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1 JOHDANTO

1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne

Valtioneuvoston periaatepäätös Yritys-Suomi- palvelujärjestelmän uudistamisesta

käynnisti yrityspalveluiden kehittämistyön ajanjaksolla 18.5.2006–31.12.2008. Yritys-

Suomi- palvelujärjestelmää koskeva valtioneuvoston periaatepäätös asetti puitteet sille,

miten julkisen hallinnon kokonaan tai pääosin rahoittamien organisaatioiden yrityspalvelut

tulee tuottaa yhteistyössä asiakaslähtöisesti.

Palvelu-uudistuksen tavoitteena on, että asiakas saa julkisia yrityspalveluja tasapuolisesti

ja yhtäläisin perustein koko maassa riippumatta siitä, mikä organisaatio tai

palveluyhteenliittymä niistä vastaa tai millaisella alueella palveluja käyttävä yritys sijaitsee.

Julkisen sektorin yrityspalveluorganisaatioiden ja erityisesti yrityspalvelujen

kehittämisessä korostuu asiakaslähtöisyys sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten

tunnistaminen ja ennakointi. Asiakkaan yrityspalveluista saaman hyödyn rinnalla on

tärkeää, että myös palveluja tarjoavat organisaatiot saavuttavat hyötyjä ja kykenevät

tehostamaan omaa toimintaansa. Yritys-Suomi- yrityspalvelujärjestelmän uudistamisen

myötä yrityksille suunnattujen palvelujen tulee olla helposti saatavilla ja palveluista tulee

muodostua valtakunnallisesti yhtenäinen yrityspalvelujen kokonaisuus

Päätöksen mukaan yrityspalveluissa siirrytään vuosina 2006–2008 valtakunnallisesti

yhdenmukaiseen, verkostona toimivaan ja markkinaehtoiseen palvelutoimintaan. Eri

organisaatioiden erillisiin palveluihin perustuvasta pirstaleisesta putkimallista siirrytään

yhteisiin palveluyksiköihin, jotka ovat valtion eri organisaatioiden ja kuntien yhteisiä sekä

perustuvat yhteistyösopimuksiin. Yhteiset Yritys-Suomi-palvelut ovat

− seudullinen yrityspalvelu

− kasvuyrityspalvelu

− innovaatiopalvelu

− verkkopalvelu ja valtakunnallinen puhelinpalvelu

Lisäksi periaatepäätöksessä linjattiin, että eri hallinnonaloilla otetaan käyttöön samoihin

periaatteisiin ja korvaustasoihin perustuvat yrityssetelit. Linjauksen tavoitteena oli edistää

markkinaehtoisten liike-elämän asiantuntijapalvelujen käyttöä osana julkisia

yrityspalveluja. Yksityiset yrityspalvelujen tarjoajat, julkiset palveluorganisaatiot ja tiedot
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kokeneista yritystoiminnan ammattilaisista (ml. mahdolliset mentorit) kootaan yhteiseen

asiantuntijarekisteriin.

Uudistuksen tavoitteena on yrityspalvelujärjestelmän tuottavuuden merkittävä nostaminen.

Uudistuksella karsitaan päällekkäistä työtä sekä vähennetään asiakaspalvelupisteiden

määrää siirryttäessä yhteisiin asiakaspalveluyksiköihin. Lisäksi 70 prosenttia

asiakasvirrasta pyritään hoitamaan uudistettavien sähköisten palvelujen kautta. Julkisen

sektorin palveluyksiköt välittävät kysyntää yksityisille palvelujen tuottajille. Oletuksena on,

että valtion yrityspalvelutoiminnassa toimivan henkilöstön määrä vähenee hallituksen

tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöresurssien

supistumisesta huolimatta aloittavien ja kasvuyritysten määrä lisääntyy sekä yritysten

menestyminen kansainvälisessä kilpailussa paranee.

1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Yritys-Suomi-palvelu-uudistushanketta suuntaavana tahona toimi johtoryhmä. Käytännön

toimeenpanoa varten perustettiin palvelu-uudistusta valmistelevat työryhmät

alatyöryhmineen. Alueella kehittämishanke organisoitiin siten, että kullakin alueella on

oma alueellinen julkisten yrityspalveluiden johtoryhmänsä. Lisäksi usean valmistelevan

työryhmän tukena on ollut myös muita alueellisia työryhmiä.
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Kuva 1: Valtakunnalliset valmistelevat työryhmät

Innovaatiopalvelua valmistelevan työryhmän työ jakautui kolmeen seuraavaan

alatyöryhmään: Ideasta markkinoille- innovaatiopalvelut, Pk-yrityksen alueelliset palvelut

sekä Korkeakoulujen innovaatiopalvelut yrityksille.

Verkkopalvelu (internetpalvelu) sekä puhelinpalvelu yhdistettiin samaan verkko- ja

puhelinpalveluita valmistelevaan työryhmään kuitenkin niin, että puhelinpalvelun

valmistelua tukemaan perustettiin oma alatyöryhmänsä. Myös sähköiselle asioinnille

perustettiin alatyöryhmä. Lisäksi operatiivisempaa verkko- ja puhelinpalvelun valmistelua

varten perustettiin erillinen operatiivinen johtoryhmä.

Tehtävät:

• Seudullisten
yrityspalveluiden
kehittäminen

• Kehittämistoimien
koordinointi

• Valtakunnallisten/
alueellisten
palveluiden kehitys

• Asiakaspalaute/laatu

Tehtävät:

• Kasvuyrityspalvelun
koordinointi

• Valtakunnallinen/
alueellinen kehitystyö

• Osaamisen
kehittäminen

• Asiakaspalaute/laatu

Tehtävät:

• Innovaatio-
palveluiden ja Oske-
ohjelmien
koordinointi

• yhteistyön
kehittäminen ja
osaamisen
parantaminen

• Asiakaspalaute/laatu

Tehtävät:

• Tuottavuuden nosto
sähköisillä palveluilla

• Kehittämistoimien ja
käyttöönoton koordinointi

• Verkkopalvelujen
tehokas hyödyntäminen/
osaamisen parant.

• Asiakaspalaute/laatu

Alueelliset
kasvuyrityspalvelun
ohjausryhmät 15 kpl
(Kvartettitoimijat)

Teknologiakeskukset
Kehitysyhtiöt
TE-kesk./ teknologian
kehittämisosastot
Oske-ohjelmat (Tekel)

Julkisten yrityspalveluiden ohjausryhmät 15 kpl

Alueelliset työryhmät

Seudulliset
yrityspalvelut

Pj. Teollisuusneuvos
Marjukka Aarnio

Kasvuyrityspalvelut
Pj. Teollisuusneuvos

Heikki Vesa

Verkko- ja
puhelinpalvelut

Pj. Teollisuusneuvos
Sirpa Alitalo

Innovaatiopalvelut
Pj. Alivaltiosihteeri
Kalle J. Korhonen

Valtakunnalliset työryhmät

Pj. kansliapäällikkö Erkki Virtanen (1.8.2006 – 16.3.2008)
Pj. Alivaltiosihteeri Kalle J. Korhonen 17.3.2008 – 31.12.2008)

Valtakunnallinen ohjausryhmä
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Palvelu-uudistuksen johtoryhmän sekä työryhmien tehtävät olivat seuraavat:

Työryhmä Tehtävät
Johtoryhmä − huolehtia uudistamisen toimeenpanosta ja

kehittämisestä huolehtiminen
− sitoutua niihin päätöksiin, joita eri toimijoiden tulee

tehdä omissa organisaatioissaan uudistuksen
läpiviemiseksi.

− ohjata alueita/seutukuntia uudistuksen toteuttamiseksi
− Lisäksi sovittiin, että kukin johtoryhmässä edustettuna

oleva taho päättää toimenpiteistä ja määrärahoista
oman tehtävänsä ja toimivaltansa mukaisesti.

Seudulliset yrityspalvelut − Laatia esitys Seudullisten yrityspalvelujen
valtakunnallisesta kehittämisestä osana Yritys-Suomi
– palvelujärjestelmää

− koordinoida Seudullisen yrityspalvelun
kehittämistoimet

− organisoida Seudullisten yrityspalveluun liittyvät
valtakunnalliset osaamisen kehittämispalvelut

− seurata asiakaspalautetta
− valmistella valtakunnallisessa johtoryhmässä

käsiteltäviä asioita sekä
− tukea TE-keskuksia ja alueellisia ohjausryhmiä

asiakaspalveluprosessien kehittämisessä.

Kasvuyrityspalvelu − koordinoida Kasvuyrityspalvelun kehittämistoimet sekä
Kasvuyrityspalvelun edellyttämä osaamisen
kehittäminen

− seurata Kasvuyrityspalvelun asiakaspalautetta
− valmistella valtakunnallisessa johtoryhmässä

käsiteltäviä asioita sekä tukea Kasvuyrityspalveluun
osallistuvia organisaatioita ja alueellisia ohjausryhmiä
asiakaspalveluprosessien kehittämisessä

Innovaatiopalvelu − laatia esitys Innovaatiopalvelujen kehittämisestä osana
Yritys-Suomi –palvelujärjestelmää

− käynnistää Innovaatiopalvelun yhteisen
valtakunnallisen palvelukonseptin kehittäminen ja
koordinoida Innovaatiopalvelun kehittämistoimia

− seurata asiakaspalautetta
− valmistella valtakunnallisessa johtoryhmässä

käsiteltäviä asioita sekä
− tukea TE-keskuksia ja alueellisia ohjausryhmiä

Innovaatiopalvelun asiakaspalveluprosessien
kehittämisessä.

Verkko- ja puhelinpalvelu − laatia esitys Yritys-Suomi -verkkopalvelujen ja
–puhelinpalvelun organisoimiseksi ja
käyttöönottamiseksi osana Yritys-Suomi–
palvelujärjestelmää

− koordinoida verkko- ja puhelinpalvelujen käyttöönotto-
ja kehittämistoimia
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− seurata asiakaspalautetta
valmistella valtakunnallisessa johtoryhmässä käsiteltäviä
asioita sekä tukea TE-keskuksia ja alueellisia
ohjausryhmiä asiakaspalveluprosessien kehittämisessä.

Yritys-Suomi-palvelu-uudistuksen työryhmien jäsenet on esitelty liitteessä 1.

Koska työryhmien jäsenet vaihtuivat jonkin verran työskentelyn aikana, on liitteeseen

koottu kaikkien työryhmätyöskentelyyn osallistuneiden nimet.

2 VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN KESKEISET TULOKSET

2.1 Seudullinen yrityspalvelu

Seudullisten yrityspalvelujen kehittämiseksi käynnistettiin jo vuonna 2002 usean vuoden

mittainen valtakunnallinen kehittämishanke, jonka toteuttajina ja rahoittajina olivat kauppa-

ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja työministeriö, Suomen Kuntaliitto,

maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kunnat, kuntien kehittämisorganisaatiot sekä

keskeiset neuvontajärjestöt. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli julkisrahoitteisten

yrityspalvelujen seudullinen kokoaminen ja palvelutarjonnan päällekkäisyyksien

poistaminen selkeyttämällä eri toimijoiden roolia palveluprosessissa. Hanke päättyi

vuoden 2007 lopussa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 18.5.2006 seudulliset

yrityspalvelut asemoitiin osaksi Yritys-Suomi–palvelujärjestelmää.

2.1.1 Lähtö- ja nykytilanne

Palvelulupaus: Seudullinen yrityspalvelu – ”Asiantuntijat lähelläsi”

Seudullisesta yrityspalvelusta saat asiantuntevaa tietoa ja neuvontaa yrittämisestä,

yritystoiminnan käynnistämisestä ja yrityksesi kehittämisestä – esimerkiksi arvion

yritysideasi tai yrityksesi kehittämishankkeen edellyttämistä toimenpiteistä sekä

täsmäyhteyden tarvettasi vastaaviin erityisasiantuntijoihin. Tarvittaessa sinulle nimetään

asiakasvastaava, joka toimii yrityksesi pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Seudullinen

yrityspalvelupiste sijaitsee jokaisessa seutukunnassa – asiantuntijamme ovat lähelläsi.

Toiminta-ajatus

Seudullinen yrityspalvelu on koko maan kattava verkosto, joka palvelee asiakkaitaan

laaja-alaisen yleisneuvonnan, yritystoiminnan perustamisen ja aloittamisen sekä yrityksen

liiketoiminnan kehittämisen kysymyksissä. Seudullisen yrityspalvelun tehtävänä on antaa



6

neuvontaa ja tietopalvelua, selvittää asiakkaan palvelutarve, antaa tunnistettuja tarpeita

vastaavat ratkaisut sekä välittää asiakkaalle muu asiantuntija niiden tarpeiden osalta,

joihin ratkaisu ei löydy seudullisesta yrityspalvelusta. Lisäksi seudullinen yrityspalvelu voi

tarjota asiakkaille lakisääteisiä palveluja, kuten kaupparekisteripalveluja. Seudullinen

yrityspalvelu noudattaa markkinapuuteperiaatetta.

Asiakkaat

Yleisneuvonnan, tietopalvelun, palvelutarpeen selvittämisen ja asiantuntijoille välittämisen

näkökulmasta asiakkaita ovat toimialaan katsomatta kaikki yrittäjäksi aikovat henkilöt,

yrittäjät, ammatinharjoittajat ja yritykset, mukaan lukien maatilasidonnaiset

maaseutuyritykset ja -yrittäjät ja yhtiömuotoiset maatilat. Ratkaisujen tuottamisen

näkökulmasta seudullisen yrityspalvelun painopiste on alkavissa yrittäjissä ja nuorissa

yrityksissä, joiden palvelutarpeet kyetään kattavasti hoitamaan seudullisessa

yrityspalvelussa ilman, että asiakasta tarvitsee ohjata eteenpäin.

Seudullinen yrityspalvelu perustuu valtion, kuntien ja muiden yrityspalveluorganisaatioiden

väliseen sopimukselliseen kumppanuuteen. Seudullisen yrityspalvelun keskeisiä

toteuttajia ovat kuntien omistamat seudulliset kehittämisyhteisöt, TE-keskukset,

työvoimatoimistot, uusyrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset, verohallinnon

alueelliset toimipisteet, teknologiakeskukset ja yrityshautomot. Seudullisissa

yrityspalveluissa voivat toimia lisäksi mm. Finnvera, Tekes, Keksintösäätiö, Finpro,

yrityspalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, oppilaitokset, maistraatit, Leader-

toimintaryhmät ja erilaiset yrityspalveluhankkeet.

Helposti tavoitettavat palvelut ovat seudullisen yrityspalvelun palvelukonseptin ydin.

Seudullisen yrityspalvelun tavoitteena on lisätä palveluiden löydettävyyttä, saatavuutta,

monipuolisuutta ja laatua sekä vähentää päällekkäisyyttä palveluiden tuottamisessa siten,

että seudullinen yrityspalvelu vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin

ja tuottaa asiakkaille mahdollisimman suurta lisäarvoa.

Seudulliset yrityspalvelut 2002-2007–projektissa tehdyn työn seurauksena seudullisten

yrityspalveluiden verkosto saatiin jo varsin kattavaksi, noin 50 seutua, mutta niiden

toimintatavat ja palvelut eivät kuitenkaan rakentuneet riittävän yhtenäisiksi.

Seudullisten yrityspalveluiden nykytilanne

Palveluverkostoa, palvelumallia ja toimijoiden välistä sopimuksellisista yhteistyötä on

jatkokehitetty Yrittäjyyden politiikkaohjelman Seudulliset yrityspalvelut 2002–2007-
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projektissa tehdyn kehitystyön pohjalta. TE-keskuksilla ja työvoimatoimistoilla on ollut

vastuu olla aktiivinen toimija alueen yrityspalveluorganisaatioiden suuntaan seudullisen

yrityspalvelun rakentamiseksi.

Käytännön toteutus on osoittanut, että toimiva palvelukokonaisuus voidaan saada aikaan,

vaikka sitä toteuttavat palveluyhteenliittymät ovat organisatorisesti toisistaan poikkeavia.

Sopimuksissa allekirjoittajat ovat sitoutuneet yhdessä rakentamaan, kehittämään ja

ylläpitämään seudullista yrityspalvelua siten, että se pystyy lunastamaan yhteisen

kansallisen palvelulupauksen ja täyttämään seudulliselle yrityspalvelulle asetetut

palveluvaatimukset.

Toimivaksi ja asiakaslähtöiseksi ratkaisuksi on osoittautunut se, että seudulliseen

yrityspalveluun osallistuvien organisaatioiden asiantuntijat ovat sijoittuneet fyysisesti

lähekkäin. Parhaimmissa toteutuksissa seudullinen yrityspalvelu sijaitsee kiinteässä

yhteydessä - useimmiten samoissa toimitiloissa - keskeisten seudullisten

yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. TE-keskus -paikkakunnilla toimivaksi havaittu

organisoitumisen muoto on seudullisen yrityspalvelun sijoittuminen TE-keskuksen kanssa

samoihin tiloihin. Tällä ratkaisulla on saatu aikaan saumattomia asiakaspalveluketjuja ja

tiiviimpää yhteistyötä TE-keskuksen ja seudullisten yrityspalvelutoimijoiden kanssa.

Potentiaalisten kasvuyritysten osalta seudullisen yrityspalvelun tekemä ohjaus alueen

kasvuyrityspalveluun ei ole vielä rakentunut systemaattiseksi toimintatavaksi. Seudullinen

yrityspalvelu on tärkeä alueen kasvuyrityspalvelun strategisena kumppanina. Tärkeää on,

että seuduilla kyetään tunnistamaan kasvuun ja kansainvälistymiseen hakeutuvia yrityksiä

sekä ohjaamaan näitä kasvuyritys- ja innovaatiopalveluun. Yhteistyö kasvuyrityspalvelun

ja seudullisten yrityspalvelujen välillä onkin lisääntynyt viimeisen vuoden aikana.

Seudullisen yrityspalvelun vastuulle kuuluu myös yleinen yrittäjyyden edistäminen.

Välineinä ovat mm. liiketoimintasuunnitelmakilpailut, yrittäjyyden edistämistapahtumat,

opiskelijainfot, yrittäjyyden alueelliset teemapäivät ja messutapahtumat. Tätä toimintaa on

tehty vaihtelevalla innostuksella ja aktiivisuudella.

Rahoituksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna seudullisten yrityspalvelujen toiminnasta

noin 60 % on ollut hankerahoituspohjaista. Hankerahoituksen suurta merkitystä kuvaa se,

että kuntaomisteisten seudullisten kehittämisyhteisöjen henkilöstöstä noin puolet on

rekrytoitu määräaikaisiin hankkeisiin. Tämän seikan huomioon ottaminen on tärkeätä,

koska seudullisten kehittämisyhteisöjen merkitys seudullisten yrityspalvelujen

toteutuksessa on keskeinen. Seudulliset kehittämisyhteisöt vastaavat pääosin siitä, että
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seudullinen hanketoiminta muodostaa tiiviin osan elinkeinostrategioissa määriteltyä

elinkeinopoliittista kehittämistyötä. Seudullisten kehittämisyhteisöt vastaavat valtaosalla

seuduista myös kuntarahoituksen kohdentamisesta elinkeinopoliittisille

kehittämishankkeille. Kehittämisyhteisöjen yritysneuvojat vastaavat toimivien yritysten

perusneuvonnasta tai vaihtoehtoisesti seudulliset kehittämisyhteisöt rahoittavat

merkittävällä osuudella alueellaan toimivia uusyrityskeskuksia ja hautomoja, joiden

vastuulla aloittavien yritysten neuvonta ja toiminnan kehittämisen avustaminen on.

Seudullisten kehittämisyhteisöjen omistajakuntien yhtiöihin vuosittain sijoittamat

rahoitusosuudet muodostavat seudullisten yrityspalvelujen resurssiperustan. Jatkon

kehittämisen näkökulmasta uusia näkökulmia palvelujen järjestämiselle tuo tulevien TE-

toimistojen (nykyisten työvoimatoimistojen) entistä tiiviimpi yhteistyö ja integrointi osaksi

nykyiseen yrityspalvelutoimintaan.

Seudullisilla yrityspalveluilla on oma visuaalinen ilmeensä, (logo), jonka käyttö eri

toimijoiden viestinnässä alueellisesti ja toimijoittain on epäyhtenäistä. Yritys-Suomi-

verkkopalvelun tunnus on verkkopalvelujen käytössä, mutta tunnusta ei ole toistaiseksi

laajennettu koskemaan koko Yritys-Suomi-palveluiden kokonaisuutta. Toistaiseksi

konseptin kuten myös yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja logon käytön edellytykseksi

seudullisissa yrityspalveluissa on nähty vaatimus riittävästä yhtenäisestä ja

valtakunnallisesti tasalaatuisesta palvelutarjonnasta. Yritys-Suomi-portaalissa ei

myöskään toistaiseksi ole valmista näkymää seudullisiin yrityspalveluportaaleihin, tosin

yhtenäisen konseptin valmistelutyö on käynnissä. Toisaalta toistaiseksi ei vielä ole

olemassakaan kovin montaa seudulliset palvelut kokoavaa portaalia. Julkiset

yrityspalveluiden tarjoajat löytyvät tällä hetkellä Yritys-Suomi-portaalin YPA-

Yrityspalveluhakemisto–hakupalvelun avulla.

2.1.2 Tulokset ja kehittämisen tavoitteet jatkossa

Seudullisessa yrityspalvelussa on mukana 66 seutua. Palvelujen yhteistä järjestämistä

koskevia seudullisia yhteistyösopimuksia on solmittu 53 seudulla.

Valtakunnallinen Seudulliset yrityspalvelut -hanke on tukenut eri toimijoiden yhteistyön

jäsentymistä vetämällä seudullisia arviointi- ja kehittämiskeskusteluja (51 seudulla), joissa

seudullista yrityspalvelutoimintaa ja sen kehittämistarpeita on käyty yhdessä toimijoiden

kanssa läpi yhteisen keskustelurungon pohjalta. Keskusteluissa on välitetty tietoa muilla

seuduilla toteutetuista toimintamalleista.
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2.1.2.1 Kehittämisen keskeisiä tuloksia

Seudulliset yrityspalvelut–hankkeen aikana järjestettiin yli 100 koulutustilaisuutta, joihin

osallistui yhteensä yli 4000 osallistujaa. Yritysneuvojakoulutuksen järjestämiseksi tehtiin

aloite yritysneuvojan erikoisammatti-tutkinnosta, joka hyväksyttiin opetusministeriön

asetuksella maaliskuussa 2008. Erikoisammattitutkinnon vaatimuksia sekä tutkintoon

valmentavaa koulutusta antavia ja näyttötutkintoja vastaanottavia tahoja koskevasta

jatkovalmistelusta vastaa opetushallitus. Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

voidaan aloittaa aikaisintaan vuonna 2009, minkä vuoksi syksyllä 2008 käynnistetään

ESR- rahoitteisena erillinen valtakunnallisesti toteutettava yritysneuvonnan

valmennusohjelma. Jokaiselta TE-keskus alueelta koulutetaan ensi vaiheessa 20

yritysneuvojaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on varautunut rahoittamaan 1-3

valmennustilaisuutta jokaista TE-keskusaluetta kohden. Valmennuksen kohderyhmiä ovat

muun muassa yritysneuvojat, asiakasvastaavat, starttirahakäsittelijät sekä

työvoimatoimiston yritysrajapinnassa työskentelevät henkilöt.

Seuraavassa tiivistelmä seudullisten yrityspalvelujen tuloksista:

1. Seudullinen yrityspalveluverkosto on organisoitu ja sen perustana oleviin

sopimuksiin johtanut valmisteluprosessi on merkittävästi lisännyt eri toimijoiden

yhteistyötä.

2. Laatujärjestelmän osalta on laadittu ISO 9001 mukainen vaatimusohjeisto

seudullisen yrityspalvelun jatkuvaa kehittämistä varten. Tavoitteena on, että kaikilla

seudullisilla yrityspalveluilla on toimivat johtamisjärjestelmät, jotka on toteutettu

Vaatimukset seudullisen yrityspalvelun johtamisjärjestelmä” -asiakirjan

määrittelemän mallin mukaisesti. Johtamisjärjestelmässä otetaan kantaa

strategiaan, johtamiseen, dokumentointivaatimuksiin ja toiminnan ohjaukseen.

Lisäksi on laadittu yhteisiä toimintamalleja mittareiden asettamiseen ja niiden

analysointiin, asiakaspalautteen keräämiseen, sopimusperusteiseen yhteistyöhän

ja kumppanuuteen sekä yhteisiä prosessikuvauksia mm. alkavan yrittäjän

neuvonnan osalta. Seudullisissa yrityspalveluissa on hyödynnetty yhteisesti

laadittua laatustandardipohjaa joko kokonaan tai osittain. Jatkossa tehdyn

standardointityön tulisi toimia pohjana laadittaessa vaatimusmäärittelyä Yritys-

Suomi brändin käytölle seudullisissa yrityspalveluissa.

3. Yritysneuvonnan ja- palvelujen osaamistason nostamiseksi on saatu aikaan

konkreettisia ratkaisuja. Kansallinen yritysneuvojavalmennus käynnistyy kaikilla

TE-keskus alueilla alkuvuodesta 2009. Valmennuksen toteuttajiksi valittiin

kansallisella puitekilpailutuksella kuusi asiantuntijatahoa, joiden kanssa on solmittu
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puitesopimus valmennuksen toteuttamisesta vuoden 2011 loppuun asti.

Pitkäkestoisella sopimuksella turvataan näin ollen osaamisen kehittäminen

kohderyhmän palautteiden pohjalta. Lisäksi yritysneuvojien erikoisammattitutkinto

tarjoaa jatkossa pysyvän rakenteen osaamisen kehittämiselle.

4. Osana Yritys Suomen verkko- ja puhelinpalveluja on laadittu sähköisten palvelujen

kehittämisen hankekokonaisuus. Muun muassa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu (CC)

sekä seudulliset näkymät osana kansallista Yritys-Suomi-portaalia. Laajentuva ja

kehittyvä Yritys-Suomi-portaali/verkkopalvelu tukee seudullista yrityspalvelua

parantamalla palveluiden saavutettavuutta (verkkopalvelu auki 24 h) sekä

lisäämällä sähköistä asiointia. Seudullisten yrityspalveluportaalien suunnittelu,

rakentaminen ja kehittäminen on aloitettu osana Yritys-Suomi-verkkopalvelun

sisältöjen ja toiminnallisuuksien laajamittaista kehitystyötä.

5. Kuntaliiton ylläpitämässä Seudulliset yrityspalvelut- yhteisön ekstranet -palvelu on

siirretty Yritys-Suomi -verkkopalvelun ylläpidettäväksi ja edelleen kehitettäväksi.

Ekstranetissä on sisältöä kaikkiaan 70 seudullisen yrityspalvelun osalta.

6. Yrityssetelin käyttöönoton tueksi laaditaan parhaillaan TE-keskuksille seteleiden

käyttöönottosuunnitelmaa ja käyttöopasta seteleiden käyttöönottamiseksi sekä

tarvittavat mallipohjat asiantuntijoiden kilpailutuksin ja sopimuksiin. Tarkoitus on,

että yritysseteleiden pilotointi käynnistyy keväällä 2009.

7. Vaikuttavuus- ja asiakastyytyväisyysmittareita on kehitetty. Organisaatiokohtaista

määrällistä ja osittain myös laadullista mittaamista tehdään, mutta sen taso ja

systemaattisuus vaihtelee. Yhteisiä, organisaatiorajat ylittäviä määrällisiä ja/tai

laadullisia mittareita, ei ole tällä hetkellä käytössä.

8. Kaikille Yritys-Suomi -brändin alla jatkossa toimiville seudullisille yrityspalveluille

yhteinen palvelusisältö on kuvattu (ks. kuva 2. alla).
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Kuva 2: Seudullisen yrityspalvelun kaikille yhteinen peruspalvelutaso

2.1.2.2 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitetilana on, että seudullisen yrityspalvelun asiakas saa kaikista Yritys-Suomi-brändin

alla toimivista seudullisista yrityspalveluista samantasoista asiakaslähtöistä,

asiantuntevaa ja ammattitaitoista neuvonta- ja tietopalvelua, palvelutarveselvityksen sekä

tarpeen mukaan yhteyden muihin asiantuntijoihin. Asiakkaalle Yritys-Suomi

-brändi seudullisessa yrityspalvelussa on viesti siitä, että asiakas voi odottaa saavansa

Yritys-Suomi-palvelulupauksen mukaisen palvelun.

Yritys-Suomi-brändin käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että seudullinen yrityspalvelu

kykenee tuottamaan perustason mukaiset palvelut ja että palvelu täyttää myös muut

brändin käyttöoikeuden saamiseen liittyvät ehdot. Tehdyn laatutyön pohjalta laaditaan

standardivaatimukset ja evaluointimenetelmä Yritys-Suomi brändin käyttöoikeiden

saamiseksi. Lisäksi jatkon kehittämistyössä tulee hyödyntää alueilla tehtyjä tai valmisteilla

olevia auditointimenettelyjä.

NEUVONTA- JA TIETOPALVELU
- henkilökohtainen yleisneuvonta

- itsepalvelupäätteet (yritysneuvoja apuna tarpeen mukaan)
- Yritys-Suomi–verkkopalvelu ja puhelinpalvelu

PALVELU/RATKAISU
aloittavat yrittäjät ja nuoret yritykset

• Yritystoiminnan aktivointi

• Alkavan yrittäjän palveluprosessi sis.
starttiraha ja mahdollinen ohjaus hautomoon

• PRH:n palvelut (kaupparekisteripalvelut,
teollis-oikeudelliset palvelut)

• Alkavan yrittäjän koulutukset (AIKO)

• Yrityssetelin tarvearviointi ja myöntäminen

• Aloittavan yrittäjän/yrityksen tuotteistettujen
palvelujen tarvearviointi ja myöntäminen, kuten
ProStart, TuoteStart, Myyntiteho, YritysTutka ja
PK-LTS

• Lakisääteisiä palveluja yrityksille

YHTEYS ASIANTUNTIJOIHIN
kaikki asiakkaat

Erityisasiantuntijat – yksityiset ja julkiset

• Tutkimus ja kehitys

• Rahoitus

• Vienti ja kansainvälistyminen

• Kumppanit/partnerit

• Kasvuyrityspalvelu

• Innovaatiopalvelu

• Omistajanvaihdos

• Työantaja-/työvoimapalvelut

• Liiketoiminnan uudistaminen (TMA)

• Liiketoiminnan hallittu lopettaminen

Seudullisen yrityspalvelun
kaikille yhteinen peruspalvelutaso

PALVELUTARVESELVITYS (DIAGNOOSI)
- asiakasvastaavien osaamisella ja kokemuksella

- tarvittaessa kasvu- ja kipupisteanalyysit ym. apuvälineet

V

D

T

R
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Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen on keskeinen osa uudistuvia työvoima- ja

yrityspalveluja. Seutujen erilaiset tarpeet ja palvelujen rakenne otetaan huomioon siten,

että peruslähtökohtana turvataan tasalaatuinen yritysneuvontapalvelu koko maassa.

Kehittämistyö perustuu jatkossa TEM asiakassegmenttien mukaiseen kehittämiseen, jolla

mahdollisestaan entistä asiakaskeskeisempi palvelu seuduilla. Työ- ja

elinkeinoministeriön sekä työ- ja elinkeinohallinnon aluetason uudistustyö mahdollistaa

entistä laajemman yhteistyön ja resursoinnin seudullisten yrityspalvelujen

kehittämistyöhön ja sen johtamiseen.

Seudulliset yrityspalvelujen keskeisiä vaikuttavuustavoitteita ovat:

1. Yrityspalvelutarjoajien tiiviin yhteistyön ja yhdessä tehtävän palveluiden

kehittämisen avulla lisätään neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden löydettävyyttä,

saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua sekä vähennetään päällekkäisyyttä

palveluiden tuottamisessa.

2. Turvataan ja kehitetään tasalaatuinen yritysneuvontapalvelu koko maassa

3. Kehitetään yritysneuvonnassa toimivan henkilöstön osaamista.

4. Edistetään yritysten perustamista, sukupolvenvaihdoksia sekä nuorten yritysten

kasvua ja jatkuvuutta.

5. Lisätään ja turvataan työpaikkoja, elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä

saadaan aikaan työttömyyden laskua.

6. Parannetaan julkisten yrityspalveluiden tuottavuutta.

Seudullisten yrityspalvelujen neljä keskeisintä toiminnallista tavoitetta ovat:

1. Palvelun kansallisen ja alueellisen tason johtaminen sekä tukipalveluiden

organisoiminen.

2. Entistä asiakaslähtöisemmän palvelukonseptin kehittäminen, mikä perustuu yritys-

segmenttipohjaiseen jatkokehittämiseen. Yhteisen asiakkuudenhallinnan ja

palveluprosessien kehittäminen, jolla parannetaan tuottavuutta ja asiakaspalvelua

kansallisten tavoitteiden suuntaan.

3. Osaamisen jatkuva kehittäminen

4. Yritys-Suomi -brändin hallittu käyttöönotto seudullisissa yrityspalveluissa

Tavoitteiden toteutumiseksi ehdotetaan seuraavia jatkotoimenpiteitä:

1. Palvelun kansallisen ja alueellisen tason johtaminen ja tukipalveluiden

organisoiminen

− Seudullisten palvelusopimusten uudistaminen ja päivitys
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− Yhtenäisten palveluprosessien, toimintamallien ja menetelmien kehittäminen ja

päivitys

− Peruspalvelutason tuottamiseen tarvittavien resurssien varmistaminen.

Seudullisten yrityspalvelujen rahoituspohjan vakiinnuttaminen; kansallisista

ohjelmista ja rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden kytkeminen

seudullisten yrityspalvelujen pitkäjänteiseen toteutukseen

− Palvelun toteutumisen seuranta, mittaaminen ja seurantatiedon käsittely sekä

johtopäätösten vieminen palvelukehitykseen

− Laatutyön kehittäminen tehdyn työn pohjalta

− TE-keskusten alueellisen johtamisvastuun tehostaminen ja kehittäminen

2. Asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen

− Sopimusperusteisen verkostomallin kehittäminen asiakaslähtöisesti siten, että

työ- ja elinkeinohallinnon paikallisella uudistuksella entisestään karsitaan

palvelujen päällekkäisyyttä ja lisätään julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen

saatavuutta, integrointia ja tunnettuutta mm. jakelukanavia tehostamalla ja

monipuolistamalla. Tulevien TE-toimistojen, seudullisten kehittämisyhtiöiden ja

TE-keskusten työnjaon täsmentäminen ja roolien määrittäminen.

− Asiakasvastaavien nimeäminen ja yhtenäisten kriteerien määrittämien

seudulliseen asiakasvastaavatyöhön

− Uusien työkalujen ja erityisesti asiakaslähtöisen yrityssetelin yhteisen

toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Verkkopohjaisen

asiantuntijahakupalvelun kytkentä palveluprosesseihin

− Yhteisten tieto- ja asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen (ei välttämättä

yhteisiä järjestelmiä, vaan yhteinen toimintatapaa, jolla kunkin toimijan

keräämää tietoa hyödynnetään yhdessä asiakaspalvelun parantamiseksi).

− Käynnistettävän Yritys-Suomi contact center -toiminnan kytkeminen

seudullisiin yrityspalveluihin esim. ajanvaraukset ja laajemman

verkostoyhteistyön mahdollisuudet

− Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen myös muiden kuin aloittavien ja

nuorten yritysten palveluna; erityisesti kasvuyritysten tunnistaminen ja

ohjaaminen kasvu- ja innovaatiopalveluun.
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3. Osaamisen jatkuva kehittäminen

− Kansallisen yritysneuvojavalmennuksen toteuttaminen ja jatkokehittäminen TE-

keskusalueilla

− Yritysneuvojavalmennuksen syventävien osioiden sekä

ajankohtaiskoulutuksen määritys ja tarvittavin osin kilpailutus kansallisesti mm.

luovat alat ja kuluttajasuojaan liittyvät asiat

4. Yritys-Suomi -brändin hallittu käyttöönotto seudullisissa yrityspalveluissa tehtyä

laatutyötä hyödyntäen sekä monikanavamallin mukaisesti

− Asiakasviestinnän ja palveluverkoston sisäisen viestinnän ja hyvien

käytäntöjen levittämisen tehostaminen

− Seudullisten verkkopalvelujen kehittäminen yrityssuomi.fi –rakenteen

mukaiseksi, jotta asiakkaat kokevat palvelut mahdollisimman yhdenmukaisesti

organisaatioista riippumatta. Verkkopalvelujen valtakunnallisten ja seudullisten

sivujen linkittäminen yhteen asiakkaan kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi

(valtakunnallisesta sivustosta kaikille yhteiset asiat ja seututasolta juuri ko.

seutuun liittyvät asiat kuten hankkeet, palvelut ja yhteystiedot).

− Yritys-Suomi- brändin mukaisesti hyväksytyissä seudullisissa palvelupisteissä

brändin mukainen visuaalinen ilme käyttöön.

2.2 Kasvuyrityspalvelu

Lähtökohtana kasvuyrityspalvelun kehittämisessä oli viedä eteenpäin vuosina 2003 - 2004

kehitetyn toimintamallin ja sen pohjalta 25.5.2005 lanseeratun Kasvuyrityspalvelun

jatkokehitystä kasvuyrityksille kohdennetun yhteisen palvelukonseptin mukaisesti

Kasvuyrityspalvelun tuottavat yhteisen valtakunnallisen ja alueellisesti räätälöidyn

konseptin mukaisesti Finnvera Oyj, Finpro ry, TE-keskukset ja Teknologian ja

innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes.

2.2.1 Lähtö- ja nykytilanne

Neljän organisaation ensimmäisen yhteisen palvelukonseptin viemiseksi osaksi normaalia

työskentelyä Kasvuyrityspalvelulle laadittiin yhteinen palveluvisio:

”Asiakkaalle olemme helposti lähestyttävä, luotettava ja laadukas palvelukokonaisuus,

jonka avulla hän löytää nopeasti tien kilpailukykynsä vahvistamiseen. Toimintamme
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perustuu yhteistyöhön, jota toteutamme aina asiakkaan menestyksen näkökulmasta.

Autamme luomaan uusia suomalaisia menestystarinoita. Toimintamme on tuloksellista.”

Lisäksi suunniteltiin yhtenäisiä käytännön menettelytapoja kasvuasiakkuuksien
hoitamiseksi, kuten

− tapa tunnistaa yhteisiä kasvuasiakkuuksia yhteisten kasvuyrityskriteerien avulla

− joustava tapa sopia asiakaskohtaisen tiimin kokoamisesta ja asiakasvastuista

− yhteinen tapa tunnistaa asiakkaan kehittämistarpeet laaja-alaisen tarvekartoituksen

avulla sekä

− tapa rakentaa yhteinen, tavoitteellinen kehittämissuunnitelma, jonka avulla luodaan

kasvuasiakkaan tarpeista lähtevä kokonaiskuva yrityksen pitkäjänteisestä

kehittämisestä ja perusta seurannalle ja arviolle kehittämistyön tuloksista.

Kasvuasiakkaiden yhteistä hoitotapaa on kuvattu tarkemmin seuraavassa kuvassa (ks.
kuva 3).

Kuva 3: Kasvuasiakkuuden yhteinen hoitotapa

Yhteisen toimintamallin hyötyjä eri osapuolille kartoitettiin haastattelemalla asiakkaita,

palvelun käytännön toteuttajia sekä omistaja- ja tuottajaorganisaatioiden edustajia. Alla

olevaan kuvaan on koottu hyödyt.
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Kuva 4: Kasvuasiakaspalvelun hyödyt eri osapuolille

Työryhmä selvitti myös, mitkä ovat keskeisimpiä kehittämisalueita, joihin keskittymällä

saataisiin aikaan toimiva Kasvuyrityspalvelu. Tunnistettuja kehittämisalueita olivat mm.

seuraavat

− Palvelu- ja tuotekehitystyötä sekä Kasvuyrityspalvelun yhteistyökumppaneiden

palvelutarjontaa pitää yhtenäistää.

− Yritysrahoituksen hakemusmenettelyä tulee yhtenäistää asiakkaan kannalta

järkeväksi.

− Yhteinen asiakastietojärjestelmä tulee ottaa käyttöön ensin kasvuasiakkaissa.

− Yhteistyön tavoitteet ja mittaus tuloskorteille, jotka tulee ottaa yhteneväisesti käyttöön

kaikissa kasvuyrityspalveluorganisaatioissa.

Edellä kuvatun keskeisimpien kehittämisalueiden listauksen voi katsoa muodostaneen

myös työryhmän toiminnalliset tavoitteet.
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Taulukko 1. Kasvuyrityspalvelun tuloskortin lukuja (2005–2007, tavoite 2008)

Kasvuyrityspalvelun nykytilanne

Vuoden 2007 tuloskorttilukujen mukaan Kasvuyrityspalvelun asiakasvastaavina toimii 112

henkilöä ja kasvuyritystiimien jäseninä 92 henkilöä (henkilöstökysely 15.10.2007).

Edelliset luvut ovat osittain päällekkäisiä, sillä joillakin henkilöillä on asiantuntemukseensa

perustuen useampia rooleja Kasvuyrityspalvelussa.

Kasvuyrityspalveluorganisaatiot tarjoavat asiakkailleen edelleen huomattavan laajan,

mutta edelleen myös melko koordinoimattoman tuote- ja palveluvalikoiman.

Asiakasvastaavien keskeisenä tehtävänä on auttaa asiakasta löytämään toimivimmat

vaihtoehdot laajasta valikoimasta. Kasvuyrityksen kehitystä tukevan räätälöidyn

palvelukokonaisuuden aikaansaaminen edellyttää asiakasvastaavan tai kasvuyritystiimin

jäsenten apua. Palvelun toteuttaminen edellyttää myös organisaatioiden johdon vahvaa

tukea ja sitoutumista.

Yhteinen asiakkuusprosessi

Asiakkuusprosessi on vaiheistettu siten, että organisaatioiden yhteinen kasvuasiakastiimi

tai alueellinen kasvuyrityspalvelun johtoryhmä määrittelee yhtenäisellä kriteereillä

toiminta-alueensa kasvuyritysasiakkuudet ja sopii asiakasvastuista sekä asiakkaiden

kontaktoinnista. Asiakasvastaava ottaa yhteyttä yritykseen, sopii tapaamisen ja esittelee

Alueellisessa kasvuyrityspalvelussa
olevien kasvuyritysten määrä

Toteuma
2005

Toteuma
2006

Toteuma
2007

Tavoite
2008

Kasvuyrityspalvelun asiakaskannassa
olevat yritykset (kpl)

227 336 409 487

Uudet palveluun tulleet kasvuyritykset (kpl) - 160 141 144
Kasvutiimien työskentely
Tiimin ja kasvuasiakkaiden yhteiset
tapaamiset
(2-4 kvartettiedustajaa tapaamisessa)

- 354 579

Asiakastulokset (asiakashaastattelu,
syksy 07)
Palveluiden hyödyllisyys asiakkaille (1-5) - - 3,11 3,34
Asiakastyytyväisyyteen perustuva laatutaso
(1-5)

-
- 3,28 3,46

Palvelumielikuva (1-5) - - 3,29 3,45
Prosessin toimivuus (henkilöstökysely,
syksy 07)
Kvartetin yhteistyön toimivuus (1-5) - - 2,61 2,93
Kvartetin yhteistyön tuloksellisuus (1-5) - - 2,17 2,78
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palvelukonseptin. Kasvuyrityspalvelu muodostaa tarpeiden mukaisesti yhdistetyn

kasvuyrityspalveluorganisaatioiden asiantuntemuksen ja palvelut. Palvelukonseptiin

yhdistetään lisäksi myös muiden yrityspalveluorganisaatioiden ja yksityisten

yrityspalveluyritysten sekä asiantuntijoiden tarjoamat palvelut.

Kuva 5: Kasvuyrityspalvelun asiakkuusprosessi

Kasvuyrityspalvelun asiakaskriteerit

Kasvuyrityspalvelun asiakaskriteerien käytöllä pyritään siihen, että asiakkaat tulisivat

valituiksi mahdollisimman paljolti toisiaan vastaavalla tavalla palvelun piiriin. Alla olevassa

taulukossa on kuvattu kasvuyrityspalvelun asiakaskriteerit.

1. Kasvuhakuisuus − Omistajan sitoutuminen kasvuun ja kehittämiseen
− Näyttöä kasvusta: uskottavat tavoitteet ja suunnitelmat tai

toteutuneet kasvun tunnusluvut
− Tahtoa: kasvuun tähtäävä asenne ja kunnianhimo
− Riskinottokykyä
− Toimii kansainvälisillä markkinoilla tai hakeutuu sinne

2. Kasvukyky − Avainhenkilöiden osaaminen/strateginen osaaminen
− Innovatiivisuus
− Taloudelliset resurssit/realismia toteuttaa suunnitelmat
− Yhteistyökumppanit/henkilökohtainen verkosto

3.Tunnistettu
kilpailuetu

− Innovaatio – tuote, palvelu tai palvelukonsepti
− Osaaminen
− Kustannustehokkuus/hintakilpailukyky
− Brändi ja asiakassuhteet
− Markkinaläheisyys/strateginen kumppanuus
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4. Markkina-
mahdollisuus

− Selkeä fokus
− Kysyntää ja asiakastarve tunnistettavissa, kasvupotentiaali
− Kilpailutilanne

5. Tarve kehittämis-
palveluille

− Kasvuyrityspalvelun yhteistyökumppaneiden toimenpiteillä
on mahdollisuus oleellisesti vauhdittaa kasvua

− Yritys osoittaa oman sitoutumisensa Kvartetti-yhteistyöhön
− Yhteensopivuus alueen elinkeinostrategiaan

Taulukko 2. Kasvuyrityspalvelun asiakaskriteerit

Asiakastyytyväisyys ja palvelua toteuttavan henkilöstön tyytyväisyys

Kasvuyrityspalvelun tuloksellisuuden seuraamiseksi on työryhmä mitannut

asiakastyytyväisyyttä sekä palvelua toteuttavan henkilöstön tyytyväisyyttä.

Kasvuyrityspalvelusta on tehty syksyllä 2007 kaksi kyselyä, joista toinen kohdistui

palvelussa oleviin asiakkaisiin (AddValue Oy:n toteuttamana puhelinhaastatteluna

yhteensä 32 asiakkaalle) ja toinen palvelua toteuttavaan henkilöstöön.

Tutkimuksen mukaan asiakkaiden arviot Kasvuyrityspalvelusta ovat pääosin myönteisiä –

alueiden väliset erot ovat kuitenkin suuria. Kasvuasiakkaiden ja palveluorganisaatioiden

välinen yhteistyö on kuitenkin parantunut kaikilla alueilla aiempaan verrattuna:

− Kasvuyrityspalvelun myötä yhteistyö eri tahojen kanssa on parantunut kaikilla alueilla.

− Arvioitaessa Kasvuyrityspalvelun tuottamaa hyötyä mielipiteet jakautuvat kohtalaisen

voimakkaasti – 30 % ei ole vakuuttunut palvelun hyödyllisyydestä.

− Kasvuyrityspalvelusta tiedottaminen on onnistunut melko hyvin. Osalle vastaajista on

kuitenkin epäselvää mistä Kasvuyrityspalvelussa on kyse ja mitä palveluja /

mahdollisuuksia se tarjoaa.

− Kolme neljäsosaa vastaajista on tyytyväinen Kasvuyrityspalvelun tarjoamaan tukeen

kasvutavoitteiden saavuttamisessa ja kehittämisalueiden määrittelyssä. Neljäsosa

toivoo tukea nykyistä enemmän.

− Yhteistyö Kasvuyrityspalveluun kuuluvien organisaatioiden kanssa toimii yleisesti

ottaen hyvin, tyytyväisyydessä on kuitenkin suuria alueellisia eroja. Kasvuyritystiimien

aktiivisuus yhteistyössä arvioidaan vain kohtalaiseksi. Asiakasvastuuhenkilöt saavat

toiminnastaan erittäin myönteistä palautetta.

Kyselyssä selvitettiin myös, että mitkä tekijät vaikuttavat eniten asiakkaiden arvioon

kasvuyrityspalvelun tuottamasta hyödystä. Asiakkaat pitivät tärkeimpänä
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kasvutavoitteiden saavuttamisen tukea sekä asiakaslähtöisyyttä. Tulokset kertoimineen

ovat alla olevassa taulukossa.

Kerroin

Tukeminen kasvutavoitteiden saavuttamisessa 0.47
Asiakaslähtöisyyden toteutuminen Kasvuyrityspalvelussa 0.44
Kasvuyritystiimin aktiivisuus yhteistyössä 0.38
Tukeminen kasvun kannalta oleellisten kehittämisalueiden määrittelyssä 0.37
Yrityksen liiketoiminnan ja markkinatilanteen ymmärtäminen 0.31
Yhteistyön toimiminen nimetyn tiimin kanssa 0.30
Kasvuyritysyhteistyön tarkoituksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kertominen 0.29
Yhteistyön helppous ja sujuvuus 0.22
Yhteistyön toimiminen asiakasvastuuhenkilön kanssa 0.19

Taulukko 3. Tekijät, jotka vaikuttavat eniten asiakkaiden arvioon Kasvuyrityspalvelun tuottamasta
hyödystä

Asiakastyytyväisyystutkimuksen esiin nostamia palvelun kehittämistarpeita on koottu alla

olevaan taulukkoon kolmen tasoisena kehittämisenä.

Kohtalainen taso /
parannettavaa

Kasvun kannalta oleellisten kehittämis- Kasvuyritysyhteistyön tarkoituksesta ja Yhteistyö asiakasvastuuhenkilön kanssa
alueiden määrittelyssä tukeminen sen tarjoamista mahdoll. kertominen

Yrityksen liiketoiminnan ja
Kasvuyritystiimin aktiivisuus yhteistyössä Tukeminen kasvutavoitteiden markkinatilanteen ymmärtäminen

saavuttamisessa
Yhteistyön helppous ja sujuvuus / Finnvera

Yhteistyö nimetyn tiimin kanssa
Yhteistyön helppous ja sujuvuus / Tekes

Asiakaslähtöisyys
Yhteistyön helppous ja sujuvuus /

Kasvuyrityspalvelun tuottama hyöty TE-keskus

Yhteistyön helppous ja sujuvuus / Finpro

Hyvä tai erittäin hyvä tasoMelko hyvä taso

Taulukko 4. Kasvuyrityspalvelun asiakastutkimuksen perusteella laadittu kehittämismatriisi

Henkilöstökysely, syksy 2007

Henkilöstökysely toteutettiin internet-pohjaisena kyselynä. Vastaajina oli 173
Kasvuyrityspalvelussa työskentelevää henkilöä. Kyselyssä oli neljä kasvuyrityspalvelun
toimintaa ja hyödyllisyyttä luotaavaa kysymystä. Asteikko oli 1-5, jossa 1 merkitsi heikkoa
ja 5 erinomaista. Seuraavassa on kysymykset ja saatujen vastausten keskiarvot.

Arvioi käytännön edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi (1-5)

− Toimintamallin toteutettavuus käytännössä: ka. 2,24

− Osaamisesi riittävyys: ka. 3,12

− Palvelun ymmärrettävyys asiakkaan mielestä: ka. 2,33
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− Resurssit: ka. 2,13

Arvioi yhteistyön toimivuutta roolistasi riippumatta eri osa-alueilla (1-5)

− Yhteistyö kasvuyritystiimin jäsenten kesken: ka. 2,76

− Yhteistyö alueellisen johtoryhmän jäsenten kesken: ka. 2,68

− Valtakunnallisen ohjausryhmän tuki: ka. 1,91

− Kasvuyrityspalveluorganisaatioiden välinen yhteistyö: ka. 2,61

Arvioi kasvuyrityspalvelun asiakastyötä (1-5)

− Asiakasvastaavantyön kiinnostavuus: ka. 2,77

− Asiakasvastaavan työn tuloksellisuus: ka. 2,49

− Kasvuyritystiimin työn kiinnostavuus: ka. 2,64

− Kasvuyritystiimin työn hyödyllisyys asiakkaalle: ka. 2,57

Anna yleisarvosana kasvuyrityspalvelusta (1-5)

− Kasvuyrityspalvelun toiminnan mielekkyys: ka. 2,67

− Kasvuyrityspalvelun toiminnan tuloksellisuus: ka. 2,17

2.2.2 Tulokset ja kehittämisen tavoitteet jatkossa

Työskentely Kasvuyrityspalvelun toimintamallin vakiinnuttamiseksi organisaatioiden

toimintaa on selvästi ja merkittävässä määrin lisännyt, tiivistänyt ja parantanut

kasvuyrityspalveluorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Yhteinen tahtotila asiakaspalvelun

kehittämiseksi on yhteisen teeman myötä vahvistunut kuin myös asiakaskohtaisen

yhteistyön systemaattisuus on osittain lisääntynyt. Lisäksi kunkin toimijan roolit ovat

selkiintyneet.

2.2.2.1 Kehittämisen keskeisiä tuloksia

Palvelutuntemuksen ja osaamisen lisäämiseksi ovat Kasvuyrityspalvelun

yhteistyökumppanit kouluttaneet toisiaan ristiin sekä järjestäneet yhteisiä henkilöstö- ja

asiakastilaisuuksia. Myös työntekijävaihtoja on toteutettu. Asiakkaita on lähestytty myös

yhdessä. Kasvuyrityskumppanit ovat toteuttaneet yhteistä kasvuyrityksiin kohdennettuna

asiakasviestintää.

Lisäksi on lähdetty rakentamaan yhteisiä palvelutuotteita ja sovittamaan yhteen ennen

toisistaan hyvin irrallisia tuotteita ja palveluita sekä etsimään sen avulla nykyistä
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paremmin toisiaan täydentäviä ja asiakaslähtöisempiä palveluyhdistelmiä

kasvuasiakkaiden käyttöön.

Jotta asiakasvastaavat ja kasvuyritystiimin jäsenet kykenisivät tulevaisuudessa

vastaamaan täysimääräisesti palvelusta annettuun palvelulupaukseen sekä tarjoamaan

laajasta tuote- ja palveluvalikoimasta asiakkaalle parhaat ratkaisut, edellyttää se

kasvuyrityspalveluorganisaatioiden palveluiden moninaisuuden ja monimutkaisuuden

vähentämistä. Lisäksi palvelutarjontaa tulee koordinoida segmenttijakoon perustuvaan

palvelukehityksen pohjalta systemaattisesti.

Kasvuyrityspalvelun myötä yritysten kasvu ja kansainvälistyminen on noussut

huomioarvossa ylöspäin sekä organisaatioiden omassa toiminnassa että myös mediassa.

Tämä näkyy myös uudessa työ- ja elinkeinoministeriön konsernitasoisessa

asiakassegmentoinnissa, jossa yksi segmenteistä on ”Kansainvälistymällä kasvua

hakevat yritykset”. Kansainvälistyvien kasvuyritysten tarpeisiin on suunnattu uusia

tuotteita ja palveluja. Lisäksi on saatu aikaan koordinoidumpaa palveluiden kehittämistä.

Kasvuyrityspalvelun yhteistyökumppaneiden ja laajemmassa mielessä TEM-konsernin

yrityksille suunnatun palvelutarjonnan kokonaisselvitys tulee johtamaan palveluiden

päällekkäisyyksien poistumiseen ja palveluaukkojen paikkaamiseen, millä on iso merkitys

koko palvelurakenteen ja sen lisäarvontuottokyvyn kehittämisen kannalta. Innovatiivisten,

kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten näkökulmasta lähtökohtana tulee

olla yritysten palvelutarve ja tavoitteena tarvelähtöisen tuotteen tai tuotekokonaisuuden

kehittäminen yrityksille. Tällöin toiminta muodostaisi merkittävää lisäarvoa jo muutoin

saatavilla oleviin julkisiin yrityspalveluihin nähden.

Myös yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa on lisätty. Kasvuyrityspalvelun

työryhmän on neuvotellut Suomen teknologiakeskusten liitto TEKELin, Seudulliset

kehittämisyhteisöt SEKES ry:n ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa tiiviimmän

yhteistyön aikaansaamisesta.

2.2.2.2 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Kasvuyrityspalvelun kehittämiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen tähtäävät toimenpiteet

ovat työryhmän tekemässä Kasvuyrityspalvelun toimintasuunnitelma 2008/2009

keskiössä. Toimintasuunnitelma on jaettu seitsemään osa-alueeseen:

1. Tavoitteiden asettaminen, seuranta ja johtaminen
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TEM-konserniohjaus asettaa kullekin kasvuyrityspalvelussa mukana olevalle

konserniin kuuluvalle organisaatiolle kasvuyrityspalvelun tavoitteet yhteneväisen

mittariston mukaan ja seuraa, että tavoitteet menevät kunkin organisaation

johtamis- ja ohjausjärjestelmiin.

Tällä hetkellä mittarit kuvaavat asiakasvolyymia, mutta tarkastelu tulee laajentaa

myös palvelussa mukana olevan yrityksen menestystä kuvaaviin mittareihin.

Kasvuyrityspalvelun mittarien asettaminen ja järjestelmästä saatava

tuloskorttiseuranta toteutetaan TE-keskusten ASKO-tietojärjestelmää hyödyntäen

alla kuvatuilla mittareilla

− liikevaihto ja sen muutos (€)

− henkilöstön määrä ja sen muutos (kpl)

− viennin / kansainvälisen liiketoiminnan määrä ja sen muutos (€)

− kasvutiimien ja asiakkaiden yhteisten tapaamisten lukumäärä asiakkaittain

(kpl) (edellyttää Kasvuyrityspalvelun yrityskäynti – tuotteen perustamista

ASKOon)

− kasvuyrityspalvelussa olevien yritysten lukumäärä ja sen muutos (kpl)

− kasvuyrityspalveluun tulleet uudet kasvuyritykset (kpl).

Alueellisen kasvuyrityspalvelun johtamista tulee kehittää siten, että kullakin

alueella on alueellisten yrityspalveluiden tuotannosta ja kehittämisestä vastaava

johtoryhmä ja alueellisella kasvuyrityspalvelulla on alueelliset tulosvastuulliset

vetäjät, jotka ovat alueen johtoryhmän jäseniä.

Kasvuyrityspalvelun valtakunnallisen tason johtamisesta vastaa johtoryhmä.

Palvelulla tulee olla nimetty vetäjä ja hänellä apunaan osaava tiimi. Palvelun

valtakunnallisen johtoryhmän jäsenet tukevat alueilla tehtävää työtä, sparraavat

alueellisia johtoryhmiä, harjoittavat aktiivista sisäistä ja ulkoista viestintää sekä

osallistuvat aktiivisesti alueellisten johtoryhmien työskentelyyn.

2. Kasvuyrityspalvelun kehittäminen

Kasvuyrityspalvelun toimeenpanon kehittämisen keskeisimmät toimenpiteet

liittyvät asiakasvastaavien ja kasvuyritystiimien toiminnan kehittämiseen alueella.

Keskeisimmät kehittämistavoitteet ovat seuraavat:
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− Asiakasvastaavakohtaisen asiakasmäärän vähentäminen 10–15

kasvuasiakkaaseen asiakasvastaavaa kohden.

− Asiakasvastaavaksi tulee nimetä henkilöitä, joilla on osaamista ja halua tehdä

laajaa yhteistyötä asiakkaiden ja asiakaspalveluorganisaatioiden kanssa.

− Asiakasvastaaville on varattava työhön riittävät resurssit ja nostettava

kasvuyrityspalvelun ja kasvuasiakassuhteiden hoitaminen työnkuvassa

tärkeimmäksi tehtäväalueeksi. Palkkauksen tulee vastata työn vaativuutta.

− Kasvuyrityspalvelun prosessin mukaista toteutusta, johon sisältyy

kasvustrategian toteutuksen tukeminen sekä kasvusopimusten käyttöönotto,

tulee systematisoida.

− Palveluorganisaatioiden palveluprosessit tulee sovittaa yhteen sekä sopivilta

osin yhdenmukaistaa

− Palvelu tulee saada entistä tiiviimmäksi osaksi yhteistyöorganisaatioiden

prosesseja ja rakenteita.

3. Asiakasvalinta, asiakashankinta ja yhteistyö muiden yrityspalveluiden tarjoajien

kanssa

Tavoitteena asiakasvalinnan kehittämisessä on, että kasvuyritykset tulevat

alueesta riippumatta valituiksi paremmin toisiaan vastaavalla tavalla palvelun

piiriin. Tämä edellyttää nykyisten valintakriteerien selkeyttämistä sekä kriteerien

viestimistä alueille siten, että saadaan aikaan yksiselitteinen ymmärrys siitä, mitä

kriteereillä tarkoitetaan ja tavoitellaan. Palvelu tulee kohdentaa tiukemmin ja

alueellisesti yhtenäisemmin kriteerein innovatiivisille kansainvälistymällä kasvuun

tähtääville yrityksille. Tavoitteena on, että palvelu vastaa paremmin jo nykyisin

voimassa olevia kriteerejä ja kehittämispanostukset voitaisiin kohdentaa entistä

tehokkaammin valikoiduille yrityksille.

Yritysten valinnassa on painotettu lisäksi seuraavia lähtökohtia:

− yrityksellä tulee olla tunnistettava kasvun riski, kasvustrategia ja sitä tukeva

liiketoimintasuunnitelma

− valintojen tulee tuoda kasvuyrityspalveluun lisää uusia riskipitoisia nuoria

kansainvälistyviä yrityksiä

− valintojen tulee tuoda kasvuyrityspalveluun lisää yrityksiä, jotka eivät vielä ole

minkään Kasvuyrityspalvelun yhteistyökumppaniorganisaation asiakkaita
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− kasvuyrityspalveluun tulevalla yrityksellä ei tarvitse olla tarvetta asiakkuuteen

kaikkien organisaatioiden kanssa voidakseen tulla kasvuyrityspalvelun

asiakkaaksi.

Arvioitaessa yrityspalvelujen ja -palvelutarjonnan jatkokehittämistarpeita keskeinen

kysymys on, mitä Kasvuyrityspalvelun yhteistyökumppaneiden uusi

asiakassegmentointi ja asiakastarpeet edellyttävät konsernin palvelutarjonnalta ja

miten koko konsernin palveluketju saadaan toimimaan asiakaslähtöisesti ja tiiviinä

ja joustavana verkostona. Pohdinnassa tulee ottaa huomioon mm.

innovaatiopoliittisessa selonteossa kuvattu tarve kokonaisvaltaiselle

kasvuyrittäjyyspolitiikalle, jonka lähtökohtana on innovatiivisten, kasvuun ja

kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten palvelutarve. Kokonaisvaltainen

kasvuyrityspolitiikka sisältää kasvuyrittäjyyttä edistävän rahoitus- ja

palvelujärjestelmän uudistamisen yrittäjä- ja sijoittajalähtöisesti toimivaksi

selkeäksi kokonaisuudeksi, joka kattaa esihautomotoiminnan, sijoittajavetoisten

hautomojen kehittämisen, yrityspalvelujen räätälöidyt ratkaisut sekä

riskirahoituksen ja venture capital -mallien määrätietoisen kehittämisen. Lisäksi

kokonaisuuteen sisältyy kasvuun kannustavien verotus- ja sääntelyratkaisujen

kehittäminen ja korkeakoulujen roolin vahvistaminen kasvuyrittäjyyden

edistämisessä.

Kasvuyrityksille suunnattua palvelutarjontaa tulee selkeyttää tunnistamalla ja

poistamalla palveluissa olevat päällekkäisyydet ja aukot. Vastaavasti tulee

huolehtia siitä, että kehitettäessä uusia kasvuyrityksille tarjottavia toimintamalleja,

tuotteita ja palveluja tehdään systemaattinen arviointi siitä, mihin sellaiseen

asiakastarpeeseen uusi palvelu vastaa, johon ei vastata jo olemassa olevilla

julkisilla tai yksityisillä palveluilla. Tässä vaiheessa ennen nykyisen

palvelutarjonnan kokonaiskartoitusta ja tähän perustuvaa tuotekehitystä työryhmä

on tunnistanut kasvuyrityksille suunnatussa palveluissa mm. seuraavia

kehittämistarpeita: – Kaupallistamisen ja uusien markkinoiden avaamisen

tuotteiden, palveluiden ja rahoituksien listaaminen asiakasvastaavien työkaluksi

(mm. Tekes, Nopef ja Finnpartnership / Finnfund).

– Kasvun, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan yksityisten asiantuntijoiden

ja pääomasijoittajien listaaminen verkkopohjaiseen asiantuntijahakupalveluun, A-

pooliin.
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– Finpron, Finnveran ja Tekesin toteuttama Kasvuyrityksen

liiketoimintasuunnitelma– pilotoinnin jatkaminen suuremmalla yritysjoukolla ja sen

myötä palvelun vakiinnuttaminen osaksi kasvuyrityspalvelun palvelutarjontaa.

Yhteistyötä muiden kasvuyrityksille palveluita tarjoavien tahojen kanssa tulee

edelleen rakentaa ja kehittää uusien potentiaalisten kasvuasiakkaiden

tunnistamiseksi ja palvelemiseksi. Jo aloitettua yhteistyötä Suomen

teknologiakeskusten liitto TEKELin, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry:n ja

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n kanssa syvennetään ja uusia yhteistyön avauksia

tehdään muiden kasvuyritysten palvelun kannalta keskeisten

yhteistyökumppaneiden, kuten pankkien, pääomasijoittajien ja konsulttien, kanssa.

4. Asiakastiedon yhteiskäyttö

Asiakastiedon yhteiskäyttö on keskeinen työkalukehityksen kohde. Ensivaiheen

toteutuksena asiakastiedon minimisisällön siirto saadaan käyttöön

organisaatioiden asiakastietojärjestelmien välille postikonttorisovellusta

hyödyntäen. Tiedonsiirron juridisena edellytyksenä on yrityspalvelujen

asiakastietojärjestelmän yhteistyöstä sopiminen. Myös asiakkuudenhallinnan ja

asiakastiedon vaihtoon liittyvää lainsäädäntöä tulee edelleen selvittää.

5. Kasvuyrityspalvelun henkilöstön osaamisen lisääminen

Kasvuyrityspalvelussa toimivien henkilöiden osaamisesta huolehtimista tulee

laajentaa jatkamalla hyväksi havaittua Finnveran, Tekesin ja Finpron aloittamaa

ristiin kouluttamista ja osaajavaihtoa. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että kansalliseen

yritysneuvojien koulutusohjelmaan tulee kasvun, kansainvälistymisen ja

innovaatiotoiminnan syventävät moduulit ja ajankohtaisosiot.

6. Viestinnän kehittäminen ja lisääminen

Kasvuyrityspalvelun viestintää tulee aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lisätä.

Ulkoisella viestinnällä tavoitellaan asiakkaiden omaehtoisen palveluun

hakeutumisen lisäämistä. Viestinnälle tulee laatia tavoitteellinen ja vastuutettu

viestintäsuunnitelma, jonka toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit.

Kasvuyrityspalvelu tulee saada osaksi Yritys-Suomi-portaalin kasvun ja

kansainvälistymisen palvelupolkuja. Viestinnän kehittäminen ja lisääminen

edellyttää kasvuyrityspalvelun palvelulupauksen kirkastamista ja palvelutarjonnan

selkeyttämistä.



27

2.3 Innovaatiopalvelu

Innovaatiopalvelun keskeisenä tavoitteena on uusien innovaatioiden kaupallistamiseen

tähtäävien tukipalvelujen kehittäminen. Toisin kuin Yritys-Suomi -palvelu-uudistuksen

muiden palvelukokonaisuuksien kohdalla, innovaatiopalvelujen valmistelu- ja

kehitystyössä lähdettiin luomaan uusia palvelumalleja kolmesta näkökulmasta, joita

tarkasteltiin työryhmissä.

Seuraavassa on esitelty työryhmätyön tulokset alatyöryhmien teemojen mukaisesti.

Ensimmäiseksi esitellään Ideasta markkinoille –innovaatiopalveluita, toisena pk-yritysten

alueellisia innovaatiopalveluita ja lopuksi korkeakoulujen innovaatiopalveluita yrityksille.

Kappaleiden sisällöt linkittyvät varsin väljästi teemoihin ja eri teemojen välillä on runsaasti

ristikkäisiä kytkentöjä – eri ryhmissä löydettiin samoja ideoita, mikä ilmentää varsin hyvin

innovaatiopalvelujen erityisluonnetta suhteessa muihin Yritys-Suomi -palvelu-uudistuksen

palvelukokonaisuuksiin; kasvuyrityspalveluun, seudullisiin yrityspalveluihin sekä verkko- ja

puhelinpalveluun.

Edellä mainittujen kolmen alatyöryhmän lisäksi osana Yritys-Suomi -palveluita

käynnistettiin Enterprise Europe Network – Yritys-Eurooppa –verkostoyhteistyö.

Enterprise Europe Network on osa komission kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa

(CIP). Enterprise Europe Network –verkosto tarjoaa kansainvälistymis- ja

innovaatiopalveluita kansainvälisesti suuntautuneille yrityksille, yliopistoille ja

tutkimuskeskuksille. Verkosto tarjoaa laajan palveluvalikoiman EU-asioita koskevasta

tiedottamisesta yhteistyökumppaneiden hakuun sekä kansainvälisten

teknologiansiirtohankkeiden tukemiseen.

2.3.1 Ideasta markkinoille innovaatiopalvelut

Ideasta markkinoille -alatyöryhmä käsitteli työskentelyssään innovaatiopalvelua, joka

tukee yksityishenkilöiden ideoiden kaupallistamisprosessia, nuorten innovatiivisten

yritysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoitusta sekä näitä tukevien

asiantuntijapalveluiden käyttöä ja innovaatiojärjestelmään ja –palveluihin liittyviä

viestinnällisiä haasteita.

2.3.1.1 Lähtötilanne

Työryhmä tunnisti keskeiseksi työskentelynsä lähtökohdaksi tarpeen tarkastella ideaan

perustuvan kaupallistamisprosessin palveluita osana Yritys-Suomi -palvelu-uudistuksen

viitekehystä. Toisena lähtökohtana oli havaittu tarve riittävän suureen ja fokusoituun
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panostukseen erityisesti nuorten innovatiivisten yritysten segmentissä, jotta näillä

yrityksillä olisi kunnolliset edellytykset ja taloudelliset voimavarat kansainväliseen

liiketoimintaan. Kolmanneksi todettiin, että innovaatioprosessien vauhdittamiseksi

tarvitaan rahoituksen ja julkisten yrityspalveluiden rinnalla yksityisiä liike-elämän

asiantuntijapalveluita (ns. KIBS-toimiala). Asiantuntijoiden käyttöä edistetään rahoitus-

instrumenttien lisäksi erityisellä asiantuntijahakupalvelulla, joka myös tukee julkisella

rahalla toteutettavien asiantuntijuutta edellyttävien hankkeiden kilpailutuksissa.

Innovaatiopalveluiden tunnettuuteen ja käyttöön vaikuttavat viestinnälliset haasteet

tunnistettiin niin ikään jo lähtötilanteessa.

Työryhmän roolina oli tukea organisaatiotasoista kehitystyötä Yritys-Suomi-palvelu-

uudistuksen viitekehyksessä, ideoida uusia toimintamalleja ja välittää tietoa

innovaatiopalveluiden eri tuottajatahoja edustavien jäsenten kesken. Lähtötilanteessa

todettiin, että eri tahoilla tehdään innovaatiopalveluiden kehitystyötä ja että on tärkeää

pyrkiä yhdessä tunnistamaan yhteistyö- ja työnjakotilanteet.

Työryhmätyö fokusoitui yksityishenkilön idean jalostamisprosessia edistävän

keksintöasiamiespohjaisen palvelumallin kehittämiseen ja pilotointiin. Nuoren

innovatiivisen yrityksen rahoitusohjelman tarve oli tunnistettu jo ennen työryhmän

muodostamista, ja näin ollen työryhmä seurasi ohjelman notifiointiprosessia sekä

lanseerausta ja hankepäätösprosessia. Näiden lisäksi työryhmän toimialaan kuuluviksi

tunnistettiin esihautomo- ja hautomotoiminnan tarkastelu, pohdinta yksityisten

asiantuntijapalveluiden käytön edistämisestä innovaatioprosesseissa sekä keskustelu

kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten rahoitusjärjestelmän toimivuudesta. Työryhmä

tunnisti myös innovaatiopalveluihin liittyvät viestinnälliset haasteet ainakin palvelujen

saavutettavuuden, niiden vaikuttavuuden sekä hyvien käytännön esimerkkien

viestinnällisen voiman näkökulmista.

2.3.1.2 Kehittämisen keskeisiä tuloksia

Työryhmätyöskentelyn aikana mallinnettiin ja pilotoitiin Keksintösäätiön toimesta ns.

Innopaja-konsepti. Tekes käynnisti nuoren innovatiivisen yrityksen rahoitusohjelman

alkuvuodesta 20081. Ohjelma on lähtenyt liikkeelle hyvin ja on luonnollista, että hakijoiden

karsintaa tapahtuu, koska ohjelmaan mukaan pääsevien yritysten ambitiotason pitää olla

korkealla; tavoitteena on pikemminkin saada aikaan satojen kuin kymmenien miljoonien

liikevaihto. PKT-säätiö toteutti asiantuntijahakupalvelun (työnimellä A-pooli) kehitystyön
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rinnakkain Yritys-Suomi-verkkopalvelun ylläpito- ja kehittämistyön kanssa. Palvelun

tavoitteena on edistää yksityisten liike-elämän asiantuntijapalveluiden käyttöä yrityksissä

sekä tarjota työkaluja ja tukea yrittäjiä palveluiden hankinnan kilpailuttamisessa.

Esihautomotoiminnan linjaukset ja työnjako ovat täsmentyneet työryhmän työskentelyn

aikana. Rahoitus on siirtynyt Tekesiltä Keksintösäätiölle, joka vastaa yksityishenkilön

innovaatiopalvelusta ja hankkii asiakkailleen ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

Keksintösäätiö käynnistää Innovaatiopaja-mallin pilotoinnin pohjalta esihautomotoiminnan

vuoden 2009 alusta. Tekesin rahoitus suuntautuu jatkossa suoraan asiakasyrityksille

innovaatiopalveluiden hankkimista varten (avustus innovaatiopalveluiden ostamiseen).

Valmistelurahoitus on siirtynyt Tekesiltä TE-keskuksiin. Rahoituksen käyttötarkoitus säilyy

ennallaan.

2.3.1.3 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Yksityishenkilön idean kaupallistamisprosessia tukevan innovaatiopalvelun tulisi rakentua

ns. Stage Gate-mallin mukaisesti. Kyseessä on systemaattinen palvelumalli, joka

kohdentuu erityisesti innovaatioprosessin alkuvaiheeseen ja jossa kunkin etukäteen

määritellyn vaiheen jälkeen arvioidaan idean jatkokehitystarpeet. Olemassa olevien

perusmallien ja jo tehtyjen pilotointien perusteella voidaan kuvata yleinen peruskonsepti,

joka voitaisiin ottaa alueellisesti versioituna käyttöön koko maassa. Tärkeää on, että

palvelussa annetaan alkuvaiheen maksutonta neuvontaa ja subventoitua konsultointia

(esim. palveluseteliä hyödyntäen hankittava ulkopuolinen asiantuntijapalvelu),

perusselvitykset ja muu dokumentaatio (esim. valmistelurahoituksella) sekä suoritetaan

ideoiden perusseulontaa siten, että jatkossa idean kehittäminen ohjautuu oikein.

Kuvatussa yleismallissa on piirteitä Keksintösäätiön, PRH:n ja TE-keskusten Tuoteväylä-

toimintamallista, Keksintösäätiön Innopaja-mallin pohjalta vuoden 2009 alussa käyttöön

otettavasta esihautomotoiminnasta sekä TE-keskusten Tuotestart -tuotteistetun

asiantuntijapalvelun käytöstä keksintöasiamiestyön tukena.

Yrityshautomotoiminnan kehittäminen esihautomotoiminnan rinnalla tarjoaa

mahdollisuuksia innovatiivisen ja kasvuhakuisen yritystoiminnan edistämiseen. Israelin

mallin mukaiset sijoittajavetoiset yrityshautomot tukisivat asiakasyritysten liiketoiminnan

kehittämis- ja fasiliteettitarpeiden lisäksi niiden rahoitustarpeita. Nopean kasvun yritysten

rahoitustarjonnassa tunnistettiin siemenrahoituksen jälkeinen markkinapuute.

Markkinapuute havaittiin vaiheessa, jossa yrityksen kasvurahoitustarve (1 - 3 mio €) ylittää 

bisnesenkeleiden rahoitusmahdollisuudet ja alittaa reilusti pääomasijoitusrahastojen

rahoituskriteerit. Yrityshautomotoiminnalla voitaisiin ratkaista rahoitukseen liittyvä

markkinapuute tarjoamalla hautomomallia sijoittajakykyisille yritystoiminnan ammattilaisille
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kuten sarjayrittäjille, jotka toisivat rahoituksen lisäksi osaamisensa ja asiantuntemuksensa

hautomoyritysten käyttöön.

Muita tunnistettuja innovaatiopalveluiden kehittämiskohteita ovat yksityisten asian-

tuntijapalveluiden käytön edistäminen innovaatioprosessissa, keksintöjen

kaupallistamiseen ja lisensiointiin liittyvät kysymykset silloin, kun keksintö halutaan myydä

eteenpäin, innovaatiojärjestelmän toimijoiden roolien ja vastuiden selkiinnyttäminen sekä

innovaatioihin ja innovatiiviseen yritystoimintaan liittyvän näkyvyyden kehittäminen.

2.3.2 Pk-yritysten alueelliset innovaatiopalvelut

Pk-yritysten alueelliset innovaatiopalvelut -alatyöryhmä käsitteli työskentelyssään

innovaatiopalvelua, joka tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuksia osaamisen ja kilpailukyvyn

kehittämiseen hyödyntämällä lähialueen palvelutarjontaa.

2.3.2.1 Lähtötilanne

Palvelukehityksen lähtötilanteessa esille nousi useita jo meneillään olevia innovaatio-

palveluihin liittyviä kehitysaihioita, -hankkeita ja -käytäntöjä. Tarkastelussa olivat

keksintöasianmiespalvelut, TE-keskusten tuotteistetut asiantuntijapalvelut, erityisesti

TuoteStart- palvelu, alueellisia verkostoja kutova Tuoteväylä-toiminta, yrittäjälähtöinen

Ideapankki-konsepti sekä yleisimmin havaittu tarve olemassa olevien osaamisen ja

palvelujen ketjuttamiseksi.

Työryhmän roolina oli tukea organisaatiotasoista kehitystyötä Yritys-Suomi -palvelu-

uudistuksen viitekehyksessä, ideoida ja mahdollistaa uusien toimintamallien pilotointi ja

välittää tietoa innovaatiopalveluiden eri tuottajatahoja edustavien jäsenten kesken.

Lähtötilanteessa todettiin, että eri tahoilla tehdään innovaatiopalveluiden kehitystyötä ja

että on tärkeää pyrkiä yhdessä tunnistamaan yhteistyön ja työnjaon mahdollisuudet.

Työryhmätyön aikana tutustuttiin ruotsalaisen ALMI-organisaation innovaatio-palveluihin

ja siellä sovellettuun innovaatioprosessiin, ns. innovaatiotehdas-mallin käytännön

toteutuksiin. Lisäksi perehdyttiin innovaatiojohtamisen apuvälineeksi tarkoitetun Improve-

työkalun kehittämishankkeeseen. Euroopan komission Innova -aloitteen osahankkeen

puitteissa on rakennettu eurooppalainen, internetissä toimiva Improve -työkalu sekä

palvelu pk-yrityksille ja innovaatiopalveluja tuottaville konsulteille ja asiantuntijoille.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää pk-yritysten innovaatiohallinnan osaamista

tarjoamalla konsulteille työkalu sekä luoda pohjaa eurooppalaiselle standardille arvioida

innovaatiokyvykkyyttä.
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Työryhmässä tarkasteltiin myös EU- ja kansallisen tason innovaatiopolitiikan ja –

strategian linjauksia sekä niiden suhdetta yrityspalvelutoimintaan. Lisäksi tutustuttiin

alueellisiin palvelumalleihin kuten korkeakoulujen ja yritysten vuorovaikutusta edistävään

Innotori-toimintaan, Idearaati-asiantuntijapalveluun2, jonka johtavana ideana on

innovatiivisten hankkeiden arviointi ja eteenpäinvieminen alueellisissa verkostossa sekä

Ideapankki-konseptiin, jonka perusajatuksena on koota yrityksissä syntyviä ideoita ja

tarjota näitä muiden yrittäjien hyödynnettäviksi.

Tuoteväylä -hankkeen tilannetta tiiviisti seurattaessa havaittiin, että alueellisen yhteistyön

aikaansaamiseksi tarvitaan alkuvaiheessa runsaasti tukea, koska verkostojen toimivuus

on suuresti kiinni henkilösuhteista ja asenteista. Oikean työskentelytavan löytämiseksi

tarvitaan ohjausta ja menetelmällisyyttä.

Konkreettisimmin innovaatiopalvelujen kehitystyötä tehtiin Jyväskylän seudulla

järjestetyssä innovaatioasiantuntijoitten kolmipäiväisessä työpajassa, jossa tuotettiin

kolme palvelumallia: Innomylly -idean arviointipalvelu, 2+2 -idean kaupallistamispalvelu ja

viisastenkivi.fi - innovaatioyhteisö.

2.3.2.2 Kehittämisen keskeisiä tuloksia

Työryhmätyön keskeisin tulos on kolmen uuden innovaatiopalvelukonseptin kehittäminen,

joista Innomylly-konseptin pilotoitiin Jyväskylän seudulla keväällä 2008. Pilotoinnin

tarkoituksena oli testata palvelulupausta viikon käsittelyajasta siten, että se kattoi

ajanjakson asiantuntijaverkoston arvioitavaksi ja jalostettavaksi tulleen idean

vastaanottamisesta kirjalliseen raportointiin. Pilotissa tarkasteltiin myös konseptin

suhdetta Yritys-Suomi –palvelu-kokonaisuuteen. Innomylly-palvelun tavoitteena on tarjota

asiakkaalle viikossa tieto idean kehittämisen jatkotoimista. Pilotoinnissa oli mukana 18

asiantuntijaa yhdeksästä organisaatiosta. Kaikkiaan kymmenessä yhteisistunnossa

käsiteltiin 21 ideaa. Lisäksi laadittiin palveluesite, idean raportointipohja sekä suunnitelma

palvelun jatkokehittämiseksi.

Pilotoinnin yhteydessä kerätyn asiakaspalautteen perusteella asiakkailta parhaat

arvosanat sai palvelun nopeus ja helppous. Lisäksi asiakkaat arvostivat idean syvällistä

käsittelyä. Pilotoinnin perusteella havaittiin, että asiakkaille annettu palvelulupaus toimi.

Innomylly-palvelu on ensisijaisesti yritysneuvojan (esim. seudullisessa

yrityspalvelupisteessä) taustatuki hankkeiden ja ideoiden arvioimiseksi. Innomylly -palvelu

2 Mallin kehittämistyössä havaittiin, että on tärkeää tukea ja kouluttaa verkosto-osapuolet sekä tarjota yhteistoimintaa

tukevat työkalut.
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tukee myös seudullisten yrityspalvelujen palvelulupausta. Tuoteväylä-toimintamalli tukee

palvelumallia puolestaan tuomalla maakuntien toimijoita yhteen ja luomalla perustan

luottamukselliselle yhteistyölle sekä toimimalla samalla hyvänä toimintatapana

toimijatahojen välisen tiedon välittäjänä. Haasteena on saada asiakkaat tuomaan ideansa

palvelun piiriin.

Työryhmätyön pohjalta sekä tehdyn kehitystyön ja pilotoinnin perusteella muotoutunut

innovaatiopalvelujen perusmalli on havainnollistettu kuviossa 6.

Kuva 6: Alueellisten innovaatiopalvelujen perusmalli

Perusmallissa ensineuvonta voidaan toteuttaa seudullisessa yrityspalvelupisteessä, josta

innovatiiviset ideat ohjataan jalostusprosessiin. Ideaa jalostavan tarkastelun tavoitteena

on tuottaa nopeasti asiakkaalle tietopohjaa ja näkemystä siitä, miten ideaa kannattaisi

kehittää, jotta siitä muotoutuisi kaupallisesti potentiaalinen hanke. Varsinainen idean

kaupallistamisprosessin valmistelu voidaan toteuttaa lupaavimpien hankkeiden kohdalla

pitempikestoisena prosessina, jossa hyödynnetään asiakkaan ja idean kehittämistarpeen

vaatimia asiantuntijoita. Kaikista kokonaismallin palveluprosesseista on tarvittaessa

ohjaus muihin julkisiin ja yksityisiin yrityksen liiketoiminnan kehittämispalveluihin sekä

rahoituspalveluihin.

MUUT YRITYS- JA INNOVAATIOPALVELUT

KASVUYRITYSPALVELU (finnvera, finpro, te-keskukset, tekes),
UUSYRITYSNEUVONTA, TYÖVOIMAPALVELUT,

RAHOITUSPALVELUT, KIBS-PALVELUT
KORKEAKOULUJEN TUTKIMUS- JA INNOVAATIOPALVELUT

SUBVENTOITU KONSULTOINTI

IDEAN kehittämistä
kilpailutetun asiantuntija-TIIMIN

kanssa
(2 - 5 pv)

IDEAN JALOSTAMINEN
(vrt. Innomylly)

sparraava IDEAN kehittämisneuvonta
INNOVAATIO-neuvojan TAI -TIIMIN

kanssa
(1 pv - 1 vko)

ENSINEUVONTA
ensi- ja perusneuvonta,

ideajalostus,inno-
klinikat, ohjaaminen

sparraavaan neuvontaan
ja konsultointipalveluun

INNOVAATIOPALVELU
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2.3.2.3 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet jatkossa

Innomylly-toimintamallin pilottikokemusten pohjalta voidaan suositella vastaavantyyppisen

mallin käyttöönottoa muillakin alueilla kuin Keski-Suomessa. Toisen kehitetyn mallin, 2+2-

mallin, pilotointi pyritään käynnistämään Tekes-rahoituksella. PRH voisi esimerkiksi tarjota

verkostosopimuspohjan käyttöön.

Tuoteväylä-verkostojen kehittämisen ja toimintamallin laajemman käyttöönoton kannalta

TE-keskukset ovat toimialueillaan keskeisiä osapuolia. Tuoteväylä-mallin mukainen

verkottunut toimintamalli tukee alueellisten innovaatiopalvelujen tuottamista. Työryhmä

suosittaa Tuoteväylän ottamista valtakunnalliseen käyttöön. Toimintamallin leviämisen ja

vakiinnuttamisen kannalta on tärkeää, että Tuoteväylästä tehdään alueelliset sopimukset,

joissa määritellään mm. minimipalvelun taso. Toisaalta on tärkeää mahdollistaa

alueellisen toteutuksen vaihtelu.

Työryhmän työssä pidettiin tärkeänä, että idean jalostamisen alkupään palvelumallin

paikalliset sovellutukset toteutetaan yhtenäisen valtakunnallisen mallin pohjalta. Lisäksi

keskusteluissa nousi usein esille, etenkin Tuoteväylä-toiminnan yhteydessä

valtakunnallisen innovaatiopalvelujen tukiorganisaation tarve. Tukiorganisaation rooli olisi

mm. auttaa Tuoteväylä-toimintamallin implementoinnissa ja järjestää

verkottumistilaisuuksia sekä tukea ja seurata konseptien mukaista toteutusta alueilla.

2.3.3 Korkeakoulujen innovaatiopalvelut yrityksille

Korkeakoulujen innovaatiopalvelut yrityksille – alatyöryhmä perehtyi työskentelyssään

yliopistojen innovaatiopalveluiden järjestämiseen Oulun yliopistossa ja Teknillisessä

korkeakoulussa, yliopistojen kansallisen tutkimus- ja innovaatioverkoston toimintaan sekä

vuonna 2006 käynnistyneeseen Kansallisen yliopistojen innovaatiopalvelujen

yhteenliittymä –projektiin. Lisäksi ryhmä perehtyi yliopistolain uudistuksen vaikutuksiin

yliopistojen palvelutoimintaan sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehitystoiminnan

järjestämiseen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa ja EVTEKin (nykyisin Metropolia)

mobiilisovellusten laboratoriossa.

Työskentelyn ja perehtymisen pohjalta työryhmä linjasi korkeakoulujen (sekä yliopistojen

että ammattikorkeakoulujen) palvelutoiminnan yleiset periaatteet, jotka koskivat palvelu-

lupausta, keskeisiä prosesseja ja yritysasiakkuuksien luonnetta sekä tunnisti

korkeakoulujen yrityksille suunnattujen palvelujen haasteita.
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2.3.3.1 Lähtötilanne

Työryhmätyöskentelyn lähtötilanteessa havaittiin, että opetushallinnon koulutus- ja

tiedepolitiikan sekä elinkeinopolitiikan intressit suuntautuivat erillisinä samaan teemaan.

Lisäksi havaittiin että tutkimustiedon hyödyntämistä tulee vahvistaa

innovaatioympäristössä.

Korkeakoulut olivat tehneet aikaisemminkin yhteistyötä satunnaisesti, mutta nyt

tavoitteeksi asetettiin systemaattisempi ja rakenteellisempi yhteistyö. Samalla tutkimus- ja

innovaatiopalveluyhteistyöhön on otettu mukaan ammattikorkeakoulut.

Korkeakoulukeksintölain yhtenäistävä merkitys oli huomioitava, koska laki velvoittaa

kaikkia korkeakouluja järjestämään keksintöilmoitusten käsittelyprosessin. Lisäksi uusi

yliopistolaki mahdollistaa yliopistoille uudenlaisia toimintamalleja myös inno-

vaatiopalvelujen osalta.

2.3.3.2 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Opetushallinnon näkökulmasta korkeakoulujen innovaatiopalvelujen tavoitteiden

asettaminen määrittyy pääosin korkeakoulujen, erityisesti yliopistojen toimintaa koskevan

lainsäädännön (esim. korkeakoulukeksintölaki) sekä korkeakoulujen yhteiskunnallista

vaikuttavuutta koskevien vaatimusten pohjalta. Elinkeinopolitiikan näkökulmasta

puolestaan kysymys on siitä, millä tavoin suomalaisten yritysten, erityisesti pk-yritysten

kilpailukykyä ja tuottavuutta voidaan edistää hyödyntämällä korkeakouluissa olevaa

osaamista, tutkimusta ja fasiliteetteja.

Korkeakoulukentässä on aloja ja yksiköitä, joissa yritysyhteistyöllä on pitkät perinteet ja jo

varsin vakiintuneet toimintamallit. Haasteena onkin korkeakouluyritys -yhteistyön

laajentaminen uusille aloille ja yksiköihin osaksi niiden tutkimus- ja koulutustoimintaa

siten, että molemmat osapuolet hyötyvät ja että tarjotut palvelut ovat yritysten

näkökulmasta saavutettavissa3 ja tasalaatuisia. Erityisesti tulisi pohtia sitä, millainen on

opetustoiminnan ja innovaation välinen yhteys4; korkeakoulututkimuksen ja

innovaatiotoiminnan välisten yhteyksien tulee olla helpommin todennettavissa ja

havaittavissa.

3 Yritys-Suomi-portaalin linkittyvä, korkeakoulujen yhdessä rakentama kontaktipalvelu edistää palvelujen saatavuutta.
4 Luovuuden rohkaisemisessa on hyvä huomioida innovaatio-opetuksen ja innovatiivisen opetuksen näkökulmat.
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Kehittämiskohteeksi havaittiin myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen

vuorovaikutus sekä niiden roolit innovaatiojärjestelmässä. Ammattikorkeakoulujen

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhtenä kohderyhmänä ovat toimialueen pk-yritykset,

joiden toiminnan kehittämisessä voidaan hyödyntää yliopistojen perustutkimukseen

pohjautuvien tulosten ja havaintojen tilannekohtaista soveltamista. Haasteena on luoda

yhteistoimintamalleja, jossa yliopistojen tekemän perustutkimuksen ja

ammattikorkeakoulujen yritystoiminnan tarpeisiin sitä soveltavan kehittämistutkimuksen

välillä on loogisia ja selkeitä roolituksiin perustuvia yhteyksiä.

Kehittämisen keskeisiä tuloksia

Työryhmän yhtenä keskeisenä työnä oli määritellä korkeakoulujen innovaatiopalvelujen

perusideat, palvelulupaus, toiminta-ajatus ja tarjottavat palvelut sekä yleiset

yritysyhteistyön tyypit. Työryhmän määrittelemän palvelulupauksen mukaan korkea-

koulujen innovaatiopalvelujen tehtävänä on korkeakoulujen asiantuntemuksen ja

tutkimusympäristön sopimuspohjainen välittäminen yritysten tarpeisiin sekä tiedon- ja

teknologiansiirron edistäminen korkeakoulujen ja yritysten välillä. Toiminta-ajatuksena on,

että korkeakoulujen tutkimusosaaminen, tutkimusympäristöt, pysyvät ja räätälöidyt

koulutusohjelmat sekä korkeakoulujen teollisoikeuksiin liittyvät palvelut ovat

sopimuspohjaisesti myös yksityisen sektorin käytettävissä, ja että yritykset voivat

korkeakouluympäristössä hyödyntää uusimpia tutkimusmenetelmiä ja osaamista oman

tuotekehityksensä tueksi sekä uudistaa liiketoimintaansa korkeakoulun

asiantuntemuksella. Toimintamuotoja ovat yhteisrahoitteinen tutkimus, tilaustutkimus sekä

palvelujen ostaminen. Ostettavat palvelut voivat liittyä tutkimukseen tai muihin

korkeakoulujen vahvuuksiin, kuten opetukseen, uraneuvontaan ja liikkumisen

edistämiseen.

Yritysasiakas on korkeakoululle kumppani, jolle tarjottavia innovaatiopalveluita ovat

esimerkiksi:

− korkeakoulun asiantuntijuuden ja toimintaympäristön välittäminen yritysten

kilpailukyvyn kehittämistarpeisiin;

− tutkimustiedon ja -tulosten jalostaminen ja välittäminen yritysten käyttöön

− kaupallisesti potentiaalisten, tutkimuspohjaisten ideoiden siirtäminen yritysten

hyödynnettäväksi; sekä

− tutkimuspohjaisten yritysten perustamisprosessi.
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Yliopistojen ja yritysten välisiä yhteistyön tyyppejä ovat kumppanuus (yhteisrahoitteinen

tutkimusprojekti, yhteiset virat, OSKE, SHOK, aluekeskusohjelma) asiakas-suhde (tilaus-

ja palvelututkimukset, muut palvelut kuten rekrytointi- ja urapalvelut, infrastruktuurin

käyttö, räätälöidyt koulutukset) ja omistajuus (eduskunnan luvalla, OPM:n luvalla kun

kyseessä on talousarviolaissa määritelty yliopistoyhtiö, testamentti tai lahjoitus).

Toisena edistysaskeleena voidaan pitää yliopistojen palvelutarjonnan kokoamista yhteen

kontaktipisteeseen. Vuoden 2008 loppuun mennessä yliopistot perustavat korkeakoulujen

ulkopuolisia asiakkaita varten yhteisen kontaktipisteen Yritys-Suomi-verkkopalveluun.

Kontaktipiste palvelee korkeakoulujen toimihenkilöiden ohella yrittäjiä ja muita tahoja,

jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yhteydenotot

voivat koskea innovaatioiden ohella muitakin palveluja, esimerkiksi koulutusta.

Kolmantena merkittävänä tuloksena voidaan pitää hallinnonalojen välisen vuoropuhelun

lisääntymistä. Innovaatiopalvelujen yhteinen pohtiminen sekä opetushallinnon että työ- ja

elinkeinoministeriön näkökulmista on lisännyt ymmärrystä innovaatio-järjestelmän

toimijoiden rooleista ja luonut uudenlaista pohjaa hallinnonalojen väliselle yhteistyölle

innovaatiopalvelujen kehitystyössä.

Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Kehittämisvisio korkeakoulujen yrityksille suunnatuiksi innovaatiopalveluiksi on

havainnollistettu kuviossa 7. Palvelutoiminnan perustan muodostaa korkeakoulun

tutkimus- ja opetustoiminta sekä näihin liittyvä osaaminen, asiantuntijuus ja resurssit.

Innovaatiopalvelujen tehtävänä on välittää tutkimus- ja opetustoiminnassa syntyvää

osaamista ja tietämystä yritysten käyttöön. Korkeakoulujen näkökulmasta innovaatio-

toiminnan perustana on tutkimus- ja opetustoiminta. Ideoivan, vapaan, nk.

Perustutkimuksen on vahvistuttava, jotta innovaatiotoimintaa voidaan vahvistaa. Ja

toiseksi opetustoiminnan ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tulee tukea toisiaan.

Korkeakoulujen innovaatiopalvelujen tarkastelu avasi uusia näkymiä palvelutoiminnan

kehittämiseen korkeakouluympäristössä. Esimerkiksi

− monesta korkeakoulusta puuttuu tällä hetkellä riittävä lisensointiosaaminen;

− innovaatioasiamiesten verkoston tulisi palvella kaikkien Suomen korkeakoulujen

tarpeita;

− ammattikorkeakoulujen ja pk-yritysten välisen innovaatioyhteistyön lisääminen on

tärkeää.
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− parhaillaan lausuntokierroksella oleva esitys uudeksi yliopistolaiksi voi vauhdittaa

yliopistojen innovaatiotoimintaa tulevaisuudessa.

Lisäksi korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen kehittämisen

perushaasteita ovat asenneilmapiiri, yliopistojen muuttuva hallinnollinen ja taloudellinen

asema, ammattikorkeakoulujen heterogeeniset omistuspohjat, toiminnan riittävä laajuus ja

asiantuntijuuden takaaminen.

Kuva 7: Korkeakoulujen innovaatiopalvelut yrityksille

2.3.4 Yhteenvetoa innovaatiopalveluiden kehittämisestä jatkossa

Tutustuttaessa erilaisiin innovaatiopalvelujen käytännön toteutuksiin havaitaan, että

innovaatioprosessissa tarvitaan tyypillisesti monipuolista osaamista - ideaa on hyödyllistä

tarkastella useista näkökulmista. Innovaatioprosessin tukemisessa korostuu

asiantuntijoiden tiimi ja asiantuntijaverkostojen hyödyntäminen - mukaan tulee ottaa jo

varhaisessa vaiheessa myös markkina/myynti- ja designer-osaamista. Tällöin on myös

ymmärrettävä miten prosessiin tuodaan ulkopuolista asiantuntemusta ja luotava

toimintamallit tämän mahdollistamiseksi.
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Innovaatiopalvelujen visiona on selkeä ja tavoitteellinen palveluprosessi, joka toteutetaan

kehittämiskohteena olevan idean ehdoilla. Kysymys ei ensisijaisesti ole yritystoiminnan

kehittämisestä, vaan idean jalostusprosessista, joka on vaiheistettu ja vaiheiden

läpimenoajalta rajattu (palveluprosessin omistajan rooli keskeinen). Idean

markkinamahdollisuuden ja kysyntäpotentiaalin arviointi jo varhaisessa vaiheessa on

oleellista ja jatkuva palautteen antaminen prosessin aikana on tärkeää.

Innovaatiopalvelutuotannon lähtökohtana on nykyinen osaaminen ja palvelurakenne.

Ensisijainen tavoite on, että uusien toimintamallien kehittäminen ja implementointi

tapahtuu nykyisen innovaatiojärjestelmän rakenteen mukaisesti, mutta mikäli

rakenteellisten muutosten tarpeita havaitaan, tulee kehityksen edetä hallitusti.

Yleisesti havaittiin tarve kehittää yhteisesti, kansallisesti hyväksytyn mallin pohjalta

alueellisia innovaatiopalveluita. Tällaisen yhtenäisen innovaatiopalvelujen toimintamallin

kehittämispolku voisi olla seuraava:

1. Määritellään miltä innovaatiopalvelujen tulisi näyttää eri asiakassegmenttien

näkökulmasta ja luodaan optimaalinen toimintamalli (kokoamalla vertailun pohjalta

parhaat ratkaisut).

2. Määritellään valitun mallin mukaiset puitteet (esim. mallia tukeva rahoitus,

implementointiohjeistus/koulutus alueille, ohjaus- ja jatkokehitysvastuu jne.).

3. Niiltä osin, kun mallin toteutus edellyttää julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä

(tehokkuuden, asiakaslähtöisyyden ja synergiaetujen saavuttamiseksi), se

toteutetaan kaikkien toimijoiden yhteisenä toimintamallina – ja joka tasolla.

Esimerkiksi yhteiset asiakassegmentit, hoitomallit ja asiakkuuden hallinta.

Tarvittavin osin mietitään julkisten toimijoiden roolit uudelta pohjalta (poistetaan

päällekkäisyydet ja eliminoidaan kitkaa aiheuttavat elementit).

4. Implementoidaan malli riittävän yhtenäisesti joka puolella maata. Mallin pystytys ja

toteutus tehdään kaikkien julkisten toimijoiden tulossopimuksiin ja riittävän

konkreettisin tavoittein vuodesta 2009 lähtien.

5. Viestitään ja julkistetaan käyttöön otettava palvelumalli.

6. Asetetaan ohjausryhmä seuraamaan toteutumista ja toimivuutta sekä vastaamaan

muiden maiden innovaatiopalveluiden analyyttisesta arvioinnista ja oman

järjestelmämme jatkuvasta kehittämisestä.

Innovaatiopalvelujen laaja-alaisuus havainnollisestaan kuviossa 3, jossa innovaatio-

palvelujen kokonaisuus koostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta ja niitä tukevista
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funktioista kuten rahoitus, sähköiset palvelut ja alueellisten ja seudullisten

innovaatioverkostojen tukitoiminnot.

Kuva 8: Innovaatiopalvelujen kokonaistarkastelu

Innovaatiopalveluja työryhmätyön linjaukset ovat hyvin linjassa työ- ja elinkeino-

ministeriön kasvuyrityspolitiikan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyen laadittavan

innovaatiopoliittisen selonteon tavoitteiden kanssa. Selonteon tavoitteena on mm.

kokonaisvaltaisen kasvuyrityspolitiikan kehittäminen, jossa lähtökohtana on

innovatiivisten, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävien yritysten palvelutarve. Tämä

sisältää kasvuyrittäjyyttä edistävän rahoitus- ja palvelujärjestelmän uudistamisen yrittäjä-

ja sijoittajalähtöisesti toimivaksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuus kattaa

esihautomotoiminnan, sijoittavetoisten hautomojen kehittämisen, yrityspalvelujen

räätälöidyt ratkaisut sekä riskirahoituksen ja venture capital -mallien määrätietoisen

kehittämisen. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy kasvuun kannustavien verotus- ja

sääntelyratkaisujen kehittäminen ja korkeakoulujen roolin vahvistaminen kasvuyrittäjyyden

edistämisessä.
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Innovaatiopalvelujen jatkokehittämisessä on osana innovaatiopolitiikan näkökulmaa

huomioitava myös työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima kansallinen

osaamiskeskusohjelma (lyh. OSKE), jonka kautta mm. teknologiakeskukset osaltaan

linkittyvät valtakunnalliseen innovaatiopalvelujärjestelmään. Kyseessä on alueiden

kehittämislain mukainen määräaikainen erityisohjelma, jolla suunnataan paikallisia,

alueellisia ja kansallisia voimavaroja huippuosaamisen hyödyntämiseen. Ohjelmalla

tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä

yhteistyötä. Toiminnan lähtökohtana on tutkimuslaitosten, korkeakoulujen,

teknologiakeskusten, elinkeinoelämän ja eri rahoittajatahojen välinen yhteistyö valituilla

osaamisaloilla. Sen ytimenä on tiivis kehittäjäverkosto, jonka tarkoituksena on käynnistää

ja toteuttaa tutkimus-, koulutus ja muita kehittämishankkeita.

2.4 Verkkopalvelu ja valtakunnallinen puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-verkkopalvelun tavoitteena on, että verkkopalvelusta käyttäjä saa

yrittämiseen liittyvää ajantasaista tietoa, yrityspalveluja, työkaluja sekä kanavan yrityksen

juoksevien asioiden hoitamiseen nopeasti, ajasta ja paikasta tai yrityksen elinkaaren

vaiheesta riippumatta. Verkkopalvelu on asiakaslähtöinen, maksuton, tietosisällöltään

kattava ja sitä on helppo käyttää. Yritys-Suomi on tie yrityksen julkisiin palveluihin.

Vastaavasti Yritys-Suomi –puhelinpalvelun tavoitteena on, että asiakas saa

puhelinpalvelusta nopeasti asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä tietopalvelua, neuvoja ja

opastusta yritys-toimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa yhteystiedot tarvetta

vastaaviin asiantuntijoihin.

2.4.1 Lähtötilanne

Verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana olivat jo aiemmin laadittu verkko-

palvelustrategia sekä useat suunnitelmat palveluiden kehittämiseksi sekä Yritys-Suomi-

palvelu-uudistuksen liiketoimintasuunnitelman asettamat tavoitteet.

”TE-keskusten sähköisten yrityspalvelujen strategia verkostokumppanit huomioiden”

(jatkossa eStrategia) on 18.9.2005 julkaistu strategiaraportti, jossa on hahmoteltu usean

palveluorganisaation yhteistyötä tukeva sähköinen palvelustrategia. Strategian tavoitteena

on varmistaa tehokkuus palvelutuotannossa (sisäinen näkökulma) ja asiakaslähtöisyys ja

–läheisyys palveluissa (ulkoinen näkökulma).

eArkkitehtuurihankkeessa selvitettiin Yritys-Suomi – ympäristön sähköisen asioinnin tek-

nistä arkkitehtuuria. Tavoitteena oli konkretisoida Yritys-Suomi -kumppaniverkoston



41

palveluiden asiakasrajapinnan kehittämismahdollisuudet ja palveluiden

uudistamismahdollisuuksia tilanteessa, jossa toimintoja siirrettäisiin mahdollisimman

paljon sähköiseen muotoon. Selvitystyön tavoitteena oli myös ennakoida tilannetta, jossa

asiakas löytää yhdestä paikasta tarvitsemansa yrityspalvelut ja voi käynnistää asioinnin

sähköisesti riippumatta siitä, missä organisaatiossa tarvittua palvelua tuotetaan.

Yritys-Suomi Contact Center palvelujen toimintamallin suunnitelmaa ja palvelukartoitusta

koskeva selvitys valmistui 14.9.2006. Selvityksen tavoitteena oli selvittää millainen rooli

valtakunnallisella yrityspalveluja tarjoavalla Contact Centerillä voisi olla Yritys-Suomi –

kokonaisbrändissa ja millaisia palveluja se voisi tarjota. Tarvekartoitusta ja Contact Center

– palvelutarpeen selvitystä varten laadittiin tilanneanalyysi puhelinpalvelusta sekä

järjestettiin keskeisille verkostokumppaneille työpajoja, joissa yhdessä löydettiin eri

toimijoiden potentiaalisia Contact Center –palvelutarpeita, koottiin kokemuksia jo

toiminnassa olevista vastaavista palveluista sekä tehtiin alustavia hahmotelmia Contact

Center palveluvalikoimasta.

Contact Center –palvelujen toimintamallin suunnittelua tukevan selvityksen tavoitteena oli

puolestaan suunnitella Yritys-Suomi –palvelujärjestelmän Contact Centerille käytännön

toteutuksen toimintamalli, jossa Contact Center nivoutuu saumattomasti laajempaan Yri-

tys-Suomi -palvelukokonaisuuteen. Toimintamalliin sisältyy palveluprosessien kuvaukset

sekä palvelulupauksen, johtamis- ja organisointimallin ja resursoinnin linjaukset. Selvitys-

työn tulosten perusteella päädyttiin esittämään Contact Centerin eri

toteuttamisvaihtoehtoja.

Contact Center teknisen järjestelmäkartoituksen, joka valmistui 7.9.2006, tavoitteena oli

selvittää nykyiset käytössä olevat teknologiat Yritys-Suomi Contact Center –palvelun

näkökulmasta tarkasteltuna sekä arvioida niiden yhteensopivuutta verkottumiseen

kumppaniverkoston kanssa. Lisäksi kartoituksen pohjalta laadittiin teknologiasuositus

verkottumisen mahdollistamiseksi sekä toiminnan aloitusvaiheessa että tavoite-

/ihannetilassa vuonna 2012.

Lähtötilanteessa tunnistetut Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämisen

tavoitteet

Yrityksille suunnatun julkisten yrityspalveluiden tarjonnan tulee muodostaa

valtakunnallisesti yhtenäinen palvelukokonaisuus. Palvelujen tulee olla saavutettavissa

sähköisesti, puhelimitse ja fyysisten palvelupisteiden kautta. Valtakunnallisena julkisten
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yrityspalveluiden verkkopalvelukanavana toimii ensisijaisesti Yritys-Suomi –verkkopalvelu

ja puhelin-palvelukanavana Yritys-Suomi –puhelinpalvelu (kuva 7).

Kuva 9: Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus

Yritys-Suomi -verkkopalvelua kehitetään ja laajennetaan yrittäjien ja yritysten lähtökohtiin

ja tarpeisiin perustuvaksi, interaktiivisia palveluja sisältäväksi kattavaksi portaaliksi, joka

ohjaa asiakkaansa pääasiassa julkisten palveluntarjoajien asiointipalveluihin.

Palveluntarjoajina voi olla palvelun niin vaatiessa myös yksityisen yrityspalvelusektorin

toimijoita.

Yritys-Suomi –verkko- ja puhelinpalvelujen kehittämisen tavoitteiksi tunnistettiin seuraavat

tavoitteet:

1. Suurin osa neuvontapalvelua tarvitsevista asiakkaista palvellaan Yritys-Suomi

–portaalin, Yritys-Suomi –puhelinpalvelun tai Seudullisten

yrityspalvelupisteiden kautta.

2. Sekä nykyisten että potentiaalisten hanke- ja kasvuasiakkaiden tiedot ovat

kaikkien Kasvuyritysorganisaatioiden (TE-keskukset, Finnvera, Finpro ja

Tekes) hyödynnettävissä.

3. Hanke- ja kasvuasiakkaiden osalta asiointia hoidetaan sähköisesti Yritys-Suomi

-portaalin kautta.

4. Yksityinen sektori on liitetty tiiviimmin mukaan palvelutarjoajien yhteiseen

verkostoon (ja Yritys-Suomi -portaaliin) vuoteen 2012 mennessä.
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5. Yritys-Suomi-verkkopalvelu, Suomi.fi-verkkopalvelu ja mol.fi-verkkopalvelu

muodostavat yhdessä Suomen julkisten verkkopalveluiden

tarjontakokonaisuuden ytimen.

6. Yhtenäisen, asiakaslähtöisen palvelutarjonnan taustalla tarvitaan

verkostotoimijoiden yhteinen asiakkuudenhallinta.

7. Valtakunnallisen palvelujärjestelmän keskeiset elementit – yhteinen brändi,

yhteiset palvelukonseptit, yhteinen tietopohja ja verkostoyhteistyö – on

rakennettu tai niiden toteuttamisesta on tehty päätös (kuva 8).

Kuva 10: Yrityspalvelut ja valtakunnallisen palvelujärjestelmän keskeisiä elementtejä

Yritys-Suomi-verkkopalvelun kehittämisen lähtökohdat

Yritys-Suomi – verkkopalvelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Verkkopalvelun

hallinnoinnista, teknisestä ylläpidosta ja kehittämishankkeiden koordinoinnista ja

toteuttajien kilpailutuksesta vastaa tilaaja-tuottaja-mallilla PKT-säätiö, jonka apuna toimii

em. organisaatioiden sisällöntuottajista koottu verkkotoimitus.

Sisällöllisen ytimen ovat vuodesta 2002 eli palvelun perustamisesta lähtien muodostaneet

Finnvera Oyj, Finpro, KTM/TE-keskukset, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Tekes.

Kokoonpanoa on matkan varrella laajennettu siten, että mukaan ovat tulleet Verohallinto,

Patentti- ja rekisterihallitus, Keksintösäätiö, Finpro, Tulli ja Kuluttajavirasto.
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Sisällöntuotanto toimii hajautetun sisällöntuotannon periaatteiden mukaisesti, missä

organisaatiot ja ostopalveluina hankitut ulkopuoliset sisällöntuottajat pääosin vastaavat

verkkopalvelun sisällöntuotannosta kukin omalta osaltaan.

Yritys-Suomi-verkkopalvelussa on runsaat 130 yhteistyötahojen tarjoamaa palvelua ja

tuotetta, joista jokaisella on oma esittelysivunsa yhteystietoineen ja lisätietolinkkeineen.

Lisäksi on runsaasti ajankohtaisia tiedotteita, artikkeleita, linkkejä ja yhteystietoja.

Valmiita, jäsenneltyjä tietokokonaisuuksia eli tietopaketteja ovat mm. Yrityksen perustajan

info, Yrittämistä harkitseville -osio, Naisyrittäjyys -osio ja Omistajanvaihdos –osio sekä

Tietotekniikan hyödyntäminen –osio. Sähköisissä työkaluissa ja hakemistoissa on Liike-

toimintasuunnitelma – työkalu, Palkka.fi, Kurssihaku.fi sekä erilaisia yritystoimintaan ja

yrittäjyyteen liittyviä testejä ja pelejä.

Seudullinen ja paikallinen yrityspalvelutarjonta on otettu huomioon Yrityksen

palveluhakemisto–osassa www.haeyrityspalvelu.fi, missä on runsaan 2000 julkisen

yrityspalveluorganisaation ja elinkeinoelämän järjestön yhteys- ja palvelutiedot.

Yritys-Suomi–verkkopalvelun kieliversiot ovat ruotsinkielinen FöretagsFinland sekä eng-

lanninkielinen EnterpriseFinland.

Puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohdat

Yritys-Suomi –puhelinpalvelun keskeisenä tavoitteena on asiakaspalvelun ja

saavutettavuuden parantaminen sekä tuottavuuden tehostaminen. Palvelun

käynnistäminen tukee monikanavamallin toteutumista ja palveluja tarjoavien Yritys-Suomi

toimijoiden keskinäistä verkottautumista. Puhelinpalvelun toiminta-ajatus perustuu siten,

että palvelu tarjoaa asiakkaille korkeatasoisia asiantuntijapalveluita. Täten Contact Center

-termin sijaan voidaan puhua myös Expert Centeristä. Palvelun tulee olla valtakunnallinen,

perustua yhteen numeroon ja sen tulisi olla yritysten tarpeiden kannalta mahdollisimman

kattava. Yritys-Suomi toimijoiden puhelinpalvelujen suunnitelmaa on hahmoteltu

seuraavassa kuvassa n (kuva 11).
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Kuva 11: Työ- ja elinkeinoministeriön ja nimettyjen yhteistyökumppanien puhelinpalvelujen
ja asiakashallintaratkaisujen suunnitelma (CC = Contact Center, SS = soittosarja)

2.4.2 Tulokset ja kehittämisen tavoitteet jatkossa

Verkko- ja puhelinpalvelun palvelulupaus ja visio täsmentyivät työryhmätyöskentelyn

aikana. Lisäksi palveluiden kehittämistä linjaa laatima palveluiden asiakaskuvaus.

Palvelulupaus

”Yritys-Suomi –palvelusta yritykset ja yrittämisestä kiinnostuneet saavat sähköisiä

asiointipalveluja, puhelinpalvelua sekä tietoa ja työkaluja liiketoiminnan eri vaiheisiin.

Yritys-Suomessa asiointi on vaivatonta ja turvallista. Palvelu on asiantuntevaa ja

luottamuksellista.”

Visio 2012

”Yritys-Suomi –verkkopalvelu on Suomen julkisten yrityspalveluiden sähköinen

asiointiympäristö sekä yritysten julkisten ja yksityisten asiantuntija-palveluiden yhteisö.”

Asiakkaat

Yritys-Suomi -verkko- ja puhelinpalveluiden asiakkaana ovat kaikki yrittäjät, yritykset ja

yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta kiinnostuneet elinkaaren vai-heesta riippumatta,

yritysten kanssa työskentelevät asiantuntijat, konsultit ja yritysneuvojat sekä tuleva
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yrittäjäpolvi (koululaiset, opiskelijat ja heidän opettajansa). Kohderyhmää ovat myös

verkko- ja puhelinpalveluiden kumppaniorganisaatiot ja niiden henkilökunta.

Puhelinpalvelun osalta asiakkaat rajautuvat palvelun käynnistämisvaiheessa aloittaviin ja

toimintaansa laajentaviin yrityksiin, josta kohderyhmää laajennetaan vaiheittain.

2.4.2.1 Kehittämisen keskeisiä tuloksia

1. Palvelu-uudistuksen myötä ovat verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämishankkeet

täsmentyneet. Lisää näkemystä palveluiden kehittämiseen ovat tuoneet Yritys-

Suomi-verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämisen tukemiseksi tehdyt selvitykset,

jotka on koottu julkaisuun ”Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi –

verkko- ja puhelinpalvelulle” (TEM Julkaisuja/Konserni 21/2008). Seuraavassa on

kuvattu lyhyesti selvitysten sisällöt. Koko kolmen selvityksen yhteenvetoraportti

löytyy osoitteesta www.yrityssuomi.fi.

- Yrityksille suunnattujen verkkopalvelujen nykytila ja tarpeet Yritys-Suomi-

yhteistyön suuntaan –selvitys: Haastattelututkimuksessa selvitettiin yrityksille

suunnattuja verkkopalveluiden tarjontaa ja sitä koskevia suunnitelmia ja

näkemyksiä Yritys-Suomi-yhteistyöstä. Haastatellut organisaatiot olivat

Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Maa- ja metsätalousministeriö, Patentti- ja

rekisterihallitus, seudulliset yrityspalvelukeskukset, Sitra, Työvoima- ja

elinkeinokeskukset, Tekes, Teollisuussijoitus, Työministeriö, Tulli,

Verohallinto ja Valtiovarain-ministeriö

- Yritys-Suomi.fi –verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämishankkeen

asiakastarveselvitys: Asiakastarveselvitys tehtiin sähköisenä kysely-

teemahaastattelu –tutkimuksena marras-joulukuussa 2007. Perusjoukosta

(kaikki 1-249 henkeä työllistävät Suomessa toimivat yritykset) valittiin

satunnaisotannalla 1000 yritystä, joille kysely lähetettiin. Vastaajia oli 19,4 %

eli 194 yritystä. Selvityksessä kartoitettiin asiakkaiden odotuksia verkko- ja

puhelinpalveluista.

- Yritys-Suomi Contact Centerin toteutussuunnitelma: Yritys-Suomi -

puhelinpalvelun toteuttamista varten Pöyry Telecom Oy laati Yritys-Suomi -

puhelinpalvelun toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelman

tekemiseksi tarvittavaa tietoa Pöyry Telecom hankki mm. haastattelemalla

kaikkien keskeisten Yritys-Suomi toimijoiden palvelujen kehittämisen

avainhenkilöt. Raportissa on esitetty ratkaisumallit seuraavien osa-alueiden

osalta:
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o Puhelinpalvelun palvelukonsepti

o Tekninen ratkaisumalli

o Toteutuksen organisointi ja henkilöstö

o Kustannukset ja toiminnan vaikutukset

o Arkkitehtuuri

o Puheluiden ja viestien vastaanotto ja ohjausperiaatteet

o Järjestelmän yleiset toiminnallisuudet

2. Verkkopalvelulla on vahva tulevaisuuteen tähtäävä kehittämisen projektisalkku,

joka tuo verkkopalveluun säännöllisesti uusia asiakkaille lisäarvoa tuottavia

palveluja.

3. Verkkopalvelun käytettävyys on parantunut. Verkkopalvelu on siirretty uudelle

julkaisualustalle, joka mahdollistaa palvelun jatkokehityksen ja sähköisen

asioinnin toiminnallisuuksien kehittämisen ja tuomisen palveluun.

4. Verkkopalvelun sisältö on laajentunut. Yritys-Suomi – yhteisö eli sisältöä

tuottavien yrityspalveluorganisaatioiden joukko on laajentunut kattamaan yhä

useampia julkisia yrityspalvelutarjoajia. Samalla verkkopalvelun sisältö on

laajentunut.

5. Markkinaehtoisten liike-elämän asiantuntijapalvelujen käytön lisäämiseksi osana

julkisia yrityspalveluja lanseerataan tammikuussa 2009 Yritys-Suomi-

verkkopalveluun käyttöön Asiantuntijahakupalvelu (työnimi A-pooli).

6. Yritys-Suomi-toimijat ovat kehittäneet sähköistä asiointia. Esimerkiksi TE-

keskuksissa on kehitetty ja otettu käyttöön ensimmäisiä sähköisen asioinnin

prosesseja. TE-keskuksissa on otettu vuonna 2007 käyttöön pk-yritysten

kehittämis-palvelujen sähköistä asiointijärjestelmä. Kehitystyössä on kuitenkin

jouduttu odottamaan kansallisesti yhdenmukaisia ratkaisuja yritysten

tunnistamiseen. Myös se, että sähköisen asioinnin prosessit ovat pääsääntöisesti

riippuvaisia rakennerahastokauden 2007 - 2013 tietojärjestelmien kehitystyöstä,

on rakennerahastokauden käynnistymisen viivästyminen osin keskeyttänyt

järjestelmien kehitystyön.

7. Sähköisen asioinnin prosessien mallintamista on viety eteenpäin selvittämällä

mm. yritystukien sähköistä hakemisen yhdenmukaistamista. Yhtenäistämiseksi

tehtiin selvitys, jossa kartoitettiin TE-keskusten, Tekesin ja Finnveran sähköisen
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asioinnin nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat yritystukien ja rahoituksen

hakemisessa ja käsittelyssä.

8. Asiakastiedon yhteiskäytön osalta on päästy ratkaisuun, jossa on mahdollista

vaihtaa perustietoa asiakkuuksista postikonttorisovelluksena. Seuraavassa

vaiheessa on tavoitteena asiointiin liittyvän asiakastiedon vaihtaminen. Syvempi

asiakastiedon vaihtaminen edellyttää lainsäädännön muutoksia kukin

tietojenluovuttajan osalta.

9. Verkkopalvelun toiminta on paremmin organisoitu ja resursoitu (mm.

täysipäiväinen Yritys-Suomi palvelujohtaja, vuotuinen budjetti)

10. Verkkopalvelun status valtakunnallisena palveluna on vakiintunut ja sen rooli

yrityksille tarjolla olevien viranomaispalveluiden ja julkisrahoitteisten

yrityspalveluiden valtakunnallisena portaalina on kirjattu budjettikirjaan

2.4.2.2 Keskeiset kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet

Yritys-Suomi –portaalin kehittämisen tavoitetilaa määrittää raportin alussa kuvattujen

palvelulupauksen ja vision lisäksi budjettikirjan 2008 kirjaus Yritys-Suomi –portaalia

koskien (s. 510): ”Portaaliin sisällytetään kattavasti kaikki lakisääteiset tai julkisesti

rahoitetut yrityspalvelut valtakunnallisesti. Tavoitteena on rakentaa portaali, jossa voidaan

kehittää ja ottaa käyttöön sähköinen asiointi sekä erilaisia vuorovaikutteisia palveluja.”

Verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämisen kaksi keskeistä strategista tavoitetta ovat

− tehokkuus palvelutuotannossa (sisäinen), joka on saavutettavissa organisaation ja sen

sidosverkoston toiminnan kehittämisellä, prosessien ja ohjauksen kehittämisellä,

sähköistämisellä ja tietoteknisellä tuella, ja

− asiakaslähtöisyys ja –läheisyys palveluissa (ulkoinen), joka on saavutettavissa

asiakkaan ja tämän (liike)toiminnan tuntemuksella, oikealla palveluvalikoimalla ja

asiakkaan ja palveluverkoston prosessien kohtauttamisella.

Asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden toteutuminen edellyttää yhteistä asiakas-/

asiakkuustiedon käyttömahdollisuutta. Lisäksi keskeistä yhteisten toimintamallien

rakentamisessa on, että erityisesti synergiaetuja tuottavia Yritys-Suomi –organisaatioita

johdetaan asiakkuuksia johtamalla perustuen yhteisiin asiakassegmenttikohtaisiin

palveluprosesseihin ja seurantamittareihin.
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Hankeohjelma

Kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvät hankkeet kootaan yhdeksi hankeohjelmaksi, jota

johdetaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin kaikkia hankkeita johdetaan koordinoidusti.

Erilaiset samaan päämäärään tähtäävät kehitys- ja käyttöönottohankkeet sekä viestintä

organisoidaan yhdeksi hankeohjelmaksi. Eri kohderyhmille suunnatut viestit suunnitellaan

yhdessä ja käytetään yhteistä materiaalia. Tällä tavoin varmistetaan, että asiakkaat,

henkilöstö ja verkostokumppanit saavat yhtenäisen kuvan päämääristä, tavoitteista ja

etenemissuunnitelmista. Hankeohjelman hallintaan liittyy myös strategiatyön

laajentaminen mol.fi – verkkopalvelun ja MMM:n yrityksille suunnattuihin palveluihin.

Hankeohjelman hallittua läpivientiä tuetaan strategisella hanke-arvioinnilla, joka tehdään

1-2 kertaa vuodessa. Strategisessa arvioinnissa käydään läpi hankeohjelman strateginen

perusta, tehtyjen valintojen vastaavuus tavoitteisiin ja hankeohjelman tilanne.

Hankeohjelman tilannetta arvioidaan eri näkökulmista, esimerkiksi yhteistyö eri osapuolien

kesken, toimintatavat ja –mallit sekä etenemisen ja ratkaisujen vastaavuus asetettuihin

(asiakashyöty ja tuottavuus)tavoitteisiin nähden. Arviointi toteutetaan ohjattuna

työskentelynä työryhmissä ja erillisessä arviointiseminaarissa. Arviointityön tuloksena

kuvataan keskeiset etenemiseen liittyvät muuttujat ja riskit, tehdään etenemiseen liittyviä

linjauksia ja alustava toimenpidesuunnitelma. Tavoitteena on standardoitu menettely,

jonka mukaisesti yksittäisten sähköisten palvelujen kehittämishankkeet viedään läpi.

Vaikuttavuus- ja hyötyarvioinnit sekä asiakaslähtöisyys ovat sähköisten palvelujen

kehittämistyössä keskeisiä. Julkisten verkkopalveluiden laatukriteeristöä käytetään

verkkopalveluiden kehittämisen tukena.

Työryhmän asettamien tavoitteiden, palvelulupauksen ja budjettikirjassa asetetun

tavoitetilan ja strategisten tavoitteiden toteutukseen tähtäävä hankeohjelma ja sen

sisältämät kuusi hankesalkkua on kuvattu alla olevassa luettelossa ja seuraavassa

kuvassa (kuva 8). Hankesalkkujen sisältö on kuvattu tarkemmin erillisessä liitteessä.

− Hankesalkku 1: Asiakkuus ja asiakassegmenttikohtaiset palvelukonseptit

− Hankesalkku 2: Tietosisällöt ja niiden esittäminen (”polut” ml. palveludirektiivin

edellyttämä keskitetty asiointipiste Enterprise Finlandissa)

− Hankesalkku 3: Sähköinen asiointi

− Hankesalkku 4: Työkalut, pelit, testit

− Hankesalkku 5: Vuorovaikutteinen neuvonta (puhelinpalvelu, email, chat,

yritysneuvonta palvelupisteissä)
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− Hankesalkku 6: Infra ja arkkitehtuuri (sisällön, ylläpidon, asioinnin ja käytettävyyden

teknologia, integraatiotason nostaminen)

− Hankesalkku 7: Yritys-Suomi-verkkopalvelun tunnettuuden nostaminen, verkko- ja

puhelinpalvelun brändistrategia

Kuva 12:Budjettikirjan tavoitetilan ja strategisten tavoitteiden toteutukseen tähtäävä hankeohjelma
ja hankesalkut

Erityisesti sähköisen asioinnin ripeämpi eteneminen edellyttää yhteisten kansallisten

ratkaisujen tekemistä mm. sähköisen tunnistamisen osalta. ValtIT:n puitteissa

käynnistynyt yhteisten ratkaisujen hakeminen nopeuttaa ja myötävaikuttaa tuottavampaan

sähköisten palveluiden kehittämiseen. TEM:n hallinnonalalla on tärkeää varmistaa, että

yrityksille suunnattuja palveluita kehitetään kansallisella ja alueellisella tasolla

yhdenmukaisesti tunnistaen, että yrityksen kannalta kyse on yhdestä prosessista

viranomaisiin päin.

7. YRITYS-SUOMI –TUNNETUUS 
JA BRÄNDI 
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3 KEHITTÄMINEN JATKOSSA, RESURSOINTI JA PALVELUN ASEMOITUMINEN
ASIAKASSEGMENTTEIHIN

TEM:n hallinnonalalla yrityspalvelujen tullaan jatkossa kehittäminen tekemään koko

hallinnonalalle yhteisesti sovittujen asiakassegmenttien pohjalta. Palveluiden kehittäminen

on osa konserniohjausmallin mukaista konsernistrategian jatkokehittämistä konsernin

toimintamallin osalta.

Konsernin toimintamallissa todetaan asiakkuuksien ja palveluiden osalta seuraavaa:

”Tavoitteena on määrittää ministeriön ja hallinnonalan strategiset tavoitteet koskien

asiakkaita ja palveluita. Strategiassa otetaan kantaa mm. asiakaskentän segmentointiin,

asiakastarpeisiin hallinnonalan palvelusalkkuun. Strategiassa määritetään lisäksi

tuotetaanko palvelut hallinnonalan toimijoiden toimesta vai tuottaako ne ulkopuolinen

toimija. Lisäksi määritetään linjaukset palveluiden jakelukanaviin ja hinnoitteluun.”

Tavoitteena on konsernin yrityspalveluiden jatkuva kehittäminen projektimuotoisen

kehittämisen sijaan. Asiakkuusstrategian voidaan luoda pysyvämpi malli, joka tähtää

pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Tyypillisesti
-julkistatutkimustaharjoittaviaorganisaatioita, kutenammattikorkeakoulut,
tiedekorkeakoulut jayliopistot jatutkimuslaitokset;
-julkinenjakolmassektori (kunnalliset javaltiolliset toimijat)
-sidosryhmät: toimialajärjestöt, kumppaniorganisaatiot, omistajat jatoimintaedellytyksistä
päättävät, mediajakansalaiset.

Yhteisöt

Tyypillisesti globaaleillamarkkinoilla toimiviasuuryrityksiä.
Yritykset ovat keskeisiäteknologiavetureita, palveluliiketoiminnankehittäjiä javerkostojen
moottoreitakansallisesti jakansainvälisesti.
Yrityksilläonmyösmerkittävärooli kansallisenjakansainvälisentutkimuksen
hyödyntäjänä, suuntaajanajaverkottajana.

Suuryritykset

Tyypillisesti aloittavia jatoimiviakansainvälisillemarkkinoillepyrkiviätai kansainvälisillä
markkinoilla jotoimivia jatoimintaansalaajentaviapk-yrityksiä

Kansainvälistymälläkasvuahakevat
yritykset

Tyypillisesti aloittavia jatoimiviapieniä jakeskisuuriayrityksiäKotimarkkinoillekeskittyvät yritykset

Tyypillisesti aloittavia jatoimiviapieniäyrityksiäPaikallisesti toimivat yritykset

Tyypillisesti henkilöasiakkaanaasioiviayritystoiminnanperustajia jakeksijöitä
Yrityksenperustajat ja
keksintöasiakkaat

TYYPPIKUVAUSSEGMENTTI
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TEM-konsernin yhteinen segmenttitarkastelu mahdollistaa kokonaistarkastelun, jolloin

yhteistyössä voidaan vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Olennaista on varmistaa,

että asiakkuusstrategian linjaukset ja toimintamallit tuovat segmentointimalliin tarvittavan

dynamiikan, jotta kasvavien ja kehittyvien yritysten palvelutarpeet tulevat parhaalla

mahdollisella tavalla huomioiduiksi.

Kokonaistarkastelu mahdollistaa myös tuottavuuden edellyttämät tarkistukset. Palveluiden

suunnitteleminen yhdessä mahdollistaa työnjaon tarkemman suunnittelun. Samoin

mahdollisten puutteiden tai päällekkäisten palveluiden tunnistaminen helpottuu

3.1 Yrityspalveluiden kehittäminen TEM-konsernissa jatkuu segmenttikohtaisena

kehittämisenä

Yritys-Suomi –uudistuksessa valmistellut palvelut jatkuvat TEM-konsernin

segmenttikohtaisena palveluiden ja toimintamallien kehittämisenä. Seuraavassa on

tarkasteltu Yritys-Suomi-palvelujärjestelmää valmistelleiden palveluiden näkökulmasta

kunkin palvelun jatkumoa segmenttikohtaisessa palvelukehittämisessä:

Seudullinen yrityspalvelu

Keskeiset ja asiakasmääriltään suurimmat segmentit, joissa seudullinen yrityspalvelu

toimii ovat seuraavat: Yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat, Paikallisesti toimivat

yritykset sekä Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset.

Kansainvälistymällä kasvua hakevien yritysten osalta seudullisella yrityspalvelulla on ns.

sisään syöttäjän rooli eli tehtävänä on tunnistaa ko. segmenttiin potentiaalisia

kasvuyrityksiä, jotka voisivat hyötyä ko. palveluista.

Kasvuyrityspalvelu

Keskeinen segmentti, jossa kasvuyrityspalvelu toimii, on Kansainvälistymällä kasvua

hakevat yritykset. Lisäksi kasvuyrityspalvelulla on rooli Yrityksen perustajat ja

keksintöasiakkaat– segmenteissä lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka uusia kasvavia high

growth start-up –tyyppisiä yrityksiä saadaan kasvuyrityspalvelun piiriin. Suuryritykset –

segmentti on myös sellainen, jossa kasvuyrityspalvelu toimii, vaikkakin siellä

kasvuyrityspalvelun rooli ja palvelutarjooma on kapea, koska suurin osa

kasvuyrityspalveluorganisaatioiden palveluista on tarkoitettu pk-yrityksille.
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Innovaatiopalvelu

Asiakassegmenttien näkökulmasta tarkasteltuna innovaatiopalvelut kohdentuvat laajalle

joukolle yksityishenkilöistä ja keksijöistä yliopistojen ja VTT:n tutkimus- ja kehityspalveluja

hyödyntäviin suuryrityksiin. Erityisen haasteellisena kohderyhmä voidaan nähdä

perinteisten toimialojen pk-yritykset, joiden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan tuoreita

ideoita ja uutta osaamista. Toiseksi huomiota tulisi kiinnittää innovatiivisen idean

alkuvaiheen kehittämispalveluun riippumatta siitä, onko idean lähtökohtana

yksityishenkilön kekseliäisyys ja luovuus, yliopistotutkijan tutkimustulos tai yrityksen oma

kehitystoiminta.

Erityisiä haasteita innovaatiopalvelujen jatkokehittämiselle on siinä, miten palvelu

tuotetaan eri asiakassegmenteille; tällöin on määriteltävät palvelutuotannon resurssit,

motivaattorit, johtamisjärjestelmä. Palvelu- ja kehitysprosessit sekä niiden perusmallit ovat

periaatteessa samankaltaisia, mutta käytännön toteutustavat, osaaminen ja resurssit

vaihtelevat. Tärkeää olisi luoda uusien innovaatiopalvelujen toimintamallien kasvualustoja

sekä tukea niiden rakentumista ja kehitystä esimerkiksi verkostovalmennusmalleilla ja

olemassa olevien mallien evaluointiaineiston avulla.

Innovaatiojärjestelmässä toimivilla palvelujen tuottajilla on tyypillisesti erilliset

asiakassegmenttinsä, asiakkuuksien hoitomallinsa ja asiakastietojärjestelmänsä. Mikäli

yhteisiä toimintamalleja yritetään "liimata nykyisten päälle”, on huomioitava, että usein

todellisuudessa jokainen toimija toteuttaa omaa asiakkuuksien hoitomalliansa ja muita

prosessejaan. Jotta päästäisiin yhtenäisiin toimintamalleihin, ne on vietävä läpi kaikkien

relevanttien tahojen joka tasolla. Niiltä osin kun pyritään rakentamaan yhteistyötä ja

tavoittelemaan synergiaetuja, tulee innovaatiopalveluiden jatkokehittäminen toteuttaa työ-

ja elinkeinoministeriön hallinnonalan osalta konserniohjauksen tukemana ja

kannustamana kaikkien toimijoiden yhteishankkeena.

Verkko- ja puhelinpalvelu

Yritys-Suomi –verkko- ja puhelinpalvelu kattaa lähtökohtaisesti kaikki segmentit. Jatkossa

palvelun kehittämisessä tulee ottaa huomioon TEM segmentoinnin tuomat muutokset

julkiseen yrityspalvelurakenteeseen. Yritys-Suomi -verkko - ja puhelinpalvelun tulee

heijastaa tulevia palvelutarjonnan ja palvelurakenteen muutoksia ja mahdollisuuksien

mukaan olla eturintamassa niiden toteuttamisessa ja tuottamisessa asiakkaille näkyväksi

ja käytettäväksi.
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Puhelinpalvelun käynnistysvaiheen kohderyhmänä ovat yrityksen perustajat ja

keksintöasiakkaat, paikallisesti toimivat yritykset ja kotimarkkinoilla toimivat yritykset.

Vision mukaisesti puhelinpalvelu laajennetaan kattamaan kaikki suomalaiset julkiset

yrityspalvelut.

3.2 Asiakkuusstrategiatyön ohjaaminen

Yritysasiakkuuksien strategiatyö käynnistetään konsernin yrityspalvelustrategian

laatimisella. Jotta kokonaisuudesta muodostuu eheä, tarvitaan segmenttikohtaista

asiakkuusstrategiatyötä ohjaamaan yhtenäinen asiakkuusstrategia, jossa määritellään

segmenttikohtaisen työskentelyn suuntaviivat ja tavoitteet. Tavoitteena on myös kirkastaa

ja kiteyttää TEM-konsernin yhteinen näkemys segmenttikohtaisen asiakkuusstrategiatyön

ohjaamisesta sekä sopia jatkotyön organisoinnin etenemismallista.

Segmenttilähtöinen asiakkuusstrategiatyö käynnistyy vuoden 2009 alkupuolella

Asiakkuusstrategiatyön ohjaus -projektin suuntaviivojen mukaisesti.

Asiakkuusstrategiatyössä TEM:n hallinnonalan toimijat määrittelivät yhdessä suuntaviivat

sekä jatkotyön sisällölle että etenemistavalle.

3.3 Yritys-Suomi – palveluiden kehittämisen ja tuottamisen resurssit

Tulevaisuudessa tulee Yritys-Suomi –palveluiden kehittämistä ja tuottamista varten varata

erillinen määräraha, sillä näillä palveluilla toteutetaan samanaikaisesti useiden

yrityspalveluorganisaatioiden tavoitteita. On hyvin epätodennäköistä, että yksittäiset

organisaatiot resursoisivat yrityspalveluita kokoavaan palveluiden kehittämiseen. Mikäli

Yritys-Suomi –palveluiden kehittäminen jätetään yksittäisten organisaatioiden varaan, on

vaarana, että menetetään merkittävät tuottavuushyödyt yrityspalveluiden tuottamisessa.

Erityisesti tämä koskee verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämistä, jossa keskittämisellä

saadaan merkittäviä hyötyjä. Parhaimmillaan kykenemme hyvällä

yrityspalvelujärjestelmällä vähentämään julkisen sektorin aiheuttamaa yritysten

hallinnollista taakkaa. Myös asiakaslähtöisempi tapa tuottaa palveluita ohjaa

kehittämisessä keskitetympään tapaan tuoda verkoston palvelut yhden portaalin ja yhden

verkostoituneen puhelinpalvelun kautta. Merkittävää asiakastyytyväisyyttä saavutetaan

myös julkisten palveluntarjoajien prosessien yhtenäistämisellä sekä toimintamallien

yhtenäistämisellä soveltuvin osin. Hyvin usein tuottavuutta lisäävä ratkaisut tuovat myös

asiakastyytyväisyyttä.
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Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän uudistus on lisännyt julkisten yrityspalveluiden tuottajien

yhteistyön määrää ja yhteistyöhalukkuutta. Kyse on tärkeästä asiasta, sillä esim. julkisilla

yritysten neuvontapalveluilla on todettu olevan merkittävää vaikutusta yritysten

kehittymiseen ja kasvuun, innovaatioiden leviämiseen ja kansantalouden tuottavuuden

parantumiseen.

Osana Yritys-Suomi-palvelu-uudistusta valmistelevien työryhmien työtä oli arvioida

jatkossa tarvittavat palveluiden kehittämisen tuottamisen resurssit. Huomionarvoista on,

että suurin osa kehittämisen toimenpiteistä toteutetaan projektirahoituksella ja

merkittävinä rahoittajana hankkeissa ovat rakennerahastot.

3.3.1 Seudullinen yrityspalvelun resursointi

Seudullisessa yrityspalvelussa on tunnistettu seuraavat palvelun kehittämisen kannalta

keskeiset hankkeet. Sulkuihin on merkitty suunniteltu rahan lähde.

Valtakunnallinen palvelukehittäminen ja toteuttaminen

− Seudullisten yrityspalveluiden kansallinen koordinaatiohanke (TEM/Euroopan

Sosiaalirahasto 2008–2013)

− Yritysneuvojakoulutus (TEM/Euroopan Sosiaalirahasto 2008–2013)

− Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus (OPM) 2009 -

− Yrityssetelikokeilu 2008 – 2009 (TE-keskukset/(TEM/Euroopan Sosiaalirahasto 2008–

2013)

− Yrityssetelitoiminnan pysyvä rahoitus (-) 

− Valtakunnallisten kasvu- ja innovaatiopalveluja tuottavien organisaatioiden rahoittama

koulutus, jolla vahvistetaan seudullisten yrityspalveluiden toimintaa ko. tahojen

palveluiden jakelukanavana (TEM/Euroopan Sosiaalirahasto 2008–2013)

Alueellinen ja seudullinen palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen

− Yhteistyöorganisaatioissa tehtävä kehitystyö (Kunkin organisaation omien rahallisten

resurssien puitteissa. Usein rahoituslähteenä projektirahoitus, rakennerahastot)

− Alkavan yrityksen neuvonnan ja maaseutuyritysneuvonnan hankerahoitus (-2013) ja

pysyvä rahoitusmalli (2013-).
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3.3.2 Kasvuyrityspalvelun resursointi

Minimiresurssi, jolla kasvuyrityspalvelun tavoitteellinen ja tuloksellinen valtakunnallinen

johtaminen ja kehittäminen saadaan aikaan, on täysipäiväinen johtaja palvelulle sekä

hänelle 1-2 asiantuntijan tiimi strategisen ja käytännön työn ja kenttätuen toteuttamiseksi.

Henkilöresurssien ja niihin liittyvien toimintamenojen lisäksi tarvitaan ostopalvelurahaa

mm. viestinnän, asiakastyytyväisyys- ja henkilöstökartoitusten tekemiseen ja ulkopuolisen

asiantuntijuuden ostamiseen.

Lisäksi tulevat organisaatioiden omat henkilöstö-, toimintameno- ja muu panostus

palvelun toteuttamiseksi asiakasrajapinnassa. Kasvuyrityspalvelun toteutuksen

edellyttämät panostukset ja resursointi tulisi olla vakiintunut osa organisaatioiden

ydintoimintoja.

3.3.3 Verkko- ja puhelinpalveluiden resursointi

Yritys-Suomi- verkko- ja puhelinpalveluita valmistelevan työryhmän tuloksena on syntynyt

merkittävä hankesalkku, jonka määrärahatilanne on parempi kuin aiemmin, mutta

tavoitteisiin nähden määräraha on edelleen vaatimattomalla tasolla.

Valtion budjetissa vuodelle 2008 ja 2009 on esitetty työ- ja elinkeinoministeriölle

valtionapuna Yritys-Suomi-portaalin ylläpitoon ja kehittämiseen miljoonan euron

määräraha.

Lisäksi verkko- ja puhelinpalveluiden kehittämiseen on myönnetty 2 miljoonan euron

tuottavuusmääräraha, joka on käytettävissä vuoden 2009 loppuun saakka. Pelkästään jo

Yritys-Suomi -puhelinpalvelun toteuttaminen tulee viemään merkittävän osan

tuottavuusmäärärahasta.

Erityisiä haasteita määrärahojen riittävyydelle asettaa myös Palveludirektiivin asettamien

velvoitteiden täyttäminen. Yritys-Suomi –palvelujärjestelmän on sovittu toimivan direktiivin

edellyttämänä keskitettynä asiointipisteenä, sillä kansallisen organisoinnin lähtökohtana

on jo olemassa olevien tai kehitteillä olevien yrityksille tarkoitettujen neuvontapalveluiden

ja sähköisen asioinnin hyödyntäminen.

Jatkossa tulee varmistaa pysyvä rahoitus verkkopalvelun kehittämiselle ja ylläpitämiselle.

Kehittämisen myötä ylläpitokustannukset nousevat ja tähän täytyy varautua

tulevaisuudessa.
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YRITYS-SUOMI PALVELU-UUDISTUKSEN TYÖRYHMÄT JA JÄSENET

Alla mainittujen lisäksi työryhmien toimintaan kansallisella ja alueellisella tasolla on
osallistunut laaja joukko yrityspalveluiden kehittämisen ja tuottamisen ammattilaisia
useista organisaatioista.

Johtoryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:
Erkki Virtanen, kansliapäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö 1.8.2006 - 16.3.2008

Kalle J. Korhonen, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö, 17.3.2008 – 31.12.2008

Varapuheenjohtaja:
Riitta Varpe, johtaja, Pirkanmaan TE-keskus

Pääsihteeri:
Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö 1.8.2006 - 16.3.2008

Jaana Lappi, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö 17.3.2008 – 31.12.2008

Jäsenet:
Jarmo Vaittinen, kansliapäällikkö, Maa- ja metsätalousministeriö

Markku Wallin, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö

Heikki Aurasmaa, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sakari Karjalainen, ylijohtaja, Opetusministeriö

Tapio Koivu, toimialajohtaja, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT

Martti Enäjärvi, pääjohtaja, Patentti- ja rekisterihallitus

Juha Jutila, toiminnanjohtaja, Keksintösäätiö

Jari Romanainen, johtaja, Teknologian kehittämiskeskus TEKES

Juha Marjosola, toimitusjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Anu Nokso-Koivisto, johtaja, SITRA

Tiina Laino-Asikainen, talousjohtaja, Finpro
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Yrjö Westling, toiminnanjohtaja, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry

Pia Backman, toimitusjohtaja, Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry

Kyösti Jääskeläinen, toimitusjohtaja, Suomen Teknologiakeskusten Liitto ry

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma,, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Jouko Setälä, toimitusjohtaja, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto ry

Annamarja Paloheimo, liiketoimintajohtaja, Finnvera Oyj

Jarmo Pirhonen, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-keskus

Benita Troberg, projektisuunnittelija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Seudullista yrityspalvelua valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja: Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja: Riitta Varpe, johtaja, Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Jäsenet:

Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö

Jaana Lappi, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Päivi Kerminen, hallitusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Anne Kuoppala, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö

Reijo Martikainen, ylitarkastaja, Maaseutuvirasto

Anneli Soppi, liiketoimintapäällikkö, Finnvera Oyj

Anku Ritvanen liiketoimintapäällikkö Finnvera Oyj

Kimmo Puolitaival, osastopäällikkö, Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Keijo Sahrman, johtaja, Kuntaliitto

Tuomo Haavisto, toimitusjohtaja, Suomen Jobs and Society ry / Heikki Pietarinen



59

Hannu Heikkilä, tuoteryhmäpäällikkö, Maaseutukeskusten Liitto

Yrjö Westling, toiminnanjohtaja, Seudulliset kehittämisyhteisöt SEKES ry

Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

Jarmo Palm, Työ- ja elinkeinoministeriö

Anne Kuoppala, Työ- ja elinkeinoministeriö

Juuso Kalliokoski, Maa- ja metsätalousministeriö

Eila Jäppinen, Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus / Jari Vitikainen Pohjois-Savon
työvoima- ja elinkeinokeskus

Sihteerit:

Jusa Susia, kehitysjohtaja, PKT-säätiö

Kirsi Wendelin-Arponen, asiakaspalvelupäällikkö, Varsinais-Suomen työvoima- ja
elinkeinokeskus

Hanna Heikkinen, projektisuunnittelija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kasvuyrityspalvelua valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja:
Heikki Vesa, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:
Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Jaana Lappi, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Annamarja Paloheimo, liiketoimintajohtaja, Finnvera Oyj

Seppo Laine, johtaja, Finpro ry

Antti Heiskanen, kehityspäällikkö, Teknologian kehittämiskeskus TEKES

Jarmo Pirhonen, johtaja, Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

Eija Laineenoja, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Markku Kuismin, johtaja, Finpro
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Risto Setälä ,toimialajohtaja, Tekes

Juha Saapunki, toimitusjohtaja, PKT-säätiö

Sihteeri:

Jusa Susia, kehitysjohtaja, PKT-säätiö

Innovaatiopalvelua valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja:
Kalle J. Korhonen, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:
Paula Nybergh, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:

Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jaana Lappi, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Anna-Liisa Levonen, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö

Erja Heikkinen, opetusneuvos, Opetusministeriö

Leo Houtsonen, toimitusjohtaja, Finnvera Oyj

Jari Romanainen, johtaja, Teknologian kehittämiskeskus TEKES

Henri Grundstén, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Heikki Aurasmaa, alivaltiosihteeri, Työ- ja elinkeinoministeriö (31.12.2007 asti johtaja,
Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus)

Kenneth Nyholm, osastopäällikkö, Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

Mika Waris, markkinointijohtaja, Patentti- ja rekisterihallitus

Juha Jutila, toiminnanjohtaja, Keksintösäätiö

Anu Nokso-Koivisto, liiketoimintajohtaja, Sitra

Jukka Mäkitalo, kehitysjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö
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Sihteeri:

Juha Saapunki, toimitusjohtaja, PKT-säätiö

Verkko- ja puhelinpalvelua valmisteleva työryhmä

Puheenjohtaja:
Sirpa Alitalo, teollisuusneuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:
Jaana Lappi, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet:
Carl-Gustav Mikander, maatalousneuvos, Maa- ja metsätalousministeriö

Kari Rintanen, kehitysjohtaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Seppo Kurkinen, neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö

Pirkko Romakkaniemi, verkkopalvelupäällikkö, Valtiovarainministeriö

Kristiina Laurila, johtaja, Teknologian kehittämiskeskus TEKES

Jukka Suokas, apulaisjohtaja, Finnvera Oyj

Kalevi Heiliö, apulaisjohtaja, Verohallitus

Pipsa Asiala, tuottaja, Taideteollinen korkeakoulu, Media Laboratorio

Päivi Hartikainen, verkkoasiantuntija, Finnvera

Anne Lamberg, Finnvera

Sirpa Hautala, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Antti Eskola, kaupallinen neuvos, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jan Ljungman, ylitarkastaja, Työ- ja elinkeinoministeriö

Raimo Porttikivi, tietojärjestelmäpäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjaana Aarnikka, neuvotteleva virkamies, , Työ- ja elinkeinoministeriö

Leena Kononen, tietopalvelupäällikkö, Tulli
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Benita Troberg, projektisuunnittelija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Hanna Heikinen, projektisuunnittelija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteerit:
Jusa Susia, kehitysjohtaja, PKT-säätiö

Kirsi Wendelin-Arponen, asiakaspalvelupäällikkö, Varsinais-Suomen työvoima- ja
elinkeinokeskus


