä varsin vähän, joten 

halusin  valita  juuri  tämän  tulokulman  tuodakseni  tieteenalalle uutta näkökulmaa. 

Käyttämiäni menetelmiä voi ja pitääkin kyseenalaistaa. Kehitin tutkimukselleni oman 

analyyttisen viitekehyksen yhdistämällä Pelkosen ja Niemisen yliopiston ja ammatti-

korkeakoulun yhteistyössä havaitsemat 12 tekijää Siltasen ja Kolehmaisen alueellista 

innovaatiomallia  kuvaavaan  sipulimalliin. Sipulimalli on  taas alun  perin  Hofsteden 

(1997) muodostama organisaatiokuvaus. Muodostamani viitekehys oli tässä tapauk-

sessa  toimiva  ja  selkeytti konseptin  ja  tutkimusaineiston konseptin  hahmottamista. 

Kuitenkaan Pelkosen ja Niemisen havaitsemien yhteistyöhön vaikuttavien tekijöiden 



	

	

76	

sijoittaminen sipulimalliin ei ollut yksinkertaista. Tutkimus on luonteeltaan tapaustut-

kimus ja siksi se on vaikea toistaa samanlaisena uudestaan. Tutkimus on tehty tietyssä 

organisaation kehitysvaiheessa ja roolini osallistuvana tutkijana antoi tutkimuksen te-

kemiselle oman leimansa.     

 Aihepiiri tarjoaa monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita, esimerkiksi miten 

konseptointi Kajaaniin todella onnistui, mitä tapahtui ja miksi. Toiseksi olisi kiinnos-

tavaa  selvittää, onko  konseptin  monistamisessa  todella  kansainvälistä  potentiaalia. 

Hankerahoituskausi loppuu vuoden 2017 lopulla ja Business Kitchen -hankkeen vai-

kutuksista ei vielä ole arvioitu. Kiinnostava tutkimuskohde voisi myös tulevaisuudessa 

olla Business Kitcheniä seuraavat jatkohankkeet. Business Kitchen on nyt erinäisistä 

syistä  vaihtamassa toimipaikkaa.  Toimipaikan  muutos  voi  johdattaa  uusien  mielen-

kiintoisten tutkimuskysymysten äärelle, esimerkiksi vaikuttaako sijainninmuutos Bu-

siness Kitchenin dynamiikkaan Oulussa ja onko sillä mahdollisesti vaikutuksia myös 

yhteistyöalueisiin. 
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LIITE 1. 
Tutkimusaineiston kuvaus 
 
Haastattelut: 

Business Kitchen 
22.-24.3.2016 Yrittäjät  
- 4 kpl  
22.3.2016 Opiskelijat  
-  2kpl 
Aineisto saatavilla videona, äänitteenä ja litteraatteina. 

 
Kajaani  
20.5.2016 Kainuun Etu (3hlö) 
20.5.2016 Kajaanin kaupungin edustaja 

 
Aineisto saatavilla äänitteinä ja litteraatteina. 

 
 
Muutoslaboratorio (Aineisto kerätty yhdessä Anu Kajamaan (+1) kanssa): 

Työpajat 
  18.2.2016 (2,5h) 

OY=7 
Oamk=3 
BO=2 
N=12 (+1) 
  
3.3.2016 (2,5h) 
OY=7 
Oamk=5 
BO=2 
N=14 (+1) 

 
17.3.2016 (2,5h) 
OY=8 
Oamk=6 
BO=1 
N= 15 (+1) 
 
31.3.2016 (2,5h) 
OY=7 
Oamk=4 
BO=1 
N=12 (+1) 
 
7.4.2016 (2,5h) 
OY=7 
Oamk=6 
BO=1 
N=14 (+1) 
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22.4.2016 (2h) 
OY=6 
Oamk=3 
BO=1 
N=10 (+1) 

 
Haastattelut 
5.2.2016 Operatiiviset toimijat, haastattelujen kesto 1,5h/kpl. 

 - 3kpl Oulun yliopiston edustajaa 
 - 3kpl OAMK:n edustajaa (Yksi haastatteluista   
 suoritettiin 16.2.2016) 

 
 

Johtoryhmän kokous 
13.4.2016 (2h) 

OY=3 
Oamk=3 
BO=2 
N= 8 (+1) 
 

Ryhmätehtävät 
  14.3.2016 (2h)  
 OY=2 
 Oamk=5 
 N=7 

 
15.3.2016 (2h) 

OY=4 
Oamk=2 
N=6 
 

Kaikki Muutoslaboratorion aineistot saatavilla videoina, äänitteinä ja litteraatteina. 
 
Hankesopimukset: 

Oulu Growth Venturing  
- 31 sivua 
- Saatu Johanna Blueminkiltä. 
 
 

Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä  
- 21 sivua 
- Saatu Johanna Blueminkiltä. 

 
 
Tausta-aineisto: 

Nikkanen & Bluemink (2015): Diaesitys yhteistyön mahdollisuuksista 
- 42 diaa 
- Power Point- esitys saatu Johanna Blueminkiltä. 
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Havainnointi: 
Yliopistoharjoittelu Business Kitcheillä 11.8.-11.11.2015 
Tutkimusavustaja 1.1.2016-30.12.2016 

  
- Viikkopalaverit 
- Viestintätiimi  
- Tapahtumien järjestäminen 
- Yrittäjyyden työryhmä 
- Tellus-tiimi. 
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LIITE 2.  
Haastatteluiden tutkimuskysymykset 
 
 
Business Kitchen yrittäjät/opiskelijat 22.-24.3.2016 
 
Mikä oli tarve/ongelma, jonka kanssa lähestyit BK:ta? 
Keneltä/mistä kuulit BK:sta? 
Mitkä odotuksesi olivat/ovat BK:ta kohtaan? 
Miten odotukset toteutuivat tai jäivät toteutumatta?  
Onko sinulla ajatuksia siitä, miten voisimme BK:ssa toimia vielä paremmin asiakas-
tarpeisiin vastaamisessa? 
Onko BK tuonut sinulle lisäarvoa? Jos on, niin mitä kaikkea ja osaatko nimetä tär-
keimmän? 
Mitä mieltä olet BK:n fyysisestä sijainnista? 
Mitä mieltä olet BK:n tilaratkaisusta? 
Onko BK toiminta-alustana/fyysisenä tilana mielestäsi jollakin tavalla uniikki? 
Voitko kuvailla asiaa tarkemmin? 
 
Kajaani 20.5.2016 
1. Tausta, miten kytkeydyt Kajaanin yrityskenttään? 
2. Mitä työsi/roolisi käsittää? 

 
 
- Miten yrittäjien ja kaupungin/organisaatiosi vuoropuhelu Kajaanissa sujuu? 
 Onko yhteisiä tapaamisia, jossa kaupungin päättäjät ja yrittäjät eri ta-
soilta tapaavat? 
 
- Miten Kajaanin kaupunki/mielestäsi Kajaani pyrkii säilyttämään, edistämään ja li-
säämään yrittäjyyttä?  
 Millaisia toimia yrittäjyyden edistämiseksi on tehty? 
 Miten toimet ovat vaikuttaneet? 
 Miten toimia aiotaan kehittää tulevaisuudessa? 
 
- Miten kaupunki /mielestäsi pyrkii toimillaan kehittämään yritystoimintaa alueella? 
 Millaiset ovat olemassa olevat kasvun alat Kajaanissa? 
 Millaisia uuden kasvun aloja Kajaanissa on? 
 Miten uusia yrityksiä houkutellaan alueelle? 
 Miten rakennettu ympäristö tukee yrittäjyyttä? 
 
-Miten osaavan työvoiman saatavuus turvataan Kajaanissa? 
 
-Millaiseksi koet Kajaanin innovaatiotoiminnan? 
 Onko innovaatiotoiminta fokusoitunut jollekin tietylle osa-alueelle? 
 Koetko innovaatiotoiminnan olevan Kajaanissa jollakin tavalla uniikki 
 – osaatko kuvata asiaa esimerkillä? 
 
-Millaisia verkostoja tai yhteenliittymiä Kajaanissa on? (koulutus-, kehitys-ja tutki-
musorganisaatiot) 
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-Millaiseksi koet Kajaanin saavutettavuuden ja maantieteellisen sijainnin? Millä ta-
voin nämä seikat vaikuttavat yritystoimintaan alueella? 
 
-Millaista mielikuvaa Kajaanista mielestäsi luodaan paikkana yrittää? Onko jotain 
tiettyjä vetovoimapalveluita? 
 
-Kajaaniin on kaavailtu esiselvityksen pohjalta muun muassa esihautomopalveluita, 
innovaatiotyötä sekä koulutus- ja ohjauspalveluita opiskelijoille, yrittäjiksi haluaville 
ja nuorille. Miten koet Kajaanin mahdollisuudet tähän? Miten nämä voitaisiin toteut-
taa? 
 
 
Business Kitchen haastattelut operatiivisessa toiminnassa mukana oleville 
5.2.2016 (Yhteistyössä Anu Kajamaan kanssa, Muutoslaboratorio) 
  
Tausta, koska aloitit työt BK:ssa? 
Mikä on nimikkeesi BK:ssa? 
Mitä työsi sisältää? Minkälainen on tavanomainen päiväsi? 
Ketkä ovat asiakkaitasi? Kuvaisitko asiakasprosessin. 
Mikä BK:ssa toimii hyvin? Minkä koet työssäsi erittäin palkitsevaksi? 
Mihin pyrit työssäsi, mitä tavoittelet työn teolla? Mitä ajattelet työstäsi? Mitä se mer-
kitsee sinulle? 
Keiden kanssa teet yhteistyötä? 
Kerro jokin esimerkki yhteistyöstä 
Keiden kanssa tuntuu, että et tee yhteistyötä, mutta voisit tehdä ja miksi? 
Onko asioita, jotka koet ongelmalliseksi omassa työssäsi? Esimerkkejä. Ovatko tois-
tuvia? 
Asiakkaat ja haasteet, miten ratkaiset haasteita? 
Mitä haasteita BK:n toiminnassa on laajemmin, mihin ne liittyvät? Oatko toistuvia? 
Mitä muutoksia BK:n toiminnassa on tapahtunut täällä oloaikanasi? Millaista työ oli, 
kun tulit tänne? Miten olit muutoksissa mukana/roolisi? 
Mitä haluaisit kehittää? 
Mitä varten BK on olemassa? 
Mitä muuta haluaisit sanoa, mitä en ole huomannut kysyä? 
 
 
 
 
 
 
 


