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The study concerns the SME enterprises in forest cluster. The aim and purpose has
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companies) employees and few specialists around study issue.
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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat

Tässä diplomityössä tutkitaan metsäklusterin liiketoimintaympäristöä. Tarkastelun

alla on metsäklusterin ydintoimijana olevat paperiyhtiöt ja lähi/tukitoimijoina olevat

pk-yritykset. Näiden toimijoiden väliset liiketoimintasuhteet ja liiketoiminnallinen

tasapaino ovat suurteollisuuden rakennemuutoksen keskeisiä tarkastelualueita. Työssä

etsitään myös väyliä ja edellytyksiä uusien innovatiivisten yrityksien syntymiseksi

metsäklusteriin. Työ teettäjänä on Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys ry. (nimi

muuttunee Suomen Paperi-insinöörit ry:ksi), joka yhdistyksenä on valtakunnallinen

metsäteollisuuden toimijoiden yhteistyöjärjestö. Yhdistykseen kuuluu sekä

henkilöjäseniä, että yhteisöjäseniä. Työ sai alkunsa yhdistyksen tulevaisuusfoorumin

kokouksessa esiin tulleesta tilannearviosta, jossa valmistuvien paperi-insinöörien

työllistymisnäkymät pitkällä tähtäimellä odotetaan heikkenevän. Ratkaisuna

ehdotettiin metsäklusterin innovaatioyrittäjyyden toimintaedellytyksien parantamista.

Metsäklusteritoimijoiden toimintaedellytyksiä voidaan edistää yhteisillä toimilla

teollisen evoluution luomiseksi massatuotannosta kohti korkean jalostusarvon

omaavien tuotteiden ja tehokkaiden sekä innovatiivisten liiketoimintaympäristön

luomiseen. Tämä rakennemuutos laajassa perspektiivissä käsittää osittain uuden

talouden sisällyttämistä vanhaan talouteen. Raaka-aineen saatavuus ja

tuotannontekijäin kustannusetu eivät enää ole suomalaisen metsäteollisuuden

kilpailuvaltti. Nykyään valtiot, jotka ennen eivät syystä tai toisesta pystyneet

käyttämään resurssejaan tehokkaasti, ovat globaalissa liiketoimintaympäristössä

tulleet markkinoille mukaan. Ja kilpailuetuina näillä on samat kuin Suomella ennen,

raaka-aineiden ja muiden tuotannontekijöiden matalat kustannukset. Myös

suomalainen metsäteollisuus osallistuu vahvasti näiden käyttämättömien resurssien
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hyödyntämiseen viemällä osaamista ja teknologiaa. Samalla luovutetaan valmiiksi

tuotteistetut kulutushyödykkeet. Ominaista näille alueille on myös hyvien

metsäteollisuuden tuotantoympäristön lisäksi suuret kasvuodotukset

metsäteollisuustuotteiden kulutuksessa.

Suomessa metsäklusterin liiketoimintaympäristö vaatii kilpailukyvyn säilyttämiseksi

uusia menestystuotteita ja menestyksellisiä liiketoiminnan strategioita.

Klusterimallisen yhteistyöverkoston kautta pyritään etsimään usean eri toimialan

huippuosaamisen yhdistämistä uusien innovaatioiden ja menestystuotekonseptien

aikaansaamiseksi. Myös liiketoimintaverkostojen luominen synergiaetujen ja

resurssien säästämisen lisäämiseksi on klusterirakennelmien tavoite.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus

Työn tavoite on toimeksiantajan, Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys ry:n, kanssa

alkupalaverissa määritelty paperi-insinöörien työ- ja toimintamahdollisuuksien

laajentaminen yrittäjyyden suuntaan. Keräämällä näkemyksiä ja kokemuksia tämän

päivän yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta metsäklusterissa, saadaan määriteltyä sekä

toimialan rakenteellisia ongelmakohtia että yrittäjyyteen liittyviä haasteita.

Tutkimuksen painopisteet kohdistuvat yrityksen perustamisen lähtökohtiin,

käynnistysvaiheen jälkeisiin yritystoiminnan muutostarpeisiin, verkostoitumiseen

metsäklusterin liiketoimintaympäristössä liiketoiminta- sekä innovaationäkökulmasta.

Tutkimuksessa pyritään myös tekemään yhteenveto metsäklusteritoimijoiden

näkemyksistä julkisen tahon tarjoamista yrittäjyyttä edistävistä palveluista. Samalla

kun etsitään yrittäjyydelle rajoittavia tekijöitä edellä mainituista osa-alueista, pyritään

lopuksi antamaan ratkaisuehdotuksia kriittisille tekijöille.

Tämä tutkimus kohdistuu lähihistoriassa perustettuihin metsäklusterissa toimiviin

innovatiivisiin yrityksiin, joten pääsääntöisesti yritykset ovat alle 10 vuotta vanhoja.
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Tutkimuksessa ei käsitellä yrityksien perustamistoimia runsaan aikaisemman

tutkimuksen takia, jotka ovat varsin yhdensuuntaisia ja selkeitä. Tutkimuksen

pääpaino on metsäklusterin yhteistyöverkoissa ja yrityksien laadullisessa

arvioimisessa, joten yrityksiin ei kohdistu kvantitatiivista tilinpäätöksiin perustuvaa

tunnuslukuanalysointia.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus koostuu, kuten diplomityöt yleensä, kolmesta pääosasta: teoriaosuudesta,

empiirisestä osuudesta ja tuloksista johtopäätöksineen. Teoriaosuudessa on aluksi

johdanto-osuus, jossa kerrotaan tutkimuksen lähtökohdat, rajoitteet ja muut

reunaehdot. Seuraavassa luvussa, luku 2, käsitellään Suomen teollisuuden rakenteita

ja yhteiskunnan megatrendejä (megatrendi on yhteiskuntien rakenteita syvällisesti

muuttava, usein globaali ilmiö. Ilmiöt ovat lueteltavissa mutta syyt näihin vaikea

hahmotella. Eksogeeninen tarkoittaa siis vääjäämätöntä muutosvoimaa) sekä

metsätoimialaa, jota voinemme nykyisin metsäklusteriksi kutsua. Luku 3 kuuluu

yritystoiminnalle. Siinä käydään läpi yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä

keskeisiä asioita. Luvussa esitellään myös joitakin tutkimustuloksia aikaisemmista

tutkimuksista yrittäjyydestä. Luvussa 3 esitellään lyhyesti joitakin liiketoiminnan

strategisen suunnittelun perustyökaluja, jotka ovat yleisesti käytössä niin alkavan

kuin jo toimivan yrityksen strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Luku 4 on

innovaatioyrittäjyyden kappale, jossa käsitellään innovaatioita ja yhteistyötä

verkostoissa sekä esitellään yrityksien sisäiset innovaatiolähtökohdat.

Empiirisessä osassa, luku 5 ja siitä eteenpäin, pureudumme tutkimusasetelmaan.

Etsimme konkreettisia tekijöitä tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Hahmottelemme

niiden keskinäisen merkityksen ja painoarvon. Luomme kysymykset vastaajille

hyvien kyselylomake- ja haastattelukriteereiden mukaan hyvän ja olennaisen

informaation saamiseksi ja vastausprosentin pitämiseksi korkeana. Luvussa 6
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analysoimme lähi/tukitoimijoina toimivilta pk-yrityksiltä saadut lomakekyselyn

vastaukset. Luvussa 7 on yhteenveto ydintoimijoille tehdystä haastattelututkimuksen

tuloksista, joissa tavoitteena on ollut selvittää ydintoimijoiden näkemykset

yhteistoiminnasta pk-yrittäjien kanssa. Myös pk-yrityksien suotuisat ominaisuudet

metsäklusterissa toimimiselle ovat määrittelyn kohteena. Luku 8 koostuu

yhteenvedosta tutkimuksen lähestymismallin ja viitekehyksen mukaisesti.
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2 SUOMEN TEOLLISUUDEN RAKENTEESTA

Varsin nopea siirtyminen alkutuotantoyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan

Suomessa on ollut mahdollista lähinnä pienen kansakuntamme yhteisöllisyyden ja

valtiovallan toimien seurausta. Nämä ovat luoneet perusteollisuutta, joka on saanut jo

perustettaessa runsaat resurssit käyttöönsä. Suuret investoinnit perusteollisuuteen ovat

luoneet kerralla runsaasti teollisia työpaikkoja, joka usein valtiovallan toimien

lähtökohtana on ollutkin. Toimintatapa on ollut varsin tehokas suljetun talouden

aikana. Kuitenkin toimintatapa on jättänyt perinnöksi tietynlaisen

yhteiskuntarakenteen, jonka muuttaminen jää seuraavien sukupolvien tehtäväksi.

Trendinä, tai paremminkin megatrendinä, on saatu huomata suorittavan ja

käsityövaltaisen massatuoteteollisuuden vähittäinen hiipuminen Suomesta.

Käytännöksi on muodostunut tuotantoprosessin virittäminen täällä iskuunsa ja sitten

toiminnan siirtäminen matalimpien tuotantokustannusten ja kasvumarkkinoiden

alueelle. Tämä kehitys lienee hyväksyttävä, mikä antaakin johdonmukaisen ja selkeän

suunnan kansalliselle elinkeinoelämän strategialle. Lienemme siis parhaimmillaan

uuden teknologian ja uusien toimintamallien kehitys- ja implementointitoiminnassa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana, nykyisin vielä aktiivisemmin, on pyritty

parantamaan pk-yrityksien toimintamahdollisuuksia ja niiden perustamista. Yrittäjien

ja yrityksien asemaa suhteessa yhteiskunnan normeihin ja lainsäädäntöön on pyritty

muovaamaan suotuisampaan suuntaan. Yrityksien hallinnolliset vastuut ja velvoitteet

ovat olleet suhteellisen raskaita ja byrokraattisia. Toisaalta tietty kontrolli ja valvonta

kuuluvat järjestäytyneeseen yhteiskuntaan oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi ja

väärinkäytöksien estämiseksi. Kuitenkin ylilyövä epäluulo tai holhous valvovien

instituutioiden taholta aiheuttaa sekavana järjestelmänä jo yritystoimintaa

harkitsevalta merkittävän kynnyksen. Jo eri viranomaisten yhteistoiminta yrityksen ja

yrittäjän toiminnan tiedonkeruusta keventäisi niin yrittäjien ja yrityksien sekä myös

itse viranomaistenkin hallinnon ylläpitämisen aikaa ja kuluja. Uskon tämän päivän
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vielä koittavan, koska kyseessä ei ole tekninen ongelma vaan hallintoelinten

yhteistoimintaan liittyvä organisatorinen ongelma.

2.1 Toimialaluokittelusta klusterimalliin

Suomessa teollisen yhteiskunnan rakennetta on aina katsottu toimialoittain.

Laajempia kokonaisuuksia käsitellään toimialoittain, oli kyseessä sitten työvoima- ja

koulutusasiat tai valtionhallinnon subventoinnit toimialan kehittämiseksi.

Klusterirakenteessa tämä jaottelu ei ole toimiva, koska klusterit perustuvat juuri eri

toimialojen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja synergiaan. Klustereissa asiat ovat siis

käsiteltävä monitahoisemmin. Tämä on haaste perinteiselle teollisuuspolitiikalle ja

etujärjestöpainotteiselle toiminnalle. Teollisuuden rakennemuutokseen kuuluukin

keskeisesti kysymys, että miten perinteiset organisaatiot ja instituutiot pystyvät

toteuttamaan klusteriperiaatteiden mukaisen pitkän tähtäimen kehittämisprosessit  ja

resurssien jaon kokonaisuutena.

Klusteri muodostuu toisiaan tarvitsevista yhteisöistä osaamisen, innovoinnin ja

tuotantotoiminnan arvonlisän tuomana tuotteen tai palvelun kehittämisenä

arvoketjussa. Klustereita on aina ollut enemmän tai vähemmän järjestäytyneenä.

Aiemmin klusterin laajentuminen oli lähinnä toimintojen ulkoistamista. Nykyisin

klusterilla tavoitellaan eri toimialojen huippuosaamisen yhdistämistä uusien

innovaatioiden synnyttämiseksi. Nykyinen klusterikäsite perustuu eri toimialojen

keskinäiseen yhteistyöhön, jossa tavoitteena on luoda uusia ansaintamalleja kukin

omalla osaamisalueensa panoksella mukana.

Michael E. Porter on kirjassaan Competitive Advantage of Nations (Porter, 1998)

syventynyt klustereiden käsitteisiin ja dynamiikkaan. ”Klusterit ovat toisiinsa

kytkeytyneiden yritysten ja yhteisöjen muodostamia maantieteellisiä keskittymiä

joillain erityisillä osa-alueilla. Klusterit muodostuvat keskenään sidoksissa olevista
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toimialoista ja liittyvistä toimijoista, jotka ovat keskeisiä kilpailun kannalta.” (Porter,

1998). Näin määrittelee taloustutkija klusterin. Nykyisin maantieteellinen

sidonnaisuus ei ole olennaisempia klusterin syntytekijöitä. Porter on myös määritellyt

klusterissa olevat toimijat:

- Ydintoimija on klusterin avaintoimija, johon klusterin liiketoiminta perustuu.

Avaintuotteiden kautta löydetään klusterin ydin.

- Lähitoimija on ydintoimijan liiketoimintaprosessia tarvittaessa tukeva yritys

tai muu yhteisö.

- Tukitoimija on ydintoimijan liiketoiminnassa kiinteästi sidoksissa oleva yritys

tai yhteisö, joka osallistuu tuotantoprosessiin jatkuvasti.

Järjestäytynyt klusteriorganisaatio tarvitsee toimiakseen inhimillistä ja sosiaalista

pääomaa. Näiden pääomien kautta organisaatioon saadaan toiminnalle välttämätöntä

osaamista. Klustereiden osaamistarpeet voidaan tyypitellä Kaivo-Oja & Kuusen

(1999) määrittelyjen mukaisesti:

- Klusterin yleisosaamiseksi, johon kuuluu myös henkilökohtaiset valmiudet.

- Asiaosaamiseksi, joka sisältää asiakkaiden tarpeiden määrittämisen ja

toimialaosaamisen.

- Strateginen osaaminen, jolla tarkoitetaan verkostoitumiseen liittyvä

osaaminen ja uuden talouden tuomien muutosten ymmärtäminen.

Porter (1991) on luokitellut klusterit kolmeen ryhmään. Luokittelussa on sekoitettu

markkina-aluestrategiat ja kilpailuedut, joten luokittelun perimmäinen tarkoitus jää

epäselväksi:

- vientiklusterit

- kotimarkkinaklusterit

- luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvat klusterit

Klusteri voi myös sisältää ominaisuuksia näistä kaikista. Klusterin tärkeimpänä

arvona on innovaatiopääoman ja sosiaalisen pääoman keskittyminen eri toimijoiden

yhteiseen käyttöön.
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Kuvio 1 Porterin klusterimalli, klusteritimantti ( Porter, 1998)

Porterin timanttimalli (Kuvio 1) kuvaa kilpailukyvyn tekijöitä. Viitekehyksessä

määritellään klusterin toiminnan vaikuttavimmat faktorit ja klusteriin kuuluvien osien

välisiä vuorovaikutussuhteita ja ominaisuuksia. Porterin timanttimallia on

suomalaisissa klusterikuvauksissa käytetty hyvin yleisesti ja tässä yhteydessä

esitetään vain suppea yhteenveto. Laajempi kuvaus on liitteenä (Liite 1).

Timanttimalliin kuuluu neljä perusosaa: tuotannontekijäolot, kysyntäolot, lähi- ja

tukialat sekä kilpailukenttä. Lisäksi siinä on kuvattu kolme ulkoista tekijää, joilla on

vaikutus kaikkiin pelikentän perusosiin: julkinen valta, sattuma sekä kansainväliset

liiketoimet.
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Tuotannontekijäolot

Metsäklusterissa tuotannontekijäoloilla tarkoitetaan raaka-aine-, työvoima-, tieto- ja

pääomavarantoja. Myös liiketoimintaan liittyvät organisaatiot ja liiketoiminnan

kehittämisjärjestelmät ovat osa tuotannontekijöitä.

Kysyntäolot

Asiakkaiden ja lähi/tukitoimijoiden vuorovaikutteinen yhteistyö lähinnä laadun

suhteen on klusterin suorituskyvyn kannalta keskeisimmässä asemassa.

Metsäklusterin kansainvälistyminen ja uudet born global –yritykset ja –innovaatiot

ovat olleet klusterin perustamisvaiheessa olennaisia tavoitteita, koska suomalaiset

kotimarkkinat ovat pienet.

Lähi- ja tukialat

Klusterin muodostumiselle on verkottuminen kansainvälisestikin kilpailukykyisten

lähi- ja tukialojen kanssa ratkaisevaa. Metsäklusterissa merkittävimmät

lähi/tukitoimijat ovat konepajateollisuus ja kemian teollisuus. Uusien innovaatioiden

ja ratkaisujen löytämisessä sekä tiedon levittäjinä tutkimusorganisaatioilla on myös

suuri rooli.

Yrityksen rakenne, strategiat ja kilpailu

Metsäklusterin toimijoiden liiketoimintakulttuuri ja johtamistavat ovat niin

yritykselle kuin myös klusteriorganisaatiolle tärkeä klusterin suorituskykyä lisäävät

tekijät. Sitoutuminen ja osapuolten välinen luottamus antaa mahdollisuuden jakaa

innovaatioiden tarvitsemat investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan, koulutukseen

sekä infrastruktuuriin.

Sattuma

Metsäklusterin toimijat kohtaavat sattumanvaraiset tapahtumat, kuten äkilliset

yhteiskuntamuutokset tai tekniset uudistukset kuten kaikki muutkin

liiketoimintaympäristöt muokaten niitä. Sattumanvaraiset tapahtumat aiheuttavat
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epävarmuutta, mutta mahdollistavat kilpailutilanteiden muutoksia ja antaa tilaisuuksia

uusille innovaatioille ja yrittäjille.

Valtiovalta

Valtiovallan toimet metsäklusteritoimijoihin ovat niitä toimenpiteitä, jotka

vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön. Julkinen valta luo toimintaedellytykset

yrityksille yhteiskunnan kehittämistoimien ja lainsäädännön kautta. Koulutus ja

veroratkaisut ovat näitä toimenpiteitä tyypillisimmillään.

Kansainväliset liiketoimet

Kansainväliset liiketoimet mahdollistavat metsäklusterin kasvun etenkin pienessä

Suomessa. Suomessa jokin henkihieveriin kilpailtu lähi/tukitoimiala voi vähäisillä

liiketoimintamuutoksilla saada kannattavaa toimintaa muualla maailmassa. Eri maat

voivat olla kulttuurin suhteen varsin erilaisia vaikkakin länsimaiset liiketoimintatavat

ovat levinneetkin laajalle.

Koko viitekehys

Metsäklusterissa timantin osat muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden.

Metsäklusteriin kuuluva yritys saa toimintaympäristöstään kilpailuetuja, joita

klusterin ulkopuolella on vaikea saada. Toimiva metsäklusteriorganisaatio parantaa

toimijoiden välistä tiedonkulkua ja uusien lähestymistapojen implementointia.

Toimijoiden kilpailukyvyn kannalta tärkeintä ovat klusterin jatkuvat

parannustoimenpiteet sekä innovointi.

Michael Porterin kirjassa ’Competitive Advantage of the Nations' klusteriteorian

mukaan tieto ja osaaminen luovat yritystoiminnalle samanlaisen taloudellisen

ylivoiman tai absoluuttisen edun kuin teollisena aikana raaka-aineiden saatavuus.

Tietoylivoiman tai tietomonopolin kilpailuhaitat ovat vähäisemmät kuin raaka-

ainemonopolin; tietomonopoli voi säilyä kilpailukykyisenä vain aktiivisen tiedon

vaihdannan avulla, kun taas raaka-aineisiin perustuva monopoli voi olla suljettu.
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Porterin näkemyksen mukaan klustereiden kautta syntyvä tietoylivoima on

globaalitalouden keskeinen kilpailukeino, koska tieto ei monopolisoidu kuten raaka-

aineet. (Porter 1990).

Klusterin arvo koostuu pääosin sosiaalisesta pääomasta. Klusteri on perustettu

sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi. Klusteriin ei kuulu taloudellinen pääoma tai

koneet ja laitteet, koska ne ovat jo olemassa ilman klusteriakin. Klusteriverkosto

rakentuu sosiaalisen pääoman keskittämiseen ja sen mobilisointiin.

Myös muissa maissa teollisuutta ja sen rakenteita on lähestytty klustereina.

Ranskalainen DATAR (Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action

Régionale, DATAR), nykyisin DIACT, pitää klusteria järjestäytyneenä seuraavien

neljän tunnusmerkin toteuduttua:

- klusterilla on vetäjä ja tunnettu koostumus

- klusteria koskeva arvoketju / arvoverkko osa on kuvattu selkeästi

- klusteri on järjestänyt keskitetyn viestintätoiminnan

- klusteri toteuttaa yhteisiä projekteja tms. operatiivisia toimenpiteitä

(DATAR, 2004).

Suomessa klusterit eivät ole vielä saavuttaneet näin pitkälle organisoituja toiminnan

tunnusmerkkejä.

Klusterin tulevaisuuden näkymät hahmotellaan määrittämällä megatrendit.

Megatrendi on yhteiskuntien rakenteita syvällisesti muuttava, usein globaali ilmiö. Se

etenee suhteellisen itsenäisesti ja sen perimmäiset syyt ovat monitahoiset.

Klustereiden tulevaan kehitykseen vaikuttavat megatrendit ovat:

- Globaali integraatio

- Osaaminen työn muovaajana

- Kasvava ympäristötietoisuus

- Teknologian muutosvoimat

- Palveluyhteiskunnan murros
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- Väestön ikääntyminen

(Työministeriön raportti, Luku 7)

Kansallinen taloustieteiden tutkijakunta on varovainen klusterimallin toimivuudesta

nykyisessä ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioissa. Klusterimallin sopivuutta ja

tehokkuutta liiketoimintaympäristössä on pyritty mittaamaan suorituskykymittareilla.

Tekes määrittelee klusterin suorituskyvyn seuraavasti: ”Klusteri on kilpailukykyinen,

jos siinä kilpailun, vuorovaikutuksen ja erikoistumisen kautta syntyy synergiaetuja,

innovaatioita ja voimavarojen tehokasta käyttöä yli yritys- ja toimialarajojen.

Klusteritason kilpailukykyä voidaan mitata myös markkinaosuudella ja jalostusarvon

sekä bruttotuotannon kasvulla” (TEKES 140/2003). Suomessa klusteriajatteluun

perustuvat organisaatiot ovat tällä hetkellä vielä kehitysasteella. Organisaation

perustehtäväksi tulisi asettaa klusterin toimivuuden onnistumisen seuranta, joka vaatii

järjestelmällistä datan keruuta kriittisistä tekijöistä ja toiminnan analyyttistä

arvioimista.

2.2 Suomalaiset klusterit

Klusterit eivät ole toimialoja vaan eri toimialojen yhteisöjen yhteenliittymiä yleensä

jonkun ydinyrityksen ympärille. Klusteri muodostuu toisiaan tarvitsevista yrityksistä

ja yrityksiä tukevien organisaatioiden verkostoista. Myös yleishyödylliset yhteisöt,

kuten tutkimuslaitokset, voivat kuulua klusterin verkostoon. Vanhasen hallituksen

asettama osaamiskeskustyöryhmä esitti 13.10.2006 osaamiskeskusohjelmaan 13

osaamiskeskusklusteria. Klusteriohjelman toiminnallinen periaate on

seuraavanlainen: ” Klusteriohjelmaan osallistuminen edellyttää mm. uudentyyppistä

yhteistyötä klusteriin kuuluvien toimijoiden välillä, selkeää toiminnallista fokusta ja

alueiden pitkäjänteistä sitoutumista ohjelman toteuttamiseen. Keskeisiä toimijoita

ovat alueen yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja teknologiakeskukset. Vaikka

asetetut osaamiskeskukset usein sijoittuvat kaupunkiseuduille, niiden toimintaan
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osallistuvat laajalti myös muualla maakunnassa olevat toimijat. Ohjelmien

perusrahoitukseen osallistuvat valtion lisäksi alueen kaupungit ja kunnat.”

(Hallituksen tiedote, sisäasiainministeriö 13.10.2006).

Suomessa keskeiset klusterit Tekesin teknologiastrategian (Tekesin

Teknologiastrategia 2004, sivut 30-48) mukaan ovat :

1) Tieto- ja viestintäklusteri

2) Metalliklusteri

3) Metsäklusteri

4) Hyvinvointiklusteri

5) Kemia ja bioklusteri

6) Ympäristöklusteri

7) Energiaklusteri

8) Kiinteistö- ja rakennusklusteri

9) Elintarvikeklusteri.

Tämä jaottelu on klusteriajattelun näkökulmasta melko keinotekoinen mukaelma

vanhaa toimialajaottelua, koska em. klusterit leikkaavat aina toisiaan. Eli jokainen

klusteri tarvitsee toisiaan enemmän tai vähemmän toimiakseen klusterin pyrkimyksiä

tavoitellessaan.

Myöhemmässä määritelmässä Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on tunnistanut

elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta viisi keskeistä strategisen

huippuosaamisen keskittymää, lyhennettynä SHOK:

- energia ja ympäristö

- metallituotteet ja koneenrakennus

- metsäklusteri

- terveys ja hyvinvointi

- tieto- ja viestintäteollisuus ja –palvelut (Helsingin Sanomien artikkeli

maanantaina 22.10.2007, sivu B5).
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Tämä jaottelu vastaa paremmin klusteriperiaatteita, eikä jäljittele niin orjallisesti

vanhaa toimialaluokittelua. Luokat ilmaisevat ydintoimijan keskeisintä

ansaintamallin liiketoimintaympäristöä eri tyyppisten raaka-aineiden, työpanosten tai

tarpeiden kategorioissa.

2.3 Metsäklusteri

Suomessa metsäklusterissa toimivaksi katsotut yhteisöt työllistää lähes 200 000

henkilöä. Sen osuus maan bruttokansantuotteesta on noin 10 prosenttia, teollisuuden

tuotannosta noin 30 prosenttia ja nettovientituloista kolmannes. Metsäklusterin

ydintoimialaan lasketaan kuuluvaksi metsätalouden puunhankinta, sellu.

paperinvalmistus, jne. Lähi/tukitoimialaan katsotaan kuuluvaksi konepajoja,

suunnittelutoimistoja, logistiikkayrityksiä, puhdistusyrityksiä jne.

Kuvio 2. Metsäklusterin toimialat (Metsäteollisuus ry)

Suomelle tyypillisen metsäklusterin avaintuotteita ovat kemiallisen ja mekaanisen

metsäteollisuuden tuotteet, kuten paperi, kartonki, sellu, sahatavara, vaneri, kuitulevy,

puusepäntuotteet jne. (Klusterin evoluutio, TEKES).
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Metsäklusterin visio eli tavoitteet ovat FTP:n (Forest-Based Sector Technology

Platform) mukaan määritelty seuraavasti:

At the beginning of 2005, the following Vision for the year 2030 was adopted

for the Forest-Based Sector Technology Platform:

" The European forest-based sector plays a key role in a sustainable

society.

It comprises a competitive, knowledge-based industry that fosters the

extended use of renewable forest resources.

It strives to ensure its societal contribution in the context of a bio-

based, customer-driven and globally competitive European economy. "

2.4 Klusteriluokittelu yhteisötyypin mukaan

Alustavissa klusterihahmotelmissa klusteritoimijoita määriteltäessä ja luokitellessa on

toimialoja jäsennelty ja niiden roolia arvoketjussa asemoitu. Klustereita käsittelevissä

tutkimuksissa ja raporteissa ei ole kuitenkaan tunnistettu erilaisten toimijoiden,

yhteisöjen johon myös yritykset luetaan, ominaispiirteitä kuten toimintaperiaatteita,

yhteisön kokoa, yhteisön kasvumahdollisuuksia liiketoimintasuunnitelmassaan ja

tarvittavia resursseja klusteriorganisaation ansaintamallin toteuttamiseksi,

päätoimialansa kannattavuutta ja sen tuottomahdollisuuksia jne. Esimerkiksi eräänä

näkökulmana luokittelussa olisi tarkoituksen mukaista huomioida

klusteritoimijayritys:

- aloittavana yrityksenä

- kasvuyrityksenä

- muutostarpeisena yrityksenä

Tällä vältyttäisiin yhteistoimintaan liittyvien sitoumuksien kohtuuttomilta

vaatimuksilta, joka voi aiheuttaa yksittäisten toimijoiden vetäytymistä

klusteriorganisaatiosta.
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3 PK-YRITYSTOIMINTA

Liiketoimintaa harjoittava yritys Rissasen määritelmänä on seuraavanlainen: ” Yritys

on tavoiteorientoitunut organisaatio ja sosiaalinen järjestelmä, joka voittoa tavoitellen

tuottaa markkinoille tavara- tai palvelutuotteita ja hankkii niillä vaihdannan avulla

asiakkailtaan toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen tarvittavan resurssin”

(Rissanen, 2006).

Yrittäjä  on  henkilö  tai  henkilöt,  jotka  ovat  yrityksen  taustalla  sen  omistajina,

johtajina, vastuunkantajina ja suunnannäyttäjänä. (Rissanen, 2006).Yrittäjäksi

valikoitumista ja kannustimia on tutkittu viime aikoina varsin runsaasti. Parhaat

edellytykset yritystoiminnan onnistumiselle on, jos yrittäjiksi valikoituvat ne, joilla

on kyky

a) luoda ja tunnistaa taloudellisia mahdollisuuksia

b) kohdata kilpailua ja ottaa riskiä

c) johtaa ja koordinoida taloudellista toimintaa ja työntekijöitä

d) luoda ja hyödyntää uutta tietoa.( Hyytinen–Rouvinen, 2005)

e) luoda liiketoiminnan vaatimia verkostoja.

Yritystoiminnan aloittaminen on aina henkilökohtainen päätös. On sanottu, ettei

kaikista ole yrittäjiksi. Etsittäessä potentiaalisia yrittäjiä yhteiskuntaan, nousee esille

kysymys yrittäjäominaisuuksista henkilökohtaisina luonneominaisuuksina,

geeniperimänä, vai onko sosiologisella kasvuympäristöllä oma vaikutuksensa

yrittäjäominaisuuksien kehittymiseen.

Karlöf ja Lövingsson kirjassaan Johtamisen näkökulmat määrittelee yritystoimintaan

liittyviä keskeisiä prosesseja ytimekkäästi seuraavanlaisesti:

- organisaatioiden perustaminen ja kehittäminen

- uusien yhdistelmien luominen

- mahdollisuuksien aktiivinen tutkiminen
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- epävarmuuden hallinta

- tuotannontekijöiden koordinointi

- markkinoilla olevien aukkojen ja kuilujen havaitseminen ja täyttäminen.

(Karlöf et al, 2004)

Yritystoimintaan liittyy dynaamisuus ja jatkuvan muutoksen hallinta. Itävaltalainen

kansantaloustieteilijä Joseph Schumpeterin (Schumpeter, 1934) mukaan yrittäjyys

tarkoittaa, että määritetään ja kehitetään luovasti:

- uusia tuotteita

- uusia tuotantomenetelmiä

- uusia markkinoita

- uusia organisaatiomuotoja

Eräs näkökulma yrityksen kuvaamisessa on määritellä yritys ”sidosryhmiensä

yhteenliittymäksi”. Yrityksen sidosryhmiä ovat ne henkilöt, joko luonnolliset tai

juridiset henkilöt, jotka ovat sijoittaneet yritykseen jonkin panoksen, pääomana tai

tuotannontekijänä, ja odottavat siitä vastinetta. Kaikki strategiat ja

toimintasuunnitelmat ym. tulevaisuuden suunnitelmat ovat, ainakin välillisesti,

lähtöisin sidosryhmien odotuksista. Eri sidosryhmät saavat osuutensa yrityksen

tuottamasta arvonlisästä sopimuksiensa perusteella. Tämä voitonjakojärjestys on

yritystoiminnan tulovirrasta jaettu korvaus sidosryhmille tuotannontekijöiden

käytöstä. Eri sidosryhmät ovat oikeutettuja saamaan omat osuutensa kassavirrasta

tuotantotekijäpanostuksiensa suhteessa kuitenkin ennen yrityksen omistajia.

Yritystoimintaan kuuluvat olennaisesti riskit ja riskien hallinta. Tulevaisuudessa

odotettavissa olevia tapahtumia voidaan jäsentää skenaarioiden avulla. Skenaario,

ennuste ja visio poikkeavat toisistaan seuraavasti:

- Ennuste: mitä uskomme tapahtuvan.

- Skenaario: oletettua tai mahdollista tapahtumankulkua jollakin alueella.
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- Visio: mitä haluamme tapahtuvan ennusteen ja skenaarioiden perusteella

eli sen perusteella, mitä uskomme tapahtuvan ja mitä voi tapahtua. (Karlöf

et al, 2004)

Yritystoiminnan periaatteita on kirjattu myös uuteen osakeyhtiölakiin, joka astui

voimaan 1.9.2006. Siinä voiton tavoittelu on määritetty yrityksen toiminnan

pääperiaatteeksi. Seuraavassa on joitakin olennaisia muutoksia osakeyhtiölakiin pk-

yrittäjän näkökulmaa ajatellen.

Perustamistoimia on helpotettu pudottamalla osakepääoman vähimmäismäärän

nykyisestä 8 000 eurosta 2 500 euroon. Uuden osakeyhtiölain mukaan erillistä

perustamiskokousta ei enää tarvita, koska laki olettaa yhtiön osakkeenomistajien

olevan tiedossa perustamistoimien alkaessa. Perustettaessa yhtiöllä ei tarvitse olla

toimitusjohtajaa eikä sitä tarvitse kaupparekisteriin nimetä. Uusi tilintarkastuslaki tuli

voimaan 1.7.2007, jossa keskeinen muutos on pienten yhtiöiden vapauttaminen

tilintarkastuksesta. Pääasialliseksi toimialaksi kaupparekisteriin riittää monitoimiala,

jolla on uudelle yritykselle verotukseen vaikuttava merkitys.

Yrittäjien ja osakeyhtiön hallituksen jäsenten henkilökohtaista vastuuta on lisätty.

Asia liittyy yhtiön hallituksen päätöksiin varojen jakamisesta. Hallituksen jäsenen ja

toimitusjohtajan ns. tuottamuusolettamasta osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen

vastaisella menettelyllä tai yhtiön lähipiirin hyväksi tehdyllä toimella ja

korvausvastuu, jos menettelystä vastaava ei kykene näyttämään toimineensa

huolellisesti. Huolellisuusvelvoite todennetaan tasetestillä (OYL 13 luvun 5§) sekä

maksukykytestillä (OYL 13 luvun 2§). Voittovaroja ei lain mukaan saa jakaa, jos

jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon

aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Toisaalta uusi laki mahdollistaa keskeneräiseltä

tilikaudelta ansaitun voiton eli ns. väliosingon jakamisen.

Pakkoselvitystilasäännökset poistettu, mutta jos hallitus havaitsee, että yhtiön oma

pääoma on alle puolet osakepääomasta, sen on viipymättä laadittava tilinpäätös ja
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toimintakertomus yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi. Laki velvoittaa tekemään

tästä myös ilmoituksen kaupparekisteriin.

Aikaisemmin yhtiömuodonmuutos oli vain yksisuuntainen, mutta uuden lain myötä

osakeyhtiö on mahdollista muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi ja

osakeyhtiö, jossa on vain yksi osakkeenomistaja, voi jatkaa yritystoimintaa

yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Suomessa yhteiskunnallisena tavoitteena on yrityskannan lisääminen korvaamaan

vähenevää suurteollisuutta. Kohteena on alkavien yrityksien lisääminen sekä jo

olemassa olevien pk-yrityksien kasvun tukeminen. Yrityksien kasvuhalukkuus on

tutkitusti vähäistä. Pk-yritykset ovat yksilöitä ja yhteistä tekijää kasvuimpulssiin on

vaikea löytää. Joitakin yhteisiä piirteitä suomalaisille kasvuyrityksille on silti

löydettävissä. Viimeisempien tutkimusten perusteella suomalaiselle kasvuyritykselle

on tyypillistä, että omistuspohja on lavea (vähintään kaksi omistajaa), yrittäjät ovat

kokeneita (keskimääräistä vanhempia), markkina-alue on laaja (valtakunnallinen tai

kansainvälinen), kasvuyrittäjällä on pidempi koulutus kuin keskivertoyrittäjällä (joka

kolmannella kasvuyrittäjällä on ylempi korkeakoulututkinto) ja taloudelliset resurssit

ovat kunnossa (keskimääräistä parempi taloudellinen tilanne). Tärkeimpiä

poikkeuksia ovat edelleen tietyt pienet ja nuoret yritykset, jotka ovat muita useammin

huomattavan nopeasti kasvavia. Selvitysten mukaan voimakkaasti kasvavilla

yrityksillä on selkeä ja johdonmukainen strategia mikä ilmenee keskimääräistä

vahvempana strategisena osaamisena ja dokumentoituina suunnitelmina. (Pukkinen et

al. 2005)

Tutkimustulosten perusteella suomalaisen kasvuyrityksen yleisin strategia perustuu

asiakaslähtöisyyteen, joka on yhdistetty korkeaan laatuun, nopeuteen, joustavuuteen

ja verkottumiseen. Suomalainen kasvuyritys on yleisesti vahvasti omistajavetoinen.

Halua omistajuuden hajauttamiseen tai listautumiseen ei juuri ole. Suomalainen

kasvuyrittäjä on toiminut selvästi kauemmin kuin saman alan keskivertoyritys.
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Suomalaiset kasvuyritykset ovat yleisesti markkinajohtajia, vaikka ovatkin edelleen

voimakkaan kasvun vaiheessa. Yleisesti kasvuyrityksillä on ylivoimainen palvelu ja

tunnettuus markkinoilla. Kasvukykyä pidetään yllä pitkäjänteisellä

kehittämistoiminnalla, ja tuotekehitystoiminta on intensiivisempää kuin kilpailijoilla.

Markkinamahdollisuuksien hyödyntämisessä suomalaisilla kasvuyrityksillä on selkeä

fokus. Usein ne mieltävät olevansa suuria tekijöitä kapeassa markkinasegmentissä.

Suomalaisten kasvuyrittäjien toimintatapaa kuvaa hallittu riskinotto ja realismi sekä

uskottavuus kasvun tavoittelussa. (Pukkinen et al. 2005)

Markkinaehtoisessa kilpailutilanteessa ja klusterin henkeen kuuluvassa

sopimussidonnaisuuksissa tulee vastaan selkeä ristiriita. Kuinka säilytetään

kilpailuhenkinen kannuste samalla kun klusterin toimijoiden pitkäjänteinen yhteistyö

edellyttää sitoutumista sopimuksin. Kansainvälistä empiiristä tutkimusta on tehty

mm. siitä onko kilpailu ns. schumpeterilaista, eli innovatiivisuus on parhaimmillaan

silloin, kun kilpailu on “keskimääräistä”. Jos kilpailu on liian kovaa, niin siitä

muodostuu pelkästään kilpailua hinnalla. Jos kilpailu on liian vähäistä, niin se ei luo

kannusteita yrityksille kehittämään tuotteita. (Aghion, Bloom, Blundell, Griffith ja

Howitt, 2003). Klusteriyhteistyölle on siis pystyttävä määrittelemään peruspuitteet

sitoumuksien suhteen ja aktiivisille toimintaprojekteille tuloskriteerit

kilpailuttamismenettelyä varten.

3.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan tutkimus

Yritystoimintaa ja yrittäjyyttä on Suomessa tutkittu varsin paljon. Tutkivia ja

tutkimusta teettäviä tahoja on useita. Useimmiten nämä ovat julkishallinnollisia tai

yleishyödyllisiä yhteisöjä. Näitä tutkimuksia on tästä syystä hyvin kaikkien saatavilla.

Tutkivat tahot julkaisevat verkkosivuillaan tutkimusraportteja tai ainakin tiivistelmiä

tutkimuksistaan. Seuraavassa on listattu yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä tutkivia

tahoja:
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- KTM:n alaiset innovaatio-organisaatiot Finpro, Finnvera, Sitra, Tekes,

T&E-keskukset ja Teollisuussijoitus Oy.

- Yliopistot.

- Elinkeinoelämän etujärjestöt.

- Maakuntien osaamiskeskukset.

Tutkimustoiminnan yhtenäistäminen tulee todennäköisesti esille siinä vaiheessa kun

ymmärretään kyseenalaistaa tutkimuksen todellinen hyöty. Myös päällekkäisten

tutkimuksien tekeminen on resurssien haaskausta. Esimerkiksi yrittäjyydestä tehdyt

tutkimukset vaativat tyypillisesti yrittäjien näkökulman huomioonottamista. Kun

useat tahot lähestyvät yrittäjiä samoissa asioissa, on yrittäjien motivaatio vastata

kyselyihin vaatimaton. Tästä seurauksena on, että tutkivat tahot joutuvat tyytymään

jopa 20 prosentin vastauspalautteeseen ja pitämään tätä tilastollisesti kelvollisena.

3.2 Yrityksen strategiat elinkaarimallissa

Yrityksillä on elinkaarensa eri vaiheissa tiettyjä kriittisiä liiketoimintaan liittyviä

painopistealueita, joiden merkitys on vahvempi kussakin elinkaaren vaiheessa. Eri

vaiheisiin liittyy erilaisia yritystoiminnan strategisia päätöksiä ja tietyn tyyppisiä

riskitekijöitä. Yhteistä jokaiselle elinkaarivaiheen muutokselle on yritysorganisaation

ja toimintatapojen muutos siirryttäessä vaiheesta toiseen.

Keskuskauppakamarin (2002) teettämässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten

yritysten pitkän aikavälin menestystekijöitä. Tärkeimmät tekijät tutkimuksen mukaan

olivat yrityksen menestymisen kannalta kilpailukyky, yrityksen ydinosaaminen sekä

markkinointi ja myynti. Myös vakaalla taloudellisella ympäristöllä, yrittäjyydellä,

uusilla innovaatioilla sekä teknologian omaksumisella on keskeinen merkitys.

Yritysostoja ja rahoituksen saatavuutta pidettiin vähiten tärkeinä tekijöinä.

Yrityskyselyn vastaajista kaksi kolmesta ilmoitti, että verotuksella on vähintään
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jonkin verran vaikutusta yrityksen menestymiseen. Tutkimuksen ajankohtana 2002

henkilöstön saatavuus nähtiin melko hyvänä.

Kuvio 3. Yrityksen elinkaaren vaiheet (Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2005)

Esikäynnistysvaiheessa yrittäjäksi aikovat hahmottelevat liikeideaansa ja sen

kantavuutta vallitsevaan markkinatilanteeseen. Esikäynnistysvaiheessa yrittäjän

sosiaaliset verkostot ovat keskeisessä roolissa. Verkoston avulla saatuun

onnistuneeseen tilannearviointiin yrittäjä itse tarvitsee toimialantuntemusta, omien

resurssien hahmottamista ja vahvaa motivaatiota lähtökohtatilanteen kartoittamiseksi.

Alkusuunnittelu tuo yrittäjälle joukon vaihtoehtoja toiminnan laajuuden,

tuotantotekijöiden rahoituksen, tuotannon/palvelun valmistusasteen järjestämiseksi

yms. Oman liikeidean kysyntäennusteet ovat kuitenkin vaikea arvioida ennen

yrityksen perustamisen jälkeistä todellista markkinointia. Vesa Puhakan (2002)

tutkimus osoittaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ennen yrityksen

varsinaista perustamista parantavan liiketoiminnan menestymismahdollisuuksia. Iiro

Jahnukainen (1984) määrittelee liikeidean onnistumisen päätekijöiksi yrittäjän

liiketoimintaosaamisen, yrittämisen päämäärät ja toimialatekijät.

Käynnistysvaiheessa hankitaan tarvittavat tuotannontekijät. Liiketilat, koneet ja

laitteet, henkilöstö sekä mahdollisesti hankittavat liiketoimintapalvelut ulkoa. Iiro
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Jahnukaisen (1984) mukaan liiketoimintaosaaminen sisältää yrittäjän asiakas-,

resurssi- ja tuotanto-osaamisen kokonaisuuden. Näiden tekijöiden hankinta ja

organisointi on yrittäjän päätehtävä. Perustamistoimissa on keskeistä, että yrittäjällä

on kykyä ja osaamista viedä perustamisprosessia eteenpäin.

Alkukasvun aikana yrityksen strategia ja liikeidea todennäköisesti muuttuu.

Alkuvaiheen liikeideaa yrittäjä joutunee muovaamaan paremmin kysyntää ja

asiakastarpeita vastaavaksi. Arto Lahden (1983) tutkimukset osoittavat, että

menestyksekkäästi kilpailutilanteen muutoksiin vastanneissa yrityksissä yrittäjä

tunnisti varhain tarpeen muokata liikeideaa ja pystyi tekemään päätöksiä

liiketoiminnan suunnan muutoksesta.

Vakiintunut toiminta on vaihe, jossa liiketoiminta ja asiakaskunta on vakiintunut.

Yritys on luonut vakiintuneet suhteet sidosryhmiinsä. Tämän vaiheen riskinä on

yrittäjän yritystoiminnan strategisten tuntosarvien lamaantuminen. Vakaa yrityksen

toiminta on saattanut antaa yrittäjäpersoonalle liian turvallisen tunteen eikä hän ehkä

ole enää herkkä markkinoiden heikoille signaaleille. Motivaatio uusien

liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen ja riskinotto on mahdollisesti alentunut.

Vakiintumisvaiheessa yritys voi jatkaa toimintaansa kuten ennenkin.

Liiketoimintaympäristöön tulee kuitenkin aina jollakin syklillä joko

suhdannevaihteluita tai toimialaan liittyviä rakennemuutoksia, jotka aiheuttavat

yrityksen toimintaan muutoksia. Vakavan muutostilanteen kohdatessa yrittäjän

vaihtoehdoiksi jäävät alalta poistuminen (exit) tai uuskasvun luominen. Exit on

yritystoiminnasta luopumista myymällä yritys tai lopettamalla sen toiminta.

Uuskasvu puolestaan vaatii liikeidean päivittämistä ja uusien

liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä. Uudet mahdollisuudet voivat löytyä oman

toimialan uusista innovaatioista. Arto Lahden (1983) tutkimus osoittaa

uuskasvuvaiheen keskeiseksi menestystekijäksi yrittäjän kyvyn tunnistaa varhain
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tarpeen muokata liikeideaa ja pystyä tekemään päätöksiä liiketoiminnan suunnan

muutoksesta.

Yrityksen strategisia muutostarpeita ilmenee tilanteessa, jossa yritys ei saa enää

palveluitaan myydyksi tai yritys ei pysty täyttämään asiakkaiden kohtuullisia

vaatimuksia. Muutostarpeiden määrittäminen ja toteuttaminen liikeideaan ja

liiketoimintasuunnitelmaan voidaan käyttää liiketoimintaverkoston antamien

signaalien avustamina. Onnistunut yhteistyö verkoston kautta muotoutuu usean eri

asian ja vaiheen kautta. Verkoston menestystekijöitä ovat:

- yhteiset konkreettiset tavoitteet

- luottamus

- avoin molemminpuolinen informaation vaihto

- yhteinen visio ja yhteensopivat liiketoimintastrategiat

- organisaatioiden sitoutuminen verkostotoimintaan

- keskinäisen suhteen määrittely eli neuvotteluvoimien tunnistaminen

- kannustinten valinta

- toiminnan arviointi

- implementointi. (Kuusela & Ollikainen, 2005)

Verkostomaiseen toimintaan liittyy sitoutuminen, joka ilmenee esimerkiksi

vuosisopimuksina. Ulkoistamisessa taas suhteiden syntymisen taustamekanismina on

kilpailuttaminen. Kilpailuttamisessa sosiaaliset sidokset ovat toissijaisia.

3.3 Yrittäjyys ja sosiaalinen pääoma

Yritystoiminnan rakenne ja toiminnot voidaan katsoa koostuvan erilaisista pääomista.

Kaikki pääomaluokat tarvitsevat ja ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Robert

Putnam on määritellyt pääomaluokat kirjassaan The Collapse and Revival of

American Community, Putnam (1999) seuraavanlaisesti:
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- Rahapääoma

- Fyysinen pääoma

- Henkinen pääoma

- Sosiaalisen pääoma

Rahapääoma on omistajien yritykseen sijoittama raha. Rahapääoman omistajuus

määrittää oikeudet voitonjakoon sekä velvoittaa haltijaa, yrityksen johtoa, antamaan

rahapääoman käytöstä korvauksen omistajille jos yrityksen tulos sen sallii.

Päivittäisessä yritystoiminnassa kassavirta on rahapääoman käytön ilmentymä.

Fyysinen pääoma liittyy yrityksen operatiiviseen toimintaan, jolla luodaan ja

tuotetaan markkinoille ja myös oman toiminnan tukemiseen tuotteita ja palveluita.

Henkinen pääoma koostuu liiketoiminnan vaatimasta osaamisesta, organisoinnista.

Siihen liitetään myös opitut toimintatavat ja käytössä olevat systematiikat prosessien

hoitamiseksi. Kanssakäyminen ja vuorovaikutus yrityksen sisäisessä arvoketjussa

katsotaan kuuluvaksi henkiseen pääomaan.

Sosiaalisen pääoman käsitteet ja osa-alueet eivät ole uusia. Käsitteeseen on liitetty ja

yhdistetty inhimillisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perustekijöitä. Tässä luvussa

käsitellään hieman tarkemmin tätä pääoman luokkaa, koska näkökanta

kokonaisuutena on varsin uusi ja vähemmän yhdistetty innovatiiviseen yrittäjyyteen.

Sosiaalinen pääoma on ehkä tärkein näistä pääomaluokista ja samalla vaikein

hallittava. Sitä ei voi ostaa eikä myydä. Seuraavissa kappaleissa esitellään eri

tutkijoiden näkemyksiä ja määritelmiä sosiaalisesta pääomasta.

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisen toimintaympäristön tiettyihin

ulottuvuuksiin, kuten sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, jotka

edistävät verkoston jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja sen myötä

tehostavat yksilöiden tavoitteiden toteutumista ja talouden toimintaa. (Ruuskanen

2003). Toisin kuin perinteinen pääoma, sosiaalinen pääoma ei kulu käytössä, vaan

päinvastoin edellyttää sen kuluttamista vahvistuakseen ja laajetakseen. Sosiaalinen
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pääoma ei sijaitse yksilöissä tai tuotannonvälineissä, vaan sosiaalisessa rakenteessa

(Coleman, 1988).

Viitekehystä tutkinut Robert Putnam (1993, 167-176) määrittelee sosiaalisen

pääoman koostuvan toimintasäännöistä, niitä välittävistä sosiaalisista verkostoista

sekä luottamuksesta. Myös yhteisön arvot ja normit sekä niiden varaan rakentuvat

yhteistoimintasuhteet ovat Putnamin näkemyksissä sosiaaliseen pääomaan kuuluvia

ominaisuuksia. Lisäksi sosiaaliseen pääomaan on hän vahvasti liittänyt

vastavuoroisuuden periaatteen.

Bourdieun (1986) on pyrkinyt täsmentämään sosiaalista pääomaa. Hänen mukaansa

sosiaalinen pääoma on niiden aktuaalisten ja potentiaalisten resurssien kokonaisuus,

joka liittyy enemmän tai vähemmän institutionalisoituneiden tuttavuus- ja

arvostussuhteiden omaamiseen – tai toisin sanoen ryhmäjäsenyyteen –joka tarjoaa

kaikille jäsenilleen yhteisesti omistettua pääomaa, ”suosituksia”, jotka oikeuttavat

heidät luottoon, sanan monessa merkityksissä. (Bourdieu 1986, 248-249).

Putnamin ja Bourdieun näkemykset sosiaalisesta pääomasta poikkeavat omistuksen

suhteen. Putnam pitää sosiaalista pääomaa yhteisön omaisuutena kun taas Bourdie

katsoo sen olevan yksilön omaisuutta. Tämä näkemysero kuvastaa kahden

sosiologitutkijan egoa. Kummatkin ovat oikeassa paitsi ehdottomuudessaan. Tässä

pääomalajissa pitää erotella omistajuus ja mitä siihen kuuluu, jotta sosiaalisen

pääoman olemassaolo pystyttäisiin edes todentamaan, omistajuudesta puhumattakaan.

Sosiaalisen pääoman hyödykenäkökulma antaa kuluttamislähtöisen jaottelun;

yksityishyödyke, klubihyödyke tai julkishyödyke. Tässä jaottelussa hyödyke

omistetaan yksilöittäin, klubissa vaalitaan ja julkisesti kulutetaan.

Putnam pitää sosiaalisen pääoman tärkeimpänä elementtinä luottamusta.

Luottamuksen kautta verkostoista tulee itseään ruokkiva systeemi. Luottamus lisää

yhteistoimintaa ja lisää yhteisöllisyyden kautta myös yksilön itseluottamusta.
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Vastavuoroisuuden periaatteen mukaan yksilön odotukset vastapalvelusta

tulevaisuudessa tarpeen vaatiessa antavat pitkän aikavälin toiminnalle jatkuvuutta.

Luottamus vähentää lyhytnäköistä vastikkeellista ja välitöntä vastapalvelusta sekä

pelkästään oman edun tavoittelua. Parhaimmillaan osapuolien välinen

vastavuoroisuus tulisi olla pareto-tehokas, jossa antajan antama palvelus ei vähentäisi

antajan omia resursseja ja toimintakykyä. Mutta tästäkin voidaan luottamuksen

vallitessa tinkiä vastavuoroisuusodotusperiaatteen mukaan.

Putnamin tutkimukset selvittävät, että sosiaalista pääomaa lisäävät ja luovat muutkin

kuin liiketoiminnassa syntyneet suhteet. Järjestöissä toimiminen, naapuruus ja suku

vahvistavat keskinäistä yhteisöllisyyttä. Kaupallinen toiminta tuo hyvinvointia

osapuolille ja lisää keskinäistä luottamusta. Robert Putnamin näkemykset

sosiaalisesta pääomasta ovat saaneet myös kritiikkiä. Hän ei ole huomioinut Porterin

viiden voiman mallissa esiin tulevia valtarakenteita ja tasa-arvoa. Suuremmalla

vallankäyttäjällä on suurempi mahdollisuus hallita sosiaalista pääomaa mikä tuo sille

myös suuremman vastuun sosiaalisen pääoman ehtojen, luottamuksen ja

vastavuoroisuusodotuksen, täyttymisessä.

Verkostorakennetta korostava Ronald Burt (1992) näkee sosiaalisen pääoman

tarkoittavan suhteita ja kontakteja, joiden avulla yksilö saa mahdollisuuden

hyödyntää taloudellista ja inhimillistä pääomaansa. Burtin näkemys on yhtenevä

muiden kanssa mutta varsin kapea käsitteenä. Olennaisinta on yksilön omistamat

sosiaaliset suhteet ja yksilön verkostoasema. Merkityksellistä on yksilön verkoston

kautta saama informaatiohyöty ja toteuttama kontrollihyöty, joilla yksilö pystyy

luomaan paremmat edellytykset menestymiselle.

Mark Granovetter (1973; 1982) on tuonut sosiaalisen pääoman käsitteeseen termit

horisontaalinen ja vertikaalinen verkosto. Alihankintasuhde on tyypillinen

vertikaalinen suhde, jossa ydintoimija ja lähi/tukitoimija ovat verkostoituneet

yhteistyön kautta. Eri tai saman työpaikan kollegoiden yhteistyö on horisontaalinen
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suhde. Asemat omissa yhteisöissään ovat samat ja sosiaalisen pääoman laatu ovat

varsin samankaltaisia.

Gravovetter (1973, 1982) on esittänyt sosiaaliseen pääomaan osapuolten suhteiden

intensiivisyystyypit sitova muoto ja silloittava muoto. Sitova muoto on velvoittavaa,

kuten pakottava laki. Se luo rajoitteita, mutta antaa myös yhteiset puitteet

yritystoiminnalle, eli lisää ennakoivuutta. Tämä lisää luottamusta heikkoihin

suhteisiin, jolloin liiketoimintaa uskalletaan harjoittaa myös vieraiden yhteisöjen

kanssa. Tutkimukset eri kansakuntien sosiaalisen pääoman määrästä ovat osoittaneet,

että vaikka yhteisöissä sosiaalisen pääoman käyttö olisi runsasta, se voi rajoittua vain

lähinnä sukulaisuus- ja lähituttavapiiriin. Heikkoja siteitä ja silloittavaa muotoa nämä

yhteisöt eivät pysty hyödyntämään.

Sosiaalinen pääoma kasvaa käytettäessä mutta vähenee käyttämättömänä. Sosiaalinen

pääoma tulisi olla siirrettävissä sekä jaettavissa verkoston uusille jäsenille kuten

muutkin edellä mainitut pääomaluokat. Mutta se ei ole, koska siihen kohdistuva

omistajuus ja siihen kohdistuvat oikeudet on hankala määritellä. Pääomana sitä

kuitenkin voidaan pitää, jos sen varallisuusarvo ja tuotto voidaan mitata.

Sosiaalisella pääomalla on taipumus kumuloitua ja henkilöityä tietyille ihmisille. Sen

siirrettävyys muiden taloudellisen- ja teknisen pääomalajien lailla on heikkoa. Aikaa

myöten sosiaalinen pääoma institutionalisoituu kerääntymällä organisaatioksi joka

hallinnoinninkin takia onkin välttämätöntä.

Uutta luova, innovatiivinen, liiketoiminta verkostoissa perustuu hyvin pitkälle

luottamuksen varaan sopimusmenettelyjen lisäksi. Luottamus tässä yhteydessä

voidaan jakaa negatiiviseen ja positiiviseen luottamukseen. Negatiivisen

luottamuksen pystymme hahmottamaan ja määrittelemään, koska tiedämme, mitä

luottamus ei ole. Tyypillisin liiketoiminnassa esiintyvä negatiivinen luottamus on

sopimusrikkomus tai muu laiminlyönti toista osapuolta kohtaan. Sen sijaan
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positiivisen luottamuksen määritteleminen on vaikeampaa. Käsitettä voidaan

kuitenkin selventää prosessiteollisuuden tuotannonohjausjärjestelmään sijoitetulla

esimerkillä. Negatiivisessa luottamuksessa etsitään prosessista heikkoja kohtia,

riskejä. Positiivinen luottamus puolestaan voidaan määritellä ensin halutuiksi

tavoitteiksi jonka jälkeen tunnistetaan haluttuun tavoitteeseen vaikuttavat osaset.

Prosessin ajon jälkeen analysoidaan prosessin tavoitteita toteuttaneet tai jopa

ylittäneet osaset. Liiketoiminnallisissa sopimussuhteissa positiivista luottamusta

voidaan hahmottaa esimerkiksi sopimustekstin tulkinnalla. Tulkitaanko

sopimustekstiä vai sopimuksen henkeä.  Sopimuksen henki on positiivista

luottamusta, koska sopimusosapuolten yhteiset näkemykset ovat

sopimuksentekotilanteen tavoitteet. Negatiivinen luottamus ilmenee, kun

tulkintaerimielisyyksissä joudutaan ottamaan sopimuspaperi esiin. Tilanteet

kärjistyvät edelleen, kun muut pääomalajit käyvät vähiin. Tyypillisiä tilanteita ovat

luottamusta edellyttävät maksujärjestelyt, uuden teknologian käyttöönotto tai

rekrytointitoimet. Pk-yrityksille sosiaalisella pääomalla on suuri merkitys, koska

virheenkantokyky muiden pääomaluokkien osalta on matala.

Sosiaalisessa pääomassa henkilöiden sosiaalisen siteen syvyyttä on Mark Granovetter

(1973; 1982) teoriassaan esittänyt teorian heikoista ja vahvoista siteistä. Granovetter

on tutkimuksissaan esittänyt, että tärkeä ja hyödyllinen uusi informaatio liikkuu

pikemminkin heikkojen kuin vahvojen siteiden välityksellä, sillä heikot siteet

yhdistävät ihmisiä, joilla on enemmän toisistaan eroavia ominaisuuksia. Verrattain

pinnallistenkin tuttavuussuhteiden kautta välittyy tietoa yllättäviltä aloilta, yksilölle

ennalta tuntemattomista alakulttuureista tai organisaatioista. Sen sijaan vahvat siteet

yhdistävät enimmäkseen ihmisiä, joilla on samanlaisia ominaisuuksia, kuten ammatti,

elämäntyyli, harrastukset, maku. (Granovetter (1973; 1982). Sosiaalisen verkoston

heterogeeninen jäsenistö takaa yhteisöille ja ryhmille myös heterogeenisen

tietolähteistön. On huomattu, että ilman organisaatioiden interventioita yksilöt

pyrkivät hakeutumaan ryhmiin samankaltaisuuden, läheisyyden ja tuttuuden
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perusteella. Tämä johtaa tiedollisen monimuotoisuuden vähentymiseen. (Granovetter

1973; 1982).

Keskeinen sosiaalisen pääomanteorian väittämä on, että mitä paremmin henkilö on

kytkeytynyt verkostopohjaisiin voimavaroihin, sitä paremmin hän voi toteuttaa

päämääriään ja intressejään työelämässä ja yritystoiminnassaan. Toisin sanoen, se

millaisia voimavaroja henkilö saa käyttöönsä sosiaalisten sidostensa avulla, määrittää

osaltaan hänen mahdollisuuksiaan ja tilaisuuksiaan työmarkkinoilla. (Jokivuori, 2005

ja Putnam, 1999)

Verkostoissa on sosiaalista pääomaa vaalivia henkilöitä eri ikäpolvista. Suomalaisen

työelämän ja teollisuuden rakenteiden muuttuessa eri ikäpolvien kokemuksellinen

näkökulma poikkeaa suuresti toisistaan. Individualismi ja näkemys vain yksilön

kyvykkyydestä vähentää yhteisöllisyyttä. Tästä seuraa sosiaalisen pääoman

väheneminen. Hyvää tässä on sikäli, että yleensä innovaatiot eivät synny

tasapainotilanteessa. Joten ikäpolvien kokemuksellisen näkökulmien erot voivat olla

uuden laukaiseva tekijä. Haittana tulevat tietenkin näkökulmien aiheuttamat ristiriidat

ja muutosvastarinta, jotka saattavat turmella hyvätkin ideat. Vaikka epätasapaino siis

luokin innovatiivisuutta, saattaa liika aiheuttaa kuitenkin hyvien kehittämistoimien

estymisen.

3.4 Strategiset työkalut ja pk-yritykset metsäklusterissa

Yritystoiminnan nykyhetken ja tulevaisuuden arvioimiseen on käytettävissä useita eri

lähestymistavoin esitettäviä viitekehyksiä. Analyysi voi kohdistua liikeideaan,

markkinoitavaan tuotteeseen tai palveluun, markkinoiden kilpailutilanteeseen jne.

Strategiset työkalut selventävät, pelkistävät ja yksilöivät tilanteita, tavoitteita tai

tapahtumia. Niiden etuna on helpottaa asioiden hahmottamista ja soveltamista omaan

ympäristöön.
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Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi eri liiketoimintaa liittyviä viitekehyksiä joilla

voidaan selkeyttää yrityksen, alkavan tai jo toimivan, strategisia valintoja.

SWOT-analyysi

Alla on esimerkkinä SWOT-analyysin käyttöä pk-yrityksen toiminnasta

metsäklusterissa (taulukko 1). Ensimmäinen sarake, vahvuudet ja mahdollisuudet,

kuvaa yrityksen sisäisiä olosuhteita ja toinen sarake, heikkoudet ja uhkat, ulkoisia

olosuhteita, jotka perustellusti kirjataan omiin lokeroihinsa.

Taulukko 1. Esimerkki SWOT-analyysin käytöstä.

VAHVUUDET HEIKKOUDET

- Pitkät toimintaperinteet

- Teknologian saatavuus

- Hyvä toimintaympäristö

- Kustannussäästöjen

löytäminen vaikeaa

- Luutuneet toimintatavat

MAHDOLLISUUDET UHKAT

- Uudet innovaatiot

- Ympäristöarvojen kasvu

- Kansainvälinen kilpailu

- Tuotantotekijöiden

kilpailukyky

PESTEL-analyysi

Riskien hallinta on informaation keräämistä ja sen arvottamista. Tiedon kerääminen

sekä yrityksestä itsestään että ympäristöstä tulisi olla systemaattista. Tällainen

järjestelmällinen tiedonkeruu on mahdollista tehdä PESTEL-ympäristöanalyysin

avulla. Ympäristöanalyysin tulisi pitää sisällään kaikki yrityksen toimintaan

oleellisesti vaikuttavat osa-alueet, kuten taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset,

teknologiset ja lainsäädännölliset tekijät (PESTEL-malli). Lisäksi analyysiin on hyvä



32

sisällyttää markkinoiden, kilpailutilanteen ja tuotteiden ja toimialan tarkastelua.

(Kamensky, 2003 ja Hauta-aho, 2005). Aktiivinen vuorovaikutus sidosryhmiin ja

systemaattinen informaation analysointi antaa varmuutta yritystoiminnan

kehittämiseen ja uusien investointipäätöksien tekemiseen. Seuraava taulukko

(taulukko 2) on esimerkinomainen ympäristöanalyysi pk-yrityksestä metsäklusterissa.

Taulukko 2. Esimerkki PESTEL-analyysistä metsäklusterissa

POLIITTINEN - Osa raaka-ainevarannon

hankinnasta valtionvälisiä

- Yrittäjyyttä arvostetaan

aikaisempaa enemmän

TALOUDELLINEN - Kysyntämarkkinat vakaat

- Rahoitusmarkkinat vakaat

YHTEISKUNNALLINEN - Työikäisen väestö rakenne

- Koulutuksen osuvuus

EKOLOGINEN - Energian kulutus

- Ympäristöuhkien ennakointi

LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN - Suotuisa kehitys normeissa

- EU:n tuomat velvoitteet

TEKNOLOGINEN - Oman yrityksen teknologia

vanhentuminen

- Uusi teknologia tuo uusia

liiketoimintamahdollisuuksia
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ANSOFF:IN TUOTE/MARKKINA -MATRIISI

Hallittu liiketoiminnan kasvattaminen perustuu erilaisiin strategioihin. Kasvua

voidaan löytää uusista asiakkaista sekä uusilta markkina-alueilta seuraavilla tavoilla:

kasvattamalla markkinaosuutta olemassa olevilla markkinoilla, laajentumalla uusille

markkinoille, kehittämällä uusia tuotteita sekä diversifioimalla eli kehittämällä uusia

tuotteita uusille markkinoille (Ansoff, 1965). Näistä johdetaan neljä keskeistä

kasvustrategiaa: markkinoille tunkeutumisen, markkinoiden kehittämisen,

tuotekehittelyn sekä diversifioinnin strategiat, jotka on esitetty alla olevassa

taulukossa (kuvio 4).

Kuvio 4. Ansoffin tuote/markkina-matriisi, (Ansoff, 1965)

BCG-MATRIISI

Alla (kuvio 5) on Boston Consulting Group –matriisi tuotteiden, toimialan tai

yrityksen elinkaariaseman kuvaamiseen. Kysymysmerkkilohkoon sijoitetaan yksiköt,

joiden tulevaisuus on epävarma. Tähti-lohkoon kuuluvat hyvän tuoton omaajat

yksilöt. Koira-lohkossa ovat taantuvat yksilöt, joista ei ole odotettavissa

kannattavuutta. Lypsylehmä-lohkossa ovat vakaat ja kannattavat yksilöt, mutta joiden

paikka elinkaaressa on ehtoo-puolella.
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Kuvio 5. BCG-matriisi elinkaarimallinnuksessa, (Kotler, 1990)

Kuvio 6. Tuotteen elinkaarimallin ja tuote/markkina -matriisin yhdistelmä, (Sjöholm, TEKES,
2002)
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Edellä olleessa kuviossa (kuvio 6) on kuvattu tuotteen elinkaarimallin ja BCG:n

matriisin välinen yhteys. Tuotteen sijainti elinkaarella ajallisesti on yhteydessä sen

markkina-asemaan BCG-matriisissa. Tämä johtuu kilpailun lisääntymisestä

kannattavissa tuotteissa jollakin ajallisella viiveellä vähentäen siten ylisuuria katteita.

Jos sijoitamme joitakin metsäklusterin tuotteita kyseiseen viitekehykseen, voimme

todeta suomalaisen sanomalehtipaperituotannon kuuluvan koiriin ja sitä pelkästään

tuottavan yrityksen olevan tuottavuudessa laskuvaiheessa. Toisena tuoteryhmänä

mainittakoon kuitupohjaiset pakkaukset, jotka kuuluvat tähtiin BCG-matriisissa ja

tuotteen elinkaarimallissa kasvuvaiheessa etenkin jos pystytään pakkauksiin

kehittämään lisäominaisuuksia. Näillä viitekehyksillä yrittäjät voivat ennakoida

tuotteidensa ja palveluidensa tulevaisuutta luodessaan jatkumoa innovatiiviseen

liiketoimintaansa.

PORTERIN VIIDEN VOIMAN MALLI.

Tutkimuksessaan Porter (1991) havaitsi, että millä tahansa kansallisella tai

kansainvälisellä toimialalla kilpailun luonne riippuu viidestä kilpailutekijästä: uusien

tulokkaiden uhasta, korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhasta, tavarantoimittajien

neuvotteluasemasta, asiakkaiden neuvotteluasemasta sekä olemassa olevien

kilpailijoiden välisestä kilpailusta (kuvio 7). Nämä viisi kilpailutekijää määräävät

alan kannattavuuden, koska ne vaikuttavat yritysten hintoihin, kustannuksiin ja alalla

tarvittavaan investointitasoon.

Tätä viitekehystä voidaan käyttää hahmotellessa oman yrityksen asemaa

metsäklusterissa kilpailunäkökulmasta. Muiden toimijoiden määrittäminen ja niiden

vaikuttavuus antaa kokonaiskuvan klusterin kilpailutilanteesta ja valtasuhteista.
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Kuvio 7. Michael Porterin viiden voiman malli (Porter, 1998)
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4 INNOVAATIOLÄHTÖINEN YRITTÄJYYS

4.1 Innovaatioiden syntymekanismi

Innovaatioiden syntymekanismiin on kaksi lähtökohtaa. Science push –innovaatiot

ovat tieteellisen tutkimuksen luomat mahdollisuudet. ( Dodgson ja Rothwell 1994).

Tutkimuksen kautta on löydetty uusia ominaisuuksia tai toimintatapoja, joita on

sovellettu aikaisempiin tuotteisiin tai käytäntöihin. Toinen lähtökohta on market pull

–innovaatiot. (Rothwell 1994a). Näissä innovaatioissa heräte on tullut

markkinalähtöisesti. Tuotteen tai palvelun ei ole katsottu enää vastaavan

ominaisuuksiltaan vaatimuksia. Innovaatio, joko inkrementaali tai radikaali, on

parantanut aikaisempaa.

Todellisen syyn löytämiseksi ja varmistamiseksi on syytä käydä läpi, miksi kehittää

uutta teknologiaa tai ottaa uutta teknologiaa käyttöön. Lista kertoo eri

kehityslähteiden vaihtoehtoja.

1. Asiakas (käyttäjä) haluaa ottaa uutta teknologiaa käyttöön. Asiakkaalla on

näkemys.

2. Päämies kannustaa (vaatii) siirtymään uuden teknologian hyödyntämiseen.

3. Myyntiorganisaatio tai edustaja- tai tytäryhtiön organisaatio pyytää

kehitysaskelta.

4. Kilpailija

a) on ottanut käyttöön vastaavaa

b) ilmeisesti kehittelee vastaavaa.

5. Tuotekehitys- tai suunnitteluorganisaation jäsen on nähnyt mahdollisuuden

hyödyntää uutta teknologiaa tai teknologista sovellusta nykytuotteessa.

6. Korkeakoulu- tai tutkimuslaitosyhteistyö on tuonut esille mahdollisuuden.

7. Kehitysidea syntyi innovointiprosessin tai arvoanalyysin tuloksena.

8. Vastaava sovellus löytyi messuilta.
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9. Patenttiseurannan tuloksena löytyi vastaavantyyppinen ratkaisu.

10. Arvoverkon kumppani tai alihankkija ehdotti kehitysaskelta.

11. Tarjoutui tilaisuus teknologiasiirtoon.

12. Ehdotus on johdon tai johtajan näkemys tai visio. (TEKES, Sjöholm, 2006)

De Propris (2002) on tutkinut yritysten välistä yhteistyötä tuote-, prosessi-,

inkrementaali- ja radikaali-innovaatioissa. Tulokset osoittivat, että kaikissa

innovaatiotyypeissä yritykset hyötyivät yhteistyöstä eniten joko ostajien tai

toimittajien kanssa. Epäsuhtaisuus vallitsi siinä, että ostajat hyötyivät yhteisestä

innovaatiotoiminnasta enemmän kuin toimittajat. Tutkijat olettivat epäsuhdan

johtuvan joko ostajien suuremmasta neuvotteluvoimasta tai toimittajien

puutteellisesta osaamisesta. Yhteistyösuhteet nostivat sellaistenkin yritysten

innovatiivisuutta, jotka eivät lainkaan investoineet tuotekehitykseen, vaikka

tuotekehitysinvestoinnit olivat tärkeä sisäinen innovaatiopanos kaikissa muissa paitsi

prosessi-innovaatioissa.

Tutkimuksen mukaan pk-yritysten innovaatiotoiminta hyötyisi huomattavasti

innovaatioyhteistyöstä. Lipparini ja Sobrero (1994) kohdentavat huomion toimittajien

osallistumiseen uuden tuotteen kehitystyöhön ja linkittävät sen yrittäjien

innovatiivisuutta tukeviin verkostosuhteisiin. Tulokset osoittavat, että toimittajat ovat

pk-yrityksille innovaatiolähteiden resursseina tuottoisimpia niin vähittäisissä

parannuksissa ja kustannustehokkuuden lisäämisessä kuin myös yhteissuunnittelussa

ja -kehittämisessä.

Yrittäjien verkostosuhteet ovat merkittävä selittäjä sille, minkä tyyppistä

innovaatiotoimintaa toimittajasuhteissa saadaan aikaiseksi. Kun yrittäjä itse johtaa

yritystä, suurempi määrä toimittajia osallistuu uusien tuotteiden kehittämiseen. Kun

yritystä johtaa ammattijohtaja, keskitytään tekemään vähittäisiä parannuksia.

Yrittäjäjohdon alaisena painopiste on radikaali-innovaatioissa. Tutkimus osoitti, että

pk-yritysten innovatiivinen suorituskyky on riippuvainen yrittäjäkäyttäytymisestä,
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jossa verkottuminen on pikemminkin tietoista kuin spontaania yrittäjätoimintaa.

Tutkijat näkivät, että juuri suhdeosaaminen on tärkeimpiä kilpailukykytekijöitä pk-

yrityksissä.

Koberg, Uhlenbruck ja Sarason (1996) osoittivat, että innovaatiotekijöitä tulisi

tarkastella yrityksen elinkaaren mukaisesti. Tämä siksi, että innovaation ja sitä

edistävän tekijän suhde muuttuu yrityksen kehittyessä. Seuraus on, että tietyssä

elinkaarenvaiheessa edistävä tekijä menettää tehonsa. Aiemmin merkityksettömät

tekijät voivat myös muuttua sellaisiksi ajan kuluessa. Vanhoissa yrityksissä

innovaatiot ovat vielä riippuvaisempia ympäristöstä saatavasta tiedosta kuin uusissa

yrityksissä.

Liiketoimintaympäristön tilanne ei vaikuttanut tiedon tarpeeseen, vaan tärkeintä oli

systemaattinen ja jatkuva informaation saanti. Organisaatiorakenteen

muodollisuusaste puolestaan vähensi nuorten, mutta ei vanhojen yritysten

innovatiivisuutta.( Koberg, Uhlenbruck ja Sarason, 1996).

Suuret yritykset kannustivat innovatiiviseen toimintaan optiojärjestelyillä, kun taas

aloittaneissa yrityksissä luotettiin siihen, että palkitsevaa on jännitys, jota työskentely

uudessa yrityksessä tuo mukanaan. Tutkijat varoittavat menestysstrategioiden

kopioinnista, koska yritysten elinkaarien ja innovaatiota edistävien tekijöiden

yhteydet ovat erilaisia. ( Koberg, Uhlenbruck ja Sarason, 1996).

Yhteistyö voi olla strateginen ratkaisu ongelmiin ja tarvittavien resurssien

muodostamiseen pienillä firmoilla (Smith, Dickson & Smith 1991). Yhteistyön on

nähty olevan lupaavin tie alentaa tutkimus- ja kehitystyöhön liittyviä riskejä ja

kustannuksia, ja mahdollistaa tarvittavan uuden, täydentävän tiedon ja osaamisen

saamisen yrityksen käyttöön (Häusler, Hohn & Lütz 1994). Laursen ja Salter (2004)

painottavat yritysten ja yliopistojen välisen yhteistyön tärkeyttä innovaatioiden
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kehittämisessä. Mowery (1998a) tiivistää tutkimus- ja kehitystyön yhteistyöhön

liittyvät hyödyt ja riskit seuraavasti:

 yhteistyö mahdollistaa yrityksille ulkopuolisen tiedon saannin

 yhteistyö vähentää tutkimuksen toistamista (turhan toisinnon tekemistä)

 tutkimuksen ja tuotekehitystyön yhteistyö mahdollistaa taloudellisen

hyödyntämisen

 yhteistyö nopeuttaa uuden teknologian kaupallistamista

 yhteistyö edistää tiedon siirtymistä yliopistoista ja tutkimusorganisaatioista

teollisuuteen

 yhteistyö antaa yrityksille mahdollisuuden nähdä tulevaisuuden teknologinen

kehitys.

4.2 Innovaatiot yrityksissä

Innovaatio-käsite ei tarkoita pelkästään uuden ja mullistavan keksinnön luomista. Se

voi kohdistua vaikka jatkojalostustuotteiden ominaisuuksien parantamiseen

(inkrementaali-innovaatio) tai uuden keksimiseen (radikaali-innovaatio). Toisaalta

innovaatio voi olla tuotantokoneiston osan tai prosessin parannus tai aivan uusi

systeemi. Metsäklusterissa innovaatiot kohdistuvat seuraavasti:

- uusi tuote tai tuotekonsepti prosessiin (radikaali-innovaatio)

- uusi tuote tai tuotekonsepti jatkojalostukseen (radikaali-innovaatio)

- paranneltu tuote tai tuotekonsepti prosessiin (inkrementaali-innovaatio)

- paranneltu tuote tai tuotekonsepti jatkojalostukseen (inkrementaali-

innovaatio)

- korvaava tuote tai tuotekonsepti prosessiin (radikaali-innovaatio)

- korvaava tuote tai tuotekonsepti jatkojalostukseen (radikaali-innovaatio)

Inkrementaali-innovaatiot syntyvät tyypillisesti henkilöiden työtehtävien ympäriltä.

Työtehtävät myös usein rajaavat työympäristön ylittävät innovaatiot pois
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jatkokehittelyn piiristä. Radikaalit innovaatiot syntyvät henkilöillä, jotka ovat hieman

erillään päivittäisistä työrutiineista ja saavat vaikutteita ulkopuolisesta ympäristöstä.

Näiden innovaatioiden jatkokehitys on henkilöiden työkokemuksen ja verkoston

tuoman henkilökohtaisen kokemusmaailman varassa toisin sanoen sosiaalisen

pääoman.

Kaikki yritykset ovat periaatteessa innovatiivisia. Jokainen yrittäjä on löytänyt

markkinaraon liikeideansa mukaiselle ansaintamallille tai havainnut kysynnän jonka

täyttämiseksi on luonut yritystoimintaa. Metsäteollisuusinnovaatioita voidaan kutsua

born global –innovaatioiksi, koska tuotantoprosessit, teknologiat ja

liiketoimintamallit ovat varsin samankaltaisia ympäri maailman ja helposti

sovellettavissa myös muihin maantieteellisiin ympäristöihin.

Yritystoiminnan syntyminen ja menestyminen perustuu kykyyn luoda verkostoja

liiketoiminnan ympärille. Tällä tarkoitetaan oman yrityksen ansaintalogiikkaan, joka

missiossa on määritelty, liittyvät yhteistyökumppanit ja tämän verkoston hallinta.

Tyypillinen suomalainen innovaatioyritys perustuu yhteen yritystoiminnan

aloittavaan innovaatioon ja jota on ajan saatossa kehitetty edelleen, useimmiten

markkinatarpeiden johdattelemana. Yksi kauan sitten tehty innovaatio on saattanut

jatkuvan kilpailukyvyn säilyttämisen ajamana ja jatkuvan kehitystyön ansiosta luoda

kokonaan uuden toimialan. Kerrannaisvaikutuksena toiminta on antanut myös omalle

lähi/tukitoimijaverkostolleen sysäykset omiin innovaatioihinsa.
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS

5.1 Empiirinen tutkimuskokonaisuus

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvantitatiivinen

(määrällinen) tutkimus tässä yhteydessä olisi tarkoittanut toimijoiden analysointia

tilinpäätöstietojen kautta. Tämä ei kuitenkaan tuntunut sopivalta tavalta lähestyä

tutkimusongelmaa. Lähi/tukitoimijoiden tutkiminen taloudellisten tunnuslukujen

kautta ei pystyisi antamaan realistista informaatiota toimijoiden metsäklusterin

liiketoimintaympäristöstä pk-yrityksien kannalta. Syiksi voidaan mainita esimerkiksi

vuoden 1995 yhtiöveronhyvitysjärjestelmän poistuminen ja sen aiheuttama

lisääntynyt voittojen kotiuttaminen yrityksistä rasittaen tulevien vuosien tuloksia.

Kirjanpidollisesti yrityksen tilikausien tuotot ovat kvantitatiivista tietoa, joka ei

kuitenkaan huomioi taseen T&K-sijoituksien ja immateriaalioikeuksien tuotto-

odotuksia todellisina ja pitkälle aikajänteelle mitoitettuna.

Myöskään ydintoimijoiden julkisista tilinpäätöksistä ei pystytä saamaan yksilöityä

kvantitatiivista alihankintakäytön informaatiota. Mielenkiintoinen tieto olisi kuitenkin

ollut taloudellisen panostuksien kohdistuminen eri toimintojen kehittämiseen ja

niiden osa-alueisiin. Laadullista tutkimusta puolsi vahvasti lähtötilanne, jossa kaikki

merkitsevät tekijät tai tiedettyjen tekijöiden painoarvot eivät olleet tiedossa

5.2 Aineistojen kerääminen

Tutkimuskysymykseen, yrittäjyyteen metsäklusterissa, etsittiin ratkaisua kysymällä

näkemyksiä ja kokemuksia metsäklusteritoimijoiden eri osapuolilta.

Lähi/tukitoimijat, eli siis alalla toimivat pk-yritykset, esittivät näkemyksiään

kyselylomakkeen kautta. Myös ennen lomakkeen lähetystä suoritetut yhteydenotot
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puhelimitse lisäsivät aineistoon lisäarvoa. Lomakkeet lähetettiin 60:lle yritykselle,

joista vastaus saatiin 31:ltä. Vastausprosentti oli hieman yli 50 %. Laadullisena

tutkimuksena vastausprosentin alhaisuus ei ole niin suuri haitta, koska voidaan olettaa

osallistuvien olleen yrittäjiä tai yritystoiminnasta vastaavia, jotka ovat kiinnostuneita

metsäklusterista liiketoimintaympäristönä ja sen kehittämisestä. Vastanneet yrittäjät

ovat myös niitä henkilöitä, jotka seuraavat yhteiskunnan heikkoja signaaleja oman

liiketoiminnan suunnittelun apuna. Heikot signaalit voivat auttaa ennakoimaan

uhkakuvia, mutta myös tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksien epäonnistumisien syiden tarkastelu jätetään jatkotutkimusaiheeksi kun

toimiva klusteriorganisaatio on perustettu. Tällä taholla on yksittäistä

diplomityöntekijää paremmat mahdollisuudet seurata yksittäisten yrityksien

liiketoimintaprosesseja syineen ja seurauksineen. Tässä tutkimuksessa syyt

yritystoiminnan loppumiseen tiivistetään liikeidean ja ansaintamallin suunnittelun ja

toteuttamisen epäonnistumiseen.

Tutkimuskysymyksen lähestymismallia on kuvattu seuraavassa (kuvio 6) kuviossa.

Vasen puoli on lähi/tukitoimijoille lähetetyn postikyselyn aineistoa. Oikea puolisko

on ydintoimijoiden edustajia tehtyjen haastattelujen antia. Kvalitatiivisessa

haastattelussa on kaksi huomioitavaa tekijää. Ydintoimijoiden edustajien

haastatteluissa ilmeni asetelma, jossa vastaajat vastaavat esitettyihin kysymyksiin

varsin spontaanisti ja keskusteluhenkisesti, yhtiön virallinen kanta sekä vastaajan

henkilökohtainen näkemys. Erot eivät olleet merkittäviä, mutta painotuseroja löytyi.

Pk- yrittäjät vastasivat aina omana itsenään.

Kysymykset aihealueittain käsittelivät pk-yrityksien ja yrittäjien taustoja,

toimintaympäristöä ja metsäklusterin toimintaa. Periaatteessa pk-yrityksiltä kysyttiin

millaisia te olette ja ydintoimijoilta millaisia lähi/tukitoimijat parhaimmillaan olisivat.

Millaisiksi pk-yritykset voisivat tulla ja miten ydintoimijat pystyisivät näitä

tavoitteita tukemaan.
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Tutkimuksen johtopäätöksissä vedetään yhteen hyvät, kehitettävät ja hylättävät

toimintatavat ja odotukset. Selkeää ja yksiselitteistä optimia pk-yrityksen profiilille ei

pystytä tekemään mutta tutkimuksen tavoitteena on nostaa esille ne tekijät, jotka

auttaisivat yrityksiä menestymään metsäklusterissa.

Kuvio 8. Yrittäjyystutkimuksen viitekehys ja lähestymismalli

5.3 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen perusjoukko pääsääntöisesti on vuoden 1997 jälkeen perustetut

yritykset. Mukaan on otettu myös vanhempia yrityksiä, mikäli yritystoiminta on
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tutkimuksen kannalta antoisa. Toisena kriteerinä on yrityksen liiketoiminta

metsäklusterissa. Yrityksellä on siis jonkinasteinen toimittaja- tai asiakassuhde

ydintoimijoihin. Tiedot pk-yrityksien liiketoiminnasta, kuten asiakas- ja

yhteistyösuhteista, ovat hankittu lähinnä yrityksien omien markkinointikanavien

kautta. Yrityksien esittelemät referenssit ja yhteistyökumppanuudet ovat yrityskuvan

luomisessa tehokas tapa esitellä liiketoimintaansa. Tässä vaiheessa voidaan todeta,

että lähes poikkeuksetta yritykset toimivat myös muidenkin kuin paperiteollisuutta

edustavien ydintoimijoiden kanssa. Kolmas kriteeri on työn teettäjän, Suomen paperi-

insinöörit ry:n, jäsenkuntaa koskettava työnkuva. Toisin sanoen, valitut yritykset ovat

sellaisia, joihin paperi-insinöörin koulutuksen omaavat henkilöt mahdollisesti

voisivat työllistyä.

Otokseen, tai lähinnä näytteeseen, on etsitty noin 60 pk-yritystä ympäri Suomen.

Näyte siksi, koska kaikkia Suomen metsäklusterissa toimivia pk-yrityksiä ei pystytä

nykyisellä tietokantojen rekisteröintiparametreillä tavoittamaan, vaikkakin Patentti- ja

rekisterihallituksen YTJ-järjestelmässä (www.ytj.fi) kaikki Suomessa rekisteröidyt

yritykset ovat. Sama ongelma on myös kaupallisissa yrityshakukoneissa, joita

suomalaisilla palvelimilla on useita. Hakuparametrinä tietokantoihin tämän työn

osalta olisi parhaimmillaan ollut ”yritykset, joiden asiakkaat toimivat

paperiteollisuudessa”.

Tämän tutkimuksen otoksessa on jo alussa hyväksytty yksi poiminnan kehikkovirhe.

Kuvaus yrityksestä ja sen toiminnan sopivuudesta tutkimukseen on lähteenä käytetty

lähinnä yrityksen omia WWW-sivuja. Lähes kaikilla yrityksillä on ollutkin omat

www-sivut. Tämän virheen vaikutus on pieni, koska etenkin nuoret yritykset ovat

omaksuneet WWW-sivut itsestään selvänä markkinointikanavana.

Otoksen katoa, eli vastaamatta jättämistä, on pyritty vähentämään soittamalla kaikille

kyselylomakkeen saavien yrityksien yrittäjille tai toiminnasta vastaaville. Alustavassa

tutkimussuunnitelmassa oli ajatus pk-yrityksien toimialakohtaisesta ryväsotannasta,

HYPERLINK 
http://www.ytj.fi/
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jolloin olisi pystytty erottelemaan pk-yrityksien eri tuotteen tai palvelun toimialan

liiketoiminnan piirteet ydintoimijan eri toiminnoissa. Ryppäiksi olisi voitu valita

esim. huoltotoimiyritykset vs. järjestelmäsuunnittelua tarjoavat yritykset. Tämä olisi

antanut mahdollisuuden vertailla eri tuote/palvelutyypin asemoitumista

paperiteollisuuteen ja kannattavuutta toisiinsa. Valitettavasti yrityksien määrä

joillakin toimialoilla oli liian pieni kyseiseen jaotteluun.

Tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimukseen olisi voitu ottaa mukaan analysointiin

yrityksen toiminnasta kertovia kirjanpidollisia ja rahoituksen tunnuslukuja.

Kuitenkaan yrityksien iän, investointitarpeiden ja yrittäjien henkilökohtaisten

tarpeiden vaikutukset edellä mainittuihin arvonmääritys- ja tuloksentekolukuihin

eivät anna yhteismitallista tarkastelupohjaa.

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti tarkoittaa vastausaineiston satunnaisia

virheitä. Tässä tutkimuksessa luotettavuus liittyy lähinnä vastaajille lähetetyn

kyselylomakkeen tulkintaan. Kyselylomakkeen kysymykset on pyritty muotoilemaan

yksiselitteiseen muotoon. Lomakkeella on myös sanallisia vastauksia sisältäviä

kysymyksiä jotka voivat kiireisellä vastaajalla olla rasite ja aiheuttaa tulkintaongelmia

ja vastausmotivaation laskua. Kuitenkin niistä saatava informaatio on merkittävää ja

antanee uusia näkemyksiä diplomityön tekijälle

Toinen tutkimuksen laadun mittari on yllä mainitun lisäksi tutkimuksen pätevyys eli

validiteetti. Tutkimus on validi jos siinä ei ole systemaattisia virheitä. Tämä on

diplomityön tekijälle haastavin tehtävä. Tiedon keruu ja merkitsevien faktoreiden

etsiminen innovaatioyrittämisestä metsäklusterissa perustuu alkuvaiheessa tekijän

aikaisempiin mielikuviin ja olettamuksiin. Kysymyksien asettelu asian kuin muodon

suhteen niin lomakkeella kuin haastatteluissakin on informaatiokeruun suhteen

kriittinen tehtävä. Myös yksittäisten kysymyksien merkitsevyys asiakokonaisuudessa

on huomioitava validissa tutkimuksessa.



47

6 KYSELYTUTKIMUS METSÄKLUSTERIN PK-YRITYKSILLE

6.1 Lomakekyselyn tavoitteet ja kohderyhmä

Lomakekyselyllä on tavoiteltu vastauksia yrittäjyyteen liittyviin tekijöihin kuten

yrityksen perustamiseen, yritystoiminnan ja yrittäjän roolin muotoutumiseen

toiminnan jatkuessa, yrityksen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. Myös uusien

ansaintamallien syntyminen alkuperäisen liikeidean rinnalle ja niitä edistävät tekijät

ovat olleet tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena.

Pk-yritykset, joille kyselylomakkeet lähetettiin, ovat pääsääntöisesti alle 10 vuotta

vanhoja metsäteollisuudesta jossain määrin liikevaihtoa saaneita eri toimialan

yrityksiä. Kriteerinä oli myös, että paperi-insinöörin koulutuksen omaava henkilö

pystyisi kyseisille yrityksille metsäteollisuusosaamiseen liittyvän koulutuksensa ja

työkokemuksensa kautta tuomaan liiketoimintaa edistävää työpanosta.

Lomakkeen kysymykset on pyritty muotoilemaan selkeiksi osa-alueiksi, jotta kuva

yritystoiminnasta saataisiin kattavasti ja jäsennellysti esiin. Kysymyksien oli myös

oltava mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia riippumatta siitä, kuuluiko yritys

jatkojalostajiin, lähitoimijoihin tai tukitoimijoihin. Tavoitteena tutkimuksessa on ollut

myös antaa paperi-insinööreille olosuhdekatsaus metsäklusterista, mikäli oman

yrityksen perustaminen on ollut harkinnassa.
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6.2 Lomakekyselyn osa-alueet

Tämä postikyselynä tehty lomake koostuu seuraavista osa-alueista:

- yrityksen perustamistoimet ja olosuhteet sekä yrittäjän henkilökohtaiset

ominaisuudet

- yrityksen muutokset omistuksen, johdon sekä metsäklusterissa toimimisen

suhteen

- yrittäjän hankkimat koulutus- ja konsultointipalvelut julkiselta ja

yksityiseltä taholta

- yrittäjän kokemat esteet metsäklusteriin verkostoitumisessa ja riskit

klusterissa

- verkostoituminen eri toimijoiden kanssa

- innovaatiotoiminta ja kokemukset osaamiskeskuksien roolista yrityksen

kehittämisessä

- näkemykset julkisen koulutuksen tarjonnasta yritystoiminnan johtajana

6.3 Lomakekyselyyn perustuvat johtopäätökset

6.3.1 Yrityksien ja yrittäjien taustat

Lähes kaikki osallistuneet yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia ja vain 6 prosentissa

vastauksien mukaan yritysmuotoa on muutettu henkilöyhtiöstä. Seuraavassa

kaaviossa (kaavio 1) on vastanneiden pk-yrityksien toimialat.
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Pk-yrityksien toimialat metsäklusterissa

0 2 4 6 8

Jatkojalostus

Tarvike- ja raaka-
ainehankinta

Suunnittelu,
tuotantoprosessi

Hallintopalvelut

Tuotantoprosessia
jatkuvasti avustavat
toiminnot

Prosessiteollisuuden
pienet huoltotoimet

Prosessiteollisuuden
isot huoltotoimet

Suunnittelu,
infrastruktuuri

ATK-palvelut

Kaavio 1. Tutkimukseen osallistuneiden pk-yrityksien toimialat

Toimialaluokittelussa yritykset nimesivät useamman toimialan, mikäli heillä on eri

toimialoihin kuuluvaa liiketoimintaa metsäklusterissa. Esimerkiksi jos yrityksellä on

mittauslaitteisiin tai kemikaaliannosteluun liittyvää laitevalmistusta, he myös

todennäköisesti valmistavat sovellusohjelmat laitteiston hallintaan.
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Pk-yrityksien omistuspohja

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Omistan yrityksen
kokonaan itse

Perheyritys

Kaksi
tuotantotoimintaan
osallistuvaa omistajaa
Useampi
tuotantotoimintaan
osallistuvaa omistajaa
Yksi vieras
pääomasijoittaja

Useampi vieras
pääomasijoittaja

Toimin nykyisin
yrityksessäni
palkollisena
Usea tuot.toimintaan
osall. ja
pääomasijoittaja/ia

Kaavio 2. Kyselyyn osallistuneiden pk-yrityksien omistuspohja

Tyypillisin omistuspohja on ollut kaksi tai useampi tuotantotoimintaan osallistuva

omistaja (kaavio 2). Uusien omistajien liittyminen yrityksiin perustamisen jälkeen ei

ole ollut merkittävästi riippuvainen aikaisemmasta omistuspohjasta tai toimialasta.

Ne 35 prosenttia yrityksistä joihin on tullut uusia osakkaita, ovat olleet yleensä

tasaisesti jakaantuneina pääoman sijoittajina, liiketoimintasuhteiden, liiketoiminta- tai

tuotantotoiminta-asiantuntijana. Muita kuin päivittäiseen tuotantotoimintaan

osallistuvia henkilöitä hallitus- tai muussa johtoryhmässä oli 42 prosentissa

yrityksissä ja 58 prosentissa yrityksessä oli pelkästään yrittäjävetoinen johto. Tästä

voimme päätellä yrityksen syntymisen olevan tyypillisesti yrittäjän oma projekti

ilman perustamisvaiheen yksityisiä riskirahoittajia. Yksikään kyselyyn osallistuneista

vastaajasta ei toimi ennen omistamassaan yrityksessään palkkajohtajana.
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Aktiivisuus yrittäjätoimintaan liittyvien palveluiden käyttöön on ollut melko runsasta

(taulukko 2). Hajonta on kuitenkin suuri julkisten yrittäjyysohjelmien (T&E-keskus,

osaamiskeskus, yrittäjäpalvelut) osalta. Ohjelmiin on osallistunut 53 prosenttia

vastanneista. Kysyttäessä ei ole eroteltu asiakasneuvontaa, varsinaisia kursseja tai

seminaariluonteista neuvontaa. 26 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei ole hakenut

neuvontaa mihinkään yritystoiminnan osa-alueeseen. Seuraava luettelo kuvaa

yrittäjien tarvitsemat neuvonnan osa-alueet ja niiden frekvenssit.

Taulukko 3. Pk-yrittäjien käyttämät neuvontapalvelut yritystoiminnassaan

Palvelu Käyttö Palvelu Käyttö

Rahoitus

Tuotekehitys ja teollisoikeudet

Tietojärjestelmät, ATK-palvelut

Markkinointi ja myynti

Henkilökunnan koulutus

Johtaminen ja sidosryhmäsuhteet

Taloushallinto

Työnantajavelvoitteet

Kansainväliset suhteet

15

11

9

8

6

6

6

5

4

Laatu ja standardit

Verkostot ja yhteistyösuhteet

Ulkomaan vienti-/tuontiprosessit

Tuotannon organisointi

Yritys- ja hlökohtainen verotus

Alihankintasuhteet

Ympäristöasiat

Logistiikka

4

4

4

3

3

2

1

0

Rahoitusasioiden hoitaminen yrityksessä on tärkeää sekä investointien suunnittelussa

että kassavirran hallinnassa. Yhteyttä yllä olevan luettelon rahoituksen ja

tuotekehityksen osalta ei voida päätellä, mutta laajemmat tuotekehitysohjelmat

vaativat rahoituksen järjestelyä yrityksen sisältä ja myös sidosryhmiltä.

Liiketoiminnan osa-alueiden neuvontapalveluiden käyttö riippuu myös olemassa

olevasta julkisesta tarjonnasta. Muussa kohdassa todettu tarve

kansainvälisyysosaamisen parantamiseksi on ristiriidassa ”kansainväliset suhteet”

neuvontapalveluiden käyttämiseen. On todennäköistä, että julkinen taho ei tämän osa-
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alueen neuvontaa edes järjestä. Myös ” Ulkomaan vienti-/tuontiprosessit” osa-alueen

vähäinen käyttö antaa saman vaikutelman. ”Tuotannon organisointi” osa-alue on

varsin yritys- ja toimialakohtainen, jossa julkisen tahon tarjonta neuvontaan ja

opastukseen on jäänyt vähälle. Myös muiden erikoistuneimpien ja tapauskohtaisten

osa-alueiden julkistarjonta, kuten ”Alihankintasuhteet” ja ”Ympäristöasiat”, lienee

vähäistä. ”Yritys- ja hlökohtainen verotus” –asioiden neuvontapalveluiden käyttö on

yllättävän vähäistä huolimatta sen suuresta merkityksestä yrittäjälle. On

todennäköistä, että yrityksen kirjanpidon hoitavat tilitoimistot samalla hoitavat myös

yrittäjän verosuunnittelun.

Erityiset kiitokset on haluttu kohdistaa eri sidosryhmien henkilöille. Joukossa on

rahoittajia, omaa henkilöstöä ja myös neuvontaa antaneita tahoja. Risuja on jaettu

vähemmin.

Uusien omistajien mukaantulo yritystoimintaan ja niiden roolia yritystoiminnan

kehittämisessä on oletettu jakaantuneen pääoman sijoittajiin, liiketoiminta- tai

tuotantotoiminta-asiantuntijoihin ja liiketoimintasuhteiden perusteella. Seuraavassa

kaaviossa (kaavio 3) on kuvattu yrityksien omistajuusstrategian muutoksia.
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Kaavio 3. Pk-yrityksien omistuspohjamuutokset perustamisen jälkeen

Omistuspohjan muutoksia on tapahtunut 35 prosentissa yrityksiä. Näistä yrityksistä

kolmella yrityksellä omistajapohja on lisääntynyt useassa roolissa. Omistuspohjan

muutoksilla ei tutkimuksen mukaan ole yhteyttä yrittäjien kokeman 13

yritystoiminnan kehittämisalueiden (markkinointi, ATK, strategia, jne.) kanssa.

Myöskään merkittävää sidonnaisuutta toimialan suhteen ei aineiston perusteella voi

johtaa.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä tyypillisimmillään vastaajat olivat olleet muun

työantajan palveluksessa. Myös nykyisen pääasiallisen asiakkaan palveluksessa

johtotehtävissä tai työntekijänä olleita oli 19 % vastaajista. Tilanne, jossa työnantaja

muuttuu pääasialliseksi asiakkaaksi ja työntekijä jatkaa yrittäjänä samankaltaisia

tehtäviä, kutsutaan spin-off:ksi. Spin-off:iin perustuva yritystoiminnan aloittaminen

liiketoiminnan riskien suhteen on turvallisin tapa. Yrittäjä on saanut liiketoimintaansa

liittyvän osaamisen ja hän tuntee tarvittavat sidosryhmät. Hän tunnistaa toiminnan

riskit.  Myös  alkavalle  yritykselle  tärkeä  ensimmäinen  ja  kiinteä  asiakassuhde  on
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varmistettu. Uskottavuus- ja luotettavuusongelmat tutussa verkostossa ovat

vähempiä. Yrittäjyys ”periytyi” perheyrityksen kautta vain yhdessä tapauksessa.

Näkemykset yritystoimintansa tämänhetkisestä tilasta ja tarpeellisista yritystoiminnan

kehittämiskohteista jakavat mielipiteitä vastanneiden kesken. Vastanneista 29 %

katsoi yritystoimintansa olevan vakaalla pohjalla ilman erityisiä

kehittämistoimenpiteitä eri toimintoihin. Loput vastaajat löysivät organisaationsa

toiminnasta vielä kehitettävää. Osalla syyt johtuivat uusien investointien

aiheuttamasta toiminnan laajentumisesta tai yrityksen tarjooman muutoksista.

Kaavio 4. Pk-yrittäjien näkemykset yrityksiensä kehittämiskohteista

Yrityksien toimintojen kehittämiskohteista tuotekehitys on ollut 22 prosentilla

keskeisin kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä (kaavio 4). Myös

markkinointitoimintoihin on katsottu tarpeen lisätä osaamista. Aikaisemmin todettu
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yrityksen kasvun ja yrityksen hallinnon lisääntymisen korrelointi saa vahvistusta

myös tässä kohdin. Kasvun aiheuttamat toimet olisivat yhteydessä yrittäjän

työnkuvan muuttumiseksi enemmän johtajaksi ja organisoijaksi, joten tätä ilmeisesti

halutaan välttää.

Kaavio 5. Pk-yrittäjien näkemykset henkilökohtaisista kehittämiskohteista liiketoiminnassa

Myös henkilökohtaisia kehittämiskohteita on kysytty (kaavio 5). Merkittävimmät

henkilökohtaiset kehittämisalueet yrittäjät katsoivat olevan ”Yrityksen markkinointi”

ja ”Yrityksen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon prosessi”. Tämä voidaan

tulkita yrittäjän työnkuvan siirtymisestä suorittavasta työstä asiakassuhde- ja

hallinnollispainotteiseksi toiminnan kehittyessä ja vakiintuessa.
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Alla olevassa kaaviossa (kaavio 6) on tarkasteltu yrittäjän koulutustaustan merkitystä

henkilökohtaiseen liiketoiminta-alueiden kehittämistarpeisiin. Huolimatta vastaajien

painottumisesta opistotason ja yliopistotutkintoon voidaan havaita

markkinointiosaamisen olevan henkilökohtaisista kehittämistarpeista suurin.

Kaavio 6. Pk-yrittäjien koulutustaustan vaikutus henkilökohtaiseen koulutustarpeeseen
liiketoiminnassa

Teknikko/insinööri –koulutuksen saaneilla yrittäjillä markkinoinnin osaamisen

lisääminen on tärkein. Tuotekehitystoiminnan osaaminen on toiseksi tärkein

henkilökohtainen kehittämisalue. Strategiaosaaminen yrittäjyydessä akateemisilla on

markkinointiosaamisen rinnalla yhtä oleellinen, mutta teknikko/insinööreillä se ei

tuntemattomasta syystä ole katsottu yhtä tärkeäksi. Syyksi voidaan arvella teknisen

koulutuksen tuottama ”insinöörimäinen” tekninen painotus koulutusohjelmissa, jossa

liiketoimintaosaaminen on perusteidenkin osalta jäänyt kokonaan pois

opetussuunnitelmista eikä sitä ole koettu oppiaineena.



57

Yrittäjien omat kokemukset ja näkemykset yhteiskunnan tarjoamista koulutuksista

yrittäjyyteen valmentamisessa ja niiden painotuksista ovat melko yhdensuuntaisia.

Alla (kaavio 7) esitetään yrittäjien näkemykset julkisen koulutustarjonnan

painopisteistä yrittäjyyden näkökulmasta.

Kaavio 7. Pk-yrittäjien näkemykset julkisen koulutuksen painopisteistä yrittäjyydessä

Koska kansalaisina emme ole tottuneet julkisten palveluiden vaihtoehtoista

arvottamista tärkeysjärjestykseen valtiovallan resurssien puitteissa on odotettua, että

vähennettävien opetusalojen määrät vastauksissa ovat vähäisiä. Tästä syystä

tarkastelkaamme lähinnä vahvennettavien osa-alueiden painotuksia.

Kansainväliset taidot ovat vastaajien mukaan suurin julkiskoulutuksen

vahvennettaviskohde. Se, kuinka julkinen koulutus pystyisi antamaan muun kuin

kielitaidon suhteen parempia valmiuksia kansainväliseen liiketoimintavalmiuksiin on

vaikea ratkaista. Suhteet luodaan kuitenkin lähinnä osapuolten liiketoiminnan

yhteydessä. Eikä yrityksillä ole varaa lähettää ketään opettelemaan kansainvälisiä

liiketoimintasuhteita yrityksensä nimissä. Markkinointiosaamisen vahvan
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merkityksen olemme jo todenneet aikaisemmista yrityksiin liittyvistä

kehittämiskohteista. Yhteiskuntatuntemuksen vähäinen merkitys tässä kysymyksessä

yllätti, koska siihen voidaan katsoa kuuluvan työelämän normit, sopimiskulttuuri jne.

Yrittäjät haluaisivat koulutuksien tarjoavan parempia valmiuksia käytännön

työelämään. Ratkaisuna on ehdotettu työharjoittelua. Työharjoittelumalli on

työelämässä käytössä ja sitä tutkintoihin edellytetäänkin. Työharjoittelupaikkojen

saaminen on kuitenkin usein ollut ongelmallista. Tässä asiassa ei kysyntä ja tarjonta

kohtaa. Yrittäjät tietävät mistä harjoittelijoita löytää mutta opiskelijat eivät tiedä miltä

yritykseltä työharjoittelupaikan voisi saada. Koulutusta tarjoavien oppilaitoksien

työelämän tuntemuksessa on ollut yrittäjien näkemyksien mukaan parantamisen

varaa. Mahdollisesti opettajien pitkä ura pelkästään koulutustehtävissä on

vieraannuttanut heidät nykyisestä työkulttuurista ja työelämän vaatimuksista. Ehkäpä

vaihto-opettaja –käytäntö oppilaitosten ja työelämän välillä ratkaisisi tämän

ongelman. Myös luovuutta tukevien toimintamenetelmien ja opittujen asioiden

soveltamismenetelmien oppiminen tukisi yrittäjien tarpeita.

Vastaajilta kysyttiin sanallisesti yritystoiminnan ja toimintatapojen muutoksia jos 10

henkilön yrityksen johtamisesta yrittäjä toimisi johtajana 500 henkilön yrityksessä.

Vastauksista käy selkeästi ilmi kasvuyrityksen ongelma. Vastaajien näkemykset

laajemmasta yritystoiminnasta ovat yrittäjän näkökulmasta johtamista ja toiminnan

organisointia. On todettu avaintoimintojen delegoinnin ja vastuunjakamisen

välttämättömyys. Yhtenäisten toimintamuotojen rakentaminen eri toiminnoissa on

yritystoiminnassa johtajan suuri tehtäväkenttä, jotta liiketoimintaprosessit

muotoutuisivat tehokkaaksi yrityksen sisällä. Tämä sama asia kuvastuu myös

edellisessä henkilökohtaisia osaamisia kysyttäessä. Siinä strateginen suunnittelu ja

markkinointi saivat suurimman huomion.
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6.3.2 Yrittäjyyden toimintaympäristö

Ensimmäinen asiakassuhde on aina näytön paikka. Myös metsäklusterissa, jossa

kilpailu saattaa olla tietyissä toiminnoissa tiukkaa. Laatukriteerit jatkuvaprosessisessa

tuotannossa ovat vaativia. Tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat saaneet ensimmäisen

asiakassuhteen omien markkinointitoimien kautta (kaavio 8). Myös muiden

projektien kautta saatu referenssi on edesauttanut metsäklusteriin pääsyä.

Kaavio 8. Pk-yrittäjien ensimmäinen metsäklusteriasiakassuhde

Aikaisemmat toimeksiannot ovat siis osaltaan lisänneet verkostoitumisen kautta

liiketoimintamahdollisuuksia. Kysyttäessä ylipäänsä jälkikäteistä mielikuvaa

metsäklusteriin etabloitumisesta 70 prosenttia vastaajista ovat kokeneet toimialalle

tulon ei-hankalaksi. Esityön määrä uskottavuuden saamiseksi saattaa olla kovan ja

huolellisen työn takana. Tästä lisää ydintoimijoiden haastatteluissa jäljempänä.

Yritykset ovat tilaaja/toimittajasuhteissa määrällisesti hyvin samankaltaisia.

Tilaajayrityksenä pk-yrityksien asiakassuhteet ovat lähinnä alle 10 yritykseen.
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Vastanneista 21 prosenttia katsoi, ettei heillä ole tilaajana merkittävää roolia

yhdellekään yritykselle. Nämä yritykset toimivat pääasiassa palveluyrityksenä

esimerkiksi ATK- ja konsultointipalveluissa. Toimittajayrityksen roolissa vastaajat

katsoivat heidän olevan suuremmassa merkityksessä lähinnä 1-3:lle tai 3-10:lle

yritykselle. Luvut kertovat yrityksillä olevan kapea mutta kiinteä

asiakassuhdeverkosto. On todennäköistä, että jos asiakaskunnat laajenisivat joko

tilaaja- tai toimittajapuolella yrittäjien hallinnolliset ja johtamiseen liittyvät tehtävät

lisääntyisivät. Aiemmin olemme todenneet yrittäjien huomiot kasvuyritykseen

liittyvien johtamisen ja hallinnollisten tehtävien lisääntyminen ja heidän omien

henkilökohtaisten resurssien koulutustarpeet kasvutilanteessa. Tämä siis koskee myös

asiakaskunnan laajentamista.

6.3.3 Klusteritoiminta

Yritykseen liittyvät ominaisuudet yhteistyöhön ydintoimijoiden kanssa toimialalle

pääsemiseksi on vastaajien mukaan kohdistunut pääasiassa kahteen tekijään (kaavio

9). Yrityksen uskottavuus toimijana sekä yrityksen toiminnan pienimuotoisuus ovat

olleet suurimmat kynnykset. Referenssien puutteen vastaajat mainitsivat harvemmin,

vaikka sillä on suora vaikutus uskottavuuteen. Yrityksen lyhytikäisyydellä ja

yrityksen vakavaraisuudella oli harvemman yrittäjän mielestä vaikuttavaa merkitystä.

Vastauksien riippuvuutta toimialasta käsitellään jäljempänä ristiintaulukoinnissa.
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Kaavio 9. Pk-yrittäjien kokemat rajoitteet yhteistyölle ydintoimijoiden kanssa

Tämä kysely ja siihen liittyvät tulevaisuuden näkemykset on kysytty ennen syksyn

2007 ydintoimijoiden tekemiä rajuja tuotannonsupistamisuutisia. Kyselyn

ajankohtana vastaajat ovat olleet luottavaisia (kaavio 10). Tyypillistä on kuitenkin

liiketoiminnan harjoittaminen myös muillakin toimialoilla. Metsäklusterissa

toimimiseen palataan jäljempänä verrattaessa sitä toimialoihin.
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Kaavio 10. Pk-yrittäjien tulevaisuusnäkemykset toiminnastaan metsäklusterissa

Metsäklusterissa toimivien ydintoimijoiden liiketoimintakäytännöistä sanallisesti

kysyttäessä, vastaajat nimesivät toimitusajat, näkemyksien puutteet pk-

yritystoimintaa kohtaan ja hidas ydintoimijoiden päätöksentekokyky, joka realisoituu

huonon palvelun kokemuksena lähi/tukitoimijoille.

Teollisoikeuksia pk-yrityksillä oli 26 prosentilla vastanneista. Kiinnostus kuitenkin

innovaatioyhteistyöhön, 63 % vastanneista, on ollut runsasta. Ne yrittäjät, jotka eivät

olleet kiinnostuneita enemmästä verkostoitumisesta innovaatiotoiminnassa, katsoivat

oman henkilöstön tai nykyisen verkoston omaavan jo heidän yritystoimintansa

kannalta riittävän osaamistaustan. Myös resurssipula, nykyiset asiakassuhteet ja

yhteistyön vähäinen hyöty koettiin esteeksi innovaatioyhteistyölle.
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Yhteistyöverkostojen kehittämisen suhteen vastaajat katsoivat hyväksi avoimen,

aktiivisesti toimijoita yhdistävän organisaation, joissa myös pienet toimijat

resurssiensa puitteissa, pystyisivät saamaan markkinakelpoista tutkimusta

hyödynnettäväksi. Klusteriorganisaation suhteen vastauksista heijastui

henkilöstövalinnoilla olevan suuri merkitys. Yhteistyön riskit pelkistyvät

tietovuotoon, projektien pituuteen, tuotteistukseen ja kustannustehokkuuteen.

Tutkivilta organisaatioilta toivottiin tavoitteellisuutta, teknistä asiantuntijuutta,

sosiaalista kommunikointikompetenssia, tulevaisuuden näkemystä sekä

kansainvälisiä valmiuksia. Kokemukset saaduista hyödyistä ovat vaihtelevia.

Vastanneista yrittäjistä 32 % katsoi, ettei innovaatioyhteistyöstä saanut mainittavia

hyötyjä. Muut 68 % koki saaneensa taloudellista, liiketoiminnallista ja/tai

verkostollista hyötyä yhteistyöstä. Lähes kaikki vastanneet näkivät 1-3 vuoden olevan

kohtuullinen realisoitumisaika investoinneille innovaatiotoiminnassa.

Sopivien yhteistyökumppaneiden löytämistä ei keskimääräisesti koettu erityisen

hankalaksi. Omat ja kumppanien väliset intressit pystytty varsin hyvin sovittamaan.

Kuitenkin suurten toimijoiden kumppanivalinnoissa on katsottu esiintyvän jonkin

verran tuttua lähipiiriä suosivaa valikointia. Osaltaan tämä johtunee ydintoimijoiden

käyttämistä alihankintarekistereistä, jolloin uusien toimijoiden mukaantulo vaikeutuu.

Metsäklusteriin toimijaksi päästäkseen kokemukset taloudellista uhrauksista eivät

yrittäjät kokeneet erityisen suuriksi.

Liikeideansa yrittäjät katsoivat olleen kysyntää vastaava metsäklusterissa. Yrittäjät

ovat kokeneet pystyvänsä muokkaamaan yrityksiensä liikeideaa ja ansaintamallia

hyvin yhteistyökumppaneidensa myötävaikutuksella tarpeen vaatiessa. Myös

liikeidean kantavuus tulevaisuudessa koettiin olevan vakaalla pohjalla. Yrittäjien

näkemykset kyvyistään tuottaa metsäklusteriin tulevaisuudessa uusia

tuotteita/palveluita olivat korkeat.
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Osaamiskeskuksien ja T&K-keskuksien palvelun laatu on koettu melko neutraalina.

Puolet yrittäjistä ilmoitti olleensa jonkinasteisessa toiminnassa julkisten

kehityspalveluja tuottavien tahojen kanssa. Neuvontaa ja opastusta on saatu varsin

kattavasti eri liiketoiminnan osa-alueiden saralla kun sitä on osattu hakea. Osa

yrittäjistä olisi toivonut yritystoiminnan kehittämispalvelutahojen omaavan

vahvempaa toimialatuntemusta. Tämä johtunee julkisen palvelun ”kaikille jotakin” –

periaatteesta, jossa horisontaalinen asiantuntemus on katsottu vertikaalista,

syventävää, tuottavammaksi. Peruspalveluiden jälkeen yksilöidympi palvelu on

katsottu yksityisten palveluntarjoajien tehtäväksi, jossa myös asiantuntemus on

vahvempi.

Metsäklusteriin sitoutuneiden investointien hyödyntäminen muun asiakaskunnan

palveluun ei katsottu olevan erityisen vaikeaa. Ainakaan vielä tämä kysymys ei ole

realisoitunut jos verrataan tätä kysymystä luottamukseen toimialan tulevaisuudesta.

Kokemukset suhdanteiden vaikutuksesta metsäklusteriin erityisenä oman

liiketoiminnan riskitekijänä ei ollut yrittäjien näkemyksien mukaan erityisen vahvaa.

Seuraavassa kaaviossa (kaavio 11) on verrattu toimialan vaikutusta yrityksiin

liittyviin yhteistyörajoitteisiin. Yhteistyörajoitteista kysyttiin yrittäjien näkemyksiä

yritykseen liittyvistä tekijöistä, jotka ovat todennäköisemmin olleet uusien

asiakassuhteiden luomisessa rajoittavia.
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Kaavio 11. Keskeisimmät toimialakohtaiset näkemykset rajoitteista yhteistyöstä ydintoimijoiden
kanssa

Vaikka kyselyyn osallistuneiden yrityksien määrät eri toimialoilla eivät ole

tilastollisesti luotettavia, voidaan kuitenkin todeta yrityksen uskottavuuden toimijana

ja ydintoimijoiden usko yrityksen toiminnan kokoon (resurssit) olleen

merkittävimmät rajoitteet asiakassuhteiden luomisessa. Myös referenssien puute on

ollut merkityksellinen, jolla on myös vaikutusta uskottavuudelle. Alkaville yrityksille

tämä seikka on merkittävä, koska verkoston luominen ja laajentaminen

metsäklusteriorganisaatiossa vaatii liiketoimintaa klusterissa. Ilman jatkuvaa yhteyttä

verkoston toimijoihin yrittäjien sosiaalinen pääoma näivettyy. Eniten uskottavuudesta

olettaisi kärsivän ”henkisen työn tekijät”, suunnittelu ja ATK-toiminnot. Kuitenkin

pientä huoltotoimintaa harjoittavat yritykset ovat enimmin kokeneet rajoitteeksi

uskottavuuden.

Tuotekehitys on aikaisempien tutkimuksien mukaan suurinta

tilaaja/toimittajasuhteissa. Etenkin toimittajan on katsottu panostavan tilaajan edun

mukaiseen innovaatiotoimintaan. Koska kyselyyn osallistuneet yritykset ovat

tilaaja/toimittaja –suhteissaan määrältään hyvin samankaltaisia, ei vertailua

innovaatiotoiminnan aktiivisuuden ja yrityksen verkoston koon suhteen voida tehdä.

Mahdollisissa jatkotutkimuksissa näiden asioiden korrelaatioon lienee aiheellista
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palata. Joissakin tutkimuksissa on jo etsitty yhteyttä sosiaalisen pääoman ja

innovaatioaktiivisuuden välille.

6.3.4 Henkilökohtaisempia tuntemuksia

Yrittäjien palautteesta heijastuu yritystoiminnan pystyttämisen ”tuska”. Kyselyn

vastaukset ovat suurimmalle osalle yrittäjistä jo vakiintumisvaiheen mahdollistamaa

analyysiä yritystoiminnan rakentamisvaiheiden edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä

ja  tahoista.  Toisaalla  jotain  tahoa  tai  sidosryhmää  on  kiitelty  kun  taas  toisaalla  tätä

samaa tahoa moitittu. Henkilöstö ja sen edustajat sekä yrittäjäjärjestöt ovat saaneet

omansa mutta huolestuttavin tila on julkista palveluja tuottavien organisaatioiden

palvelukyky. Jos toisen alueellisen palvelutahon toimia on kiitelty, saa sama taho

muualla vahvoja moitteita palvelustaan. Koska palvelut näissä on melko yhtenäiset,

löytynee syy asiakassuhteiden rajapinnasta. Ehkäpä julkisten toimijoiden edustajat,

pk-yrityksiä palvelevat henkilöt, eivät ole sisäistäneet vielä omaa rooliaan

elinkeinoelämän rakenteissa.

Vaikka yritystoiminnan alkutaipaletta on ”kontattu” ehkä useamman vuoden ajan, on

päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi ollut vastaajilla myönteinen. Alkuvuodet ovat menneet

hakemalla paikkaansa toiminnassa ja tarjoomaansa muotoillessa. Tämä onkin syy,

miksi pk-yritykset on katsottu paremmiksi innovaattoreiksi, koska heidän ainoa

lähtökohtansa on joustavuuden ohella asiakaslähtöinen innovaatiotoiminta.

Ratkaisuja on etsitty verkostojen kautta ja resurssipulaa on paikattu verkostoitumalla

yrittäjäkumppaneiden avulla, joka on myös tuonut uutta osaamista omaankin

toimintaan.

Yrittäjyyteen vastaajat ovat varsin tyytyväisiä. Reilusti yli puolet yrittäjistä olisivat

valmiit aloittamaan yritystoiminnan uudestaan puhtaalta pöydältä. Lähes loputkin

yrittäjät lähtisivät yrittäjiksi uudestaan ”tietyin varauksin”. Kysyttäessä,
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suosittelisitteko yrittäjyyttä läheisillenne, yrittäjien vastaukset seuraavat selkeästi

omaa yrittäjätyytyväisyyttä. ”Tietyin varauksin” läheisille yrittäjyyttä suosittelisi

kuitenkin hieman useampi. Kun useimmat olisivat valmiita aloittamaan yrittäjänä

uudelleenkin, he myös uskaltavat suositella yrittäjyyttä myös läheisilleenkin. Joten he

eivät katso omaavansa sinänsä mitään erikoisia kyvykkyyksiä läheisiinsä nähden.

Myytti yrittäjän keskimääräistä suuremmasta egosta on siis tällä tutkimuksella

tyrmätty.
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7 HAASTATTELUTUTKIMUS METSÄKLUSTERIN

YDINTOIMIJOILLE

7.1 Haastattelukyselyn tavoitteet ja kohderyhmä

Haastattelukyselyn tavoitteena kokonaiskuvan luomiseksi on kerätä näkemyksiä

myös kolikon toiselta puolelta eli ydintoimijoilta. Ydintoimijoiden näkemykset

hyvästä yhteistoiminnasta ja niiden syistä lähi/tukitoimijoiden kanssa tuo esiin

tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti keskeiset tekijät metsäklusterissa toimimiselle.

Metsäklusterin ydintoimijat tässä tutkimuksessa ovat Suomessa toimivat

metsäteollisuusyritykset ja suuret paperikonevalmistajat ja -suunnittelijat.

Tavoitteena ydintoimijoille kohdistetuissa kysymyksissä on selvittää pk-yrityksien

asema ja vaatimukset toimiessaan metsäklusterissa ydintoimijoiden ansaintamallissa.

Tätä tavoitetta lähestytään tutkimuskysymyksen viitekehyksen mukaisesti:

o yrityksen ja yrittäjän taustoihin liittyvät tekijät

o pk-yrityksen toimintaympäristö ydintoimijoiden prosesseissa

o metsäklusterin innovaatio- ja tuotekehitystoiminta

Kysymyksillä on pyritty myös hahmottamaan ydintoimijoiden valmius

klusteriperiaatteiden mukaiseen rakennemuutokseen. Tämä on varsin oleellinen

seikka koko klusterihankkeen onnistumiselle, koska viimekädessä ydintoimijat luovat

liiketoimintaympäristöön pelisäännöt ja reunaehdot. Samalla tutkitaan

ydintoimijoiden eri organisaatiotasojen sitoutuneisuus ja motivaatio

metsäklusterihankkeeseen. Koska metsäklusterihanke on jo käynnistynyt jossain

määrin, näkemykset metsäklusterihankkeen toiminta-ajatuksesta, ”liikeideasta” sekä

tavoitteista ja keinoista saavuttaa päämäärät ovat tarkastelun kohteina.

Haastateltavat ovat ydintoimijoiden edustajia eri organisaatiotasoilta. Tavoitteena on

ollut haastatella henkilöitä, jotka työnkuvansa puolesta asettavat suuntaviivoja
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teollisuusalan strategioille sekä myös henkilöitä, jotka toisaalta ovat tekemisissä

lähi/tukitoimijoiden kanssa tuotteiden, prosessien tai liiketoiminnan suhteen.

Haastateltavat ovat antaneet vastauksissaan työnantajan ja sidosryhmänsä virallista

kantaa edustavia lausuntoja. Vaikka haastattelut jouduttiin tekemään pääasiassa

puhelinhaastatteluna ja sähköpostitse, puhelinkeskusteluissa saatiin esille myös

henkilökohtaisempaa näkemystä tutkimuskysymykseen.

Ydintoimijoiden ylempi johto esitti selkeät näkemykset metsäklusterista seuraillen

uskollisesti virallisia ja julkisia tiedotteita. Heidän verkostoituminen on laajaa

ydintoimijat ylittävää tiivistä vuorovaikutusta ja metsäklusterin tulevaisuuteen on

uhrattu ajatuksia. Potentiaaliset kehittämissuunnitelmat asioiden edistämiseksi

saanevat heidän taholtaan varsin positiivisen vastaanoton.

Alemman organisaatiotason haastatteluissa tuli selkeästi ilmi tutkimuskysymyksen

vieraus. Toimintatavat ja suhteet lähi/tukitoimijoihin ovat vuosien varrella

muotoutuneet uomiinsa ja näiden käytäntöjen muuttaminen klusteriajattelun

mukaisesti vaatii sopeutumista. Muistutettakoon jo tässä vaiheessa, että tämä alempi

organisaatiotaso on se ryhmä henkilöitä, jotka pääasiallisesti hoitavat suhteet ja

päivittäiset toiminnot lähi/tukitoimijoihin.

7.2 Haastattelukyselyn osa-alueet

Tutkimuksessa etsittiin yrittäjään ja yritykseen kohdistuvia merkittäviä tekijöitä,

joilla voisi olla vaikutusta yhteistyön ja kumppanuuden syntymiselle. Vastaukset

tässä kysymyksessä olivat hyvin yhtenäisiä ja odotettuja. Näkemykset yrittäjään

kohdistuvista yhteistyötä edistävistä seikoista olivat:

- yrittäjyyttä edeltäneen aikaisemman työhistorian merkitys

- yrityksen ja yrittäjän kompetenssit ja luotettavuus yhteistyössä
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- suhtautuminen yrittäjän tarjoomaan kehittämiseen

- asiantuntijuus ja yhteistyökyky yhteistyöhön liittyvissä seikoissa

7.3 Haastattelukyselyyn perustuvat johtopäätökset

7.3.1 Yrityksen ja yrittäjän taustat

Pk-yritys ja etenkin liiketoimintaansa alkava yritys samaistetaan yrittäjään henkilönä.

Yrityksen puitteet, esimerkiksi yrityskoon suhteen, eivät ydintoimijoiden

näkökulmasta ole relevantteja vaan lähinnä yritystoiminnan faktoihin perustuva

uskottavuus. Luotettavuus yhteistyölle on kaikkien vastanneiden ydintoimijoiden

tahoilla saanut suurimman merkityksen. Yrittäjän markkinointikyvyillä on

ydintoimijoidenkin kannalta positiivinen vaikutus ja sitä myös edellytetäänkin. Hyvä

markkinointi helpottaa myös asiakasta tekemään arvionsa yrittäjien tarjoomasta ja sen

sopivuudesta omaan liiketoimintaansa. Yrittäjältä edellytetään sinnikkyyttä.

Markkinointitoimien sinnikkyydessä on vastaajien muistuttama oikeiden henkilöiden

tavoittaminen kuitenkin olennaisinta. Markkinointitoimien edistämiseksi

virallisempaa suosittelijakäytäntöä ei tunneta. Paras suosittelija ovat referenssit.

Haastateltavia pk-yrityksiä etsittäessä yritykset olivatkin varsin hyvin esittäneet omia

referenssejään WEB-sivuillaan. Yrittäjän toimialan tuntemus kertyy aikaisimmista

tehtävistä alalla, jonka seurauksena yrittäjälle kertyy verkostoa muista alalla

toimivista henkilöistä. Tämä yrittäjälle kertynyt sosiaalinen pääoma edesauttaa

oikeiden kontaktien löytämisessä ja kohdehenkilöt tietävät jo etukäteen yrittäjän

taustat.

Yrityksen markkinointitoimet ovat siis kohdistettava oikeisiin henkilöihin.

Ydintoimijan organisaatiorakenteesta on pystyttävä löytämään ne henkilöt, joiden

vastuualueeseensa yrityksen markkinoima tarjooma kohdistuu. Perussääntönä
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markkinointi tulisi kohdistaa sitä ylemmäs, mitä suurempi euromääräinen tarjooma

on. Päätöksentekoa hierarkkisesti voisi kuvata käyttöpäälliköt prosessissa,

tuotantopäällikkö osastokohtaiset ja kehityspäällikkö ”ravintoketjun” huipulla, joka

esittelee merkittävät uudistusideat yhtiön johdolle. Toisaalta tuotantoprosessiin

liittyvät muutokset on oltava myös alemman työnjohdon hyväksymiä. Mutta

päätöksenteon suhteen euromääräinen sääntö toimii.

7.3.2 Toimintaympäristö

Metsäklusterissa toimivat kaikki samat liiketaloudelliset luonnonlait kuin muissakin

liiketoimintaympäristöissä. Jos lähi/tukitoimijan toiminta liittyy

paperinvalmistusprosessiin, on ydintoimijan intresseissä jatkuva ja häiriötön toiminta

kustannustehokkaasti. Tämän takia laadulla on keskeinen merkitys. Suomessa

metsäklusteri on metalli- ja koneteollisuudessa merkittävä ydintoimija.

Vuosikymmenten aikana metsäklusteri on tuottanut laajan konepajayritysverkon joka

alana on varsin kilpailtu, mutta antanut vakaan kassavirran pk-yrityksille.

Vastuiden jakaminen lähi/tukitoimijoiden ja ydintoimijoiden välillä on

haastateltavien mukaan lähinnä ydintoimijoiden harteilla. Pk-yrityksien ei

ydintoimijoiden näkökulmasta edes katsota pystyvän vastaamaan kaikista

mahdollisista tuotantokatkoksien ja muiden vahinkojen aiheuttamista kustannuksista.

Tämän takia yhteistyöyrityksien odotetaan olevan toimeksiantojensa mukaisilta

valmiuksiltaan kyvykkäitä ja luotettavia.

Pk-yritykselle on tärkeää saada vakioasiakkaita. Kiinteät ja vakaat asiakassuhteet

tuovat yritystoiminnalle jatkuvuutta. Pk-yrityksen toimialasta ja tarjoomasta riippuen,

metsäklusterissa käytäntönä ovat jatkuva kilpailutus tai pitkäaikaisemmat sopimukset.

Mitä erikoistuneempi pk-yrityksen tarjooma on, sitä halukkaampi ydintoimija on

tekemään pitkäaikaissopimuksia, mikäli luotettavuusehdot jne. täyttyvät. Vahvempi
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klusterimallinen toimintaympäristö vähentänee jatkuvan kilpailutuksen

mahdollisuutta, koska klusterin hyödyntäminen vaatii poikkitieteellisten alojen

toimijoiden sitoutumista yhteistoimintaa pitemmäksi ajaksi.

Yhteistyöhön liittyvien sopimusehtojen suhteen pk-yrittäjien haastatteluissa nousi

esille toimituksien aikataulut. Pk-yrittäjien taholta tämän katsottiin muodostuvan jo

omaksi kustannustekijäksi. Ydintoimijat katsoivat sopimuksien mukaisen

laatumäärittelyiden olevan tyypillisin kohta sopimuksessa johon joudutaan

vetoamaan. Ydintoimijat ovat varsin vahvasti asennoituneet mahdollisuuteen, että

vahingonkorvaukset jäävät omalle kontolleen. Tämä koskee eritoten välillisiä

vahingonkorvauksia.

Kysyttäessä ydintoimijoiden edustajilta tuote-/palvelu-/jatkojalosteinnovaatioiden

esittelymahdollisuuksista, olivat käytännöt varsin yrityskohtaisia. Pääsääntöisesti

kaikki olivat kiinnostuneita kuuntelemaan mikäli aika antaa myöten. Edellytyksenä

oli hyvä valmistautuminen. Epämääräisyydet tarjoomassa kostautuvat uskottavuuden

loppumisena. Vastaajat ovat korostaneet tuotantoprosessiin liittyvien toimeksiantojen

laatua kustannustehokkuuden ohella, koska jatkuvaprosessinen 24/7 tuotanto ei salli

heikkoja lenkkejä. Yhtenä markkinointikanavana on käytetty alan messuja. Vaikka

alan messujen on katsottu olevan nykyisin lähinnä sosiaalinen tapahtuma, tavoittaa

messuilta myös avainhenkilöitä jotka mahdollisesti ovat kiinnostuneita yrityksen

tarjoomasta. Joillakin ydintoimijoilla on ollut tapana järjestää mahdollisuus

presentaatioihin pk-yrityksille sopivien vastaavien henkilöiden kesken. Mikäli yrittäjä

onnistuu tarjoomansa suhteen vakuuttamaan tietyn ydintoimijan yksikön, on hyvin

todennäköistä, että ydintoimijan myös muut toimipisteet ottavat sen omakseen. Ei siis

ole tarpeen juosta saman konsernin eri tehtaille esittelemään yrityksensä tarjoomaa.
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7.3.3 Klusteritoiminta

Klusteriperiaatteiden mukainen toiminta ei ole vielä tämän päivän

liiketoimintaympäristöä. Varsinaiset liiketoiminnan yhteistyöhankkeet käydään

kahden kauppana, ydintoimijan ja lähi/tukitoimintaa harjoittavan yrityksen välillä.

Ydintoimija huolehtii kysynnästä ja lähi/tukitoimijat tarjonnasta. Jatkojalostajien

suhteen roolit tulevaisuudessa vaihtunevat.

Ydintoimijoiden tuotekehitystoiminta on pääasiassa yhtiöiden sisäistä. Ydintoimijat

tukevat myös yliopistojen, teknologiakeskusten ja muiden osaamiskeskusten

toimintaa. Vaatimuksena on noussut esille tutkimuksen tehokkuus. Pk-yrityksien

haastatteluissa nousi selvästi esille tutkimustyön tarkempi kohdistaminen tuottaviin

kohteisiin. Myös ydintoimijat ovat peräänkuuluttaneet tutkimustoiminnan hyötyä

metsäklusteriin. Ydintoimijat ovat ennemmin tyytyväisiä suoriin tutkimusprojekteihin

muiden yrityksien välillä. Tämä onkin ymmärrettävää, koska pk-yritykset toimivat

lähinnä omalla rahalla ja tulosvastuullisesti itselleen. Ydintoimijoiden suoraan

tuotantotoiminnassa oleva päällikkötaso on haastatteluiden perusteella varsin erillään

ylemmän päällikkötason metsäklusteritoiminnasta ja kehittämisideoista. Syy tähän on

yhteistyöfoorumien puuttuminen ja metsäklusterin alemman päällikkötason

ydintoimijavälinen heikko kontaktiverkosto. Tästä syystä myös yhteydet tutkimusta

harjoittaviin tahoihin ovat olemattomat tuotantoa valvovilla päälliköillä.
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8 YHTEENVETO

8.1 Johtopäätökset

Tutkimuksen viitekehyksen ja lähestymismallin mukainen tapa analysoida

metsäklusterin toimijoiden liiketoimintaympäristöä on ollut varsin onnistunut.

Osapuolten väliset keskeiset tekijät liiketoiminnassa ovat muotoutuneet

yhteneväiseksi eikä merkittäviä ristiriitoja tämän tutkimuksen puitteissa ole löytynyt.

Tiivistämällä tämä metsäklusterin liiketoimintaympäristön tutkimusaineisto hyviin,

kehitettäviin ja hylättäviin toimintatapoihin saadaan eriteltyä tämän laadullisen

tutkimuksen ja diplomityön tekijän näkemyksien puitteissa olennaisimmat asiat esille.

Hyvinä koetut toimintatavat ovat liiketoimintasuhteiden ja -ympäristön vakaus jota ei

ehkä täällä Suomessa muisteta aina arvostaa. Myös sopimuskulttuurin normit ovat

hyvällä tolalla eikä sopimusriitoja ole tarvinnut oikeusteitse selvitellä. Hyvänä asiana

voidaan myös mainita yhteiskunnan osallistuminen elinkeinoelämän edistämiseen

vaikka sekin helposti kääntyy päinvastaiseksi kun liiketoiminnan

yhteiskuntavelvoitteita joudutaan täyttämään yritystoimintaa harjoittaessa.

Haastattelujen perusteella osapuolet olivat varsin tyytyväisiä yrityksien välisiin

juoksevien asioiden hoitumiseen. Maksuliikenne ja informaationkulku ei saanut

erityisiä moitteita. Myöskään hinnoittelu ja pienet katteet eivät nousseet esille.

Kehitettäviin toimintatapoihin nousee tutkimustoiminta ja sen resurssien

kohdentaminen innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin. On tunnettu tosiseikka, että

organisaatiot ruokkivat itseään. Näin se on myös lukuisissa tutkimustoimintaa

harjoittavissa joko julkis- tai yksityisrahoitteisissa organisaatioissa. Tyypillisin piirre

tutkimusorganisaation toiminnan eksyksissä olosta on sen julistama missio

”perustutkimuksen harjoittamisesta”. Yksityisillä tahoilla on oikeus käyttää
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resurssejaan kuten parhaakseen näkevät mutta julkisilta tutkimusorganisaatioilta tulisi

vaatia toimintasuunnitelmaa ja tavoitteellisuutta sekä näiden kontrollia. Myös

asiakaslähtöisiä tutkimushankkeita tulisi suosia. Tutkimustoiminnan

päämäärättömyys ilman toiminnan selkeyttä aiheuttaa tutkimusta harjoittavien

henkilöiden motivaatioon ja asenteeseen vain toimeentuloaspektin.

Kehitettävien toimintatapojen kohteeksi on nimettävä myös ydintoimijoiden ja

lähi/tukitoimijoiden yhteisten intressien määrittäminen. Tämän tutkimuksen varrella

on tullut esiin piirre, joka stabiilissa liiketoimintaympäristössä on ymmärrettävää.

Yksittäisten toimijoiden oman ansaintamallin taloudellisen tuoton maksimointi on

hyväksytysti yritystoiminnan lähtökohta. Mutta koska metsäteollisuus elää nyt

vuonna 2007 rakennemuutosta globalisoituneessa maailmassa, on etsittävä

potentiaaliset kaikkia hyödyttävät yhteiset intressit. Kysymys kuuluukin, että

toimivatko ydintoimijat tulevaisuutensa kannalta parhaalla mahdollisella

liiketoimintastrategialla suhteessa muihin liiketoimintaa harjoittaviin toimijoihin.

Hylättäväksi toimintatavaksi on esitettävä toimijan liikevaihtoon perustuva asema

klusterissa. Kyse on valtasuhteista ja neuvotteluvoimasta. Suuren toimijan asettamat

kehykset liiketoimintaympäristössä eivät anna mahdollisuutta radikaalien

innovatiivisten ideoiden syntymiselle. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien

nouseminen estyy, mikäli ajatukset eivät suoraan tuo vahvimmalle liiketaloudellista

etua. Osaltaan tilannetta voidaan korjata muuttamalla kunkin avainpäällikön

näkemystä omasta asemastaan organisaatiossa esimiestensä ja alaistensa välissä

tuomalla heidän työnkuviinsa asiakkaat ja yhteistyökumppanit rinnalle. Se, kuinka

perusinsinööri pystyisi tähän uuteen rooliinsa eläytymään, on haaste. Tähän

tutkimukseen osallistuneilla yrittäjillä on näkemyksieni mukaan halu ja hyvät

valmiudet tiiviimpääkin yhteistyöhön. Joten pallo heitettäköön rakenteellisten

muutoksien käynnistämisen suhteen ydintoimijoille.
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Tämän tutkimuksen tausta-aineistoon tutustuessa on merkille pantu runsas ja laaja

aikaisempi tutkimusmäärä yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä. Kokonaisuutena nämä

tutkimukset ovat olleet hyviä ja yhdensuuntaisia. Mikäli tutkimuksien kautta halutaan

etsiä keinoja yrittäjyyden lisäämiseksi, olisi kustannustehokkaampaa kohdistaa fokus

liikeideoita luovaan tutkimukseen. Hyvistä kaupallistettavista liikeideoista syntyy

liiketoimintaa ja halukkaiden yrittäjien määrä todennäköisesti korreloitunee liikeidean

realististen tuotto-odotuksien suhteen.

8.2 Kehittämisehdotuksia

Tutkimuksen lähtökohtana ollut uusien innovatiivisten yrityksien luominen klusteriin

on jatkotutkimusta ajatellen syytä vaihtaa uusien innovatiivisten liikeideoiden

tutkimukseksi. Uusien liikeideoiden löytäminen tulisi keskittää lähinnä uudehkoihin

toimialoihin kuten ympäristöasioihin. Onnistunein ja tuottoisin löytöretki tulee

kuitenkin olemaan uusissa kuitupohjaisissa tuotteissa ja tuotekonsepteissa.

Teoriaosassa käsitellyt inkrementaalit innovaatiot tutkivien tahojen toimesta voisikin

esimerkiksi kohdistaa pakkauksien muovien ja metallien korvaamiseen. Radikaali-

innovatiivisena tutkimuskohteina voitaisiin tavoitella orgaanisen kuitumateriaalin

perus- ja fysikaalisten ominaisuuksien järjestelmällisenä kartoittamisena, joka

edesauttaisi innovaattoreita löytämään tuotekehityksiinsä reunaehdot.

Luontoystävällisyys- ja puhtausominaisuuksia edellyttäviä tuotteita tullaan

jatkossakin tarvitsemaan kautta maapallon.

Yritystutkimuksissa lähtökohtana tulisi olla uusien liikeideoiden kehittäminen

yrittäjyyden sijasta. Yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä on tehty runsaasti tutkimusta.

Yrityshän on kuitenkin vain yhteiskunnan määrittelemä hallinnollinen orgaani

liiketoiminnan yhteiskunnan velvoitteet täyttämiseksi ja ratkaisua innovaatioiden

syntymiselle se sellaisenaan tuskin tuo. Mikäli hyviä liikeideoita syntyy, ei

yritystoiminnan luominen sen ympärille ole sinänsä mitenkään ongelmallista.
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Uutta ja erilaista luovassa organisaatiossa henkilöstövalinnoilla suuri merkitys.

Organisaatioiden missioita toteuttamaan on löydettävä tavoiteorientoituneita

henkilöitä, ei sosiaali- ja vapaa-aikaorientoituneita joiden intressinä on vain olla

vaikuttamassa mukana.

Alueelliset osaamiskeskukset on Suomessa uusien suunnitelmien mukaan jaoteltu

maakunnittain. Jokaiselle maakunnan osaamiskeskukselle on nimetty tietty tai tietyt

toimialat, käytetty nimitystä ”Aluelähtöinen klusterimalli”. Tämä palvelee hyvin

osaamiskeskuksien resurssien keskittämistä toimialakohtaisesti. Kuitenkin, jotta

osaamiskeskuksien toimintamalli olisi asiakaslähtöinen ja kaikkia tavoittava, olisi

tarpeen harkita toimintamallin muuttamista. Verkoston luominen ei ole

maantieteellisesti sidottu, vaikka Porter näin väittää, mutta investoinnit ja

infrastruktuuri ovat. Eri maakuntien omaksuma toimiala sulkee pois muut alueen

toimialojen yritykset yhteiskunnan tarjoamien palveluiden tasapuolisesta

hyödyntämisestä. Kattakoot yksiköt koko Suomen eikä vain yhtä maakuntaa.

Esimerkiksi kyllähän elämyksiä voi saada muualtakin kuin vaan Lapista, jolla viittaan

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen ”Elämysteollisuus”-strategiaan.

Kuitupohjaisilla jatkojalostusinnovaatioilla lienee suurin potentiaali.

Metsäteollisuuden ydintoimijoiden tulevaisuuteen tulisi kuulua toiminta, jolla

luodaan innovatiivisille pk-yrityksille raaka-ainevaranto jatkojalostusta varten. Kuten

esimerkiksi muoviteollisuudessa tai tietotekniikan sovelluskehityksessä

käyttöjärjestelmä alustana on tapahtunut. Pk-yrityksien halukkuus ja kyvykkyys

asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen on tämän tutkimuksenkin aikana havaittu

paremmaksi huolimatta ydintoimijoiden edustajien vakuutteluista.

Ydintoimijoiden tutkimus kohdistuu vain heidän lopputuotteisiinsa ja heidän omien

tuotantoprosessien kehittämiseen. Mikäli klusterirakennelma kehittyy, on eri
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ydintoimijoillakin intressinä kohdistaa tutkimus myös jatkojalostajien tarpeisiin

saadakseen raaka-ainetuottajana kilpailuetua jatkojalostajien silmissä.

Tarkemmat tutkimukset klusterista pk-yrityksien liiketoimintaympäristönä

ajoitettakoon myöhempään ajankohtaan, mikäli klusteriorganisaatio kehittyy ja

pystyy ottamaan siipiensä suojiin joukon alkavia innovatiivisia yrittäjiä

pilottiyrityksien muodossa. Näin saadaan parempaa informaatiota yrittäjyydestä

klusteriympäristössä ja ongelmiin pystytään nopeammin vaikuttamaan. Näiden

yrityksien hallituksiin ja mahdollisesti tuotantotoimintaan toivotaan sitoutunutta

omaa taloudellista, henkistä ja sosiaalista pääomaa olevia alalla aktiivisesti toimivia

yhtiökumppaneita. Ydintoimijoiden tuki henkilöstönsä osallistumisesta

lähi/tukitoimijoiden yritystoimintaan osakkaina voisi esimerkiksi ilmetä ylimääräisinä

vapaina pk-yrityksien hallitustyöskentelyä varten.

Vaikka tällä tutkimuksella ei todettu metsäklusterissa olevan mitään erityisiä piirteitä

yrittäjyyden osalta, jatkotutkimuksia ajatellen tämän tutkimuksen aineistollinen anti

sekä etenkin yritystoiminnan tutkimuksen painopistealueet tulisi huomioida.
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LIITTEET

Liite 1. Porterin klusterimallin laajempi kuvaus

Kuvio 9 Porterin klusterimalli ( Porter, 1998)

Porterin timanttimalli (Kuvio 1) kuvaa kilpailukyvyn tekijöitä. Viitekehyksessä

määritellään klusterin toiminnan vaikuttavimmat faktorit ja klusteriin kuuluvien osien

välisiä vuorovaikutussuhteita ja ominaisuuksia. Porterin timanttimallia on

suomalaisissa klusterikuvauksissa käytetty hyvin yleisesti. Timanttimalliin kuuluu

neljä perusosaa: tuotannontekijäolot, kysyntäolot, lähi- ja tukialat sekä kilpailukenttä.

Lisäksi siinä on kuvattu kolme ulkoista tekijää, joilla on vaikutus kaikkiin pelikentän

perusosiin: julkinen valta, sattuma sekä kansainväliset liiketoimet.
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Tuotannontekijäolot

Tuotannontekijäoloilla tarkoitetaan varantoja, hierarkiaa ja luontimekanismeja.

Varantoihin kuuluvat luonnonvarat, työvoima, pääoma sekä tietovarannot. Kilpailun

kannalta pitkäaikaisimmat kilpailuedut luodaan kehittyneillä ja erikoistuneilla

tuotannontekijöillä, joiden luominen vaatii kehittyneitä rakenteita kuten toimiva

koulutus- ja tutkimusjärjestelmä. Porterin (1991).

Kysyntäolot

Klusterin suorituskyvyn kannalta keskeisimmässä asemassa ovat asiakkaat ja näiden

kysynnän laatu, ei niinkään määrä. Vahva vuorovaikutteinen yhteistyö ja asiakkaiden

tarpeiden ymmärtäminen ovat klusterin kehittymiselle tärkeitä. Kansainvälistyminen

ja born global –innovaatiot ovat klusterin perustamisvaiheessa olennaisia tavoitteita,

koska pienet kotimarkkinat edellyttävät yrityksiltä alusta asti globaalia toimintojen

suunnittelua. Kotimaan asiakkaiden vaatimukset hyödyntävät kansainvälistä

kilpailukykyä vain, jos ne ennakoivat maailmalla ilmeneviä vaatimuksia ja jos alueen

yrityksistä löytyy riittävästi lahjakkaita osaajia vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

(Porter 1991)

Lähi- ja tukialat

Verkottuminen myös kansainvälisesti kilpailukykyisten lähi- ja tukialojen kanssa on

erittäin oleellista klusterin muodostumiselle. Lähialojen toimijat voivat olla yrityksiä

tai muita yhteisöjä, joiden kanssa on jaettu arvoketjun toimintoja. Tutkimus- ja

kehitystoiminnan tulosten jakaminen ja yhdessä toteutettu ongelmanratkaisuprosessi

johtavat myös tulevaisuudessa hyviin toimintamalleihin.

Lähi- ja tukialat toimivat usein myös tiedon ja innovaatioiden välittäjinä eri yritysten

välillä. Kokonaisuuden kannalta on olennaista myös miten tiedon levittäjien kautta

tietoa siirtyy alalla olevien ja uusien yritysten kesken, mikä laajentaa kilpailua ja

monipuolistaa toimialarakennetta (Hernesniemi et al. 1995).
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Kotimaisten tuki- ja lähialojen hyödyt riippuvat timantin muista osista. Ilman

kehittyneitä tuotannontekijöitä, sopivia kotimaan kysyntäoloja tai aktiivista mutta

kohtuullista kilpailua hankkijoiden läheisyys ei välttämättä tuo juurikaan etuja.

(Porter 1991, 130–137.)

Yrityksen rakenne, strategiat ja kilpailu

Kunkin valtion vallitsevat olot, kulttuuri, sosiaaliset normit ja ympäristö muokkaavat

sitä liiketoimintakulttuuria, jolla yrityksiä johdetaan ja jossa yritykset kilpailevat.

Johtamistavat voivat erota siinä miten suhtaudutaan esimerkiksi ryhmätyöhön,

hierarkiaan, yksilöiden aloitteellisuuteen ja motivaatioon kehittää itseään sekä

työntekijöiden ja johdon väliseen kanssakäymiseen. Sitoutuminen ei takaa menestystä

mutta sen puuttuminen tarkoittaa varsin epätodennäköisesti menestystä. (Porter 1991,

138–155). Porterin mukaan kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkuvat investoinnit

innovaatioihin. Jatkuva parantaminen ja uudet innovaatiot edellyttävät panostamista

tutkimus- ja kehitystoimintaan, koulutukseen sekä infrastruktuuriin.

Sattuma

Sattumanvaraiset tapahtumat, kuten äkilliset yhteiskuntamuutokset tai tekninen

läpimurto, muokkaavat toimialojen ja yritysten toimintaympäristöä.

Sattumanvaraisilla tapahtumilla on tärkeitä rooli aiheuttamalla epäjatkuvuutta, joka

mahdollistaa kilpailutilanteiden muutoksia ja antaa tilaisuuksia uusille yrittäjille.

(Porter 1991, 156–158.). Vakaus ja tasapaino eivät ole innovatiivisuuden kasvualusta.

Valtiovalta

Porter (1991) tarkoittaa valtiovallan toimilla kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka

vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön. Julkisen vallan tehtävänä on luoda

toimintaedellytykset yrityksille lainsäädännön kautta. Valtiovallan on myös pyrittävä

pitämään maa houkuttelevana paikkana kansainvälisesti kilpailukykyisille yrityksille.
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Kansainväliset liiketoimet

Porter (1991) pitää kansainvälisiä liiketoimia ja monikansallisia yhtiöitä kansallisten

timanttien laajentumina. Hän olettaa, että kansainvälisten yrityksen koostumus on

tois-arvoinen tekijä kilpailuetua luotaessa. Useimmilla yrityksillä on kuitenkin selvä

tukikohtamaa eli kotipesä, jossa kilpailuedun ydin luodaan. (Hernesniemi et al. 1995)

Koko viitekehys

Toimivana klusterirakenteena timantin osat muodostavat toisiaan vahvistavan

kokonaisuuden, jolloin voidaan puhua määritelmän mukaisesta klusterista (Porter

1991). Klusteriin kuuluva yritys saa toimintaympäristöstään kilpailuetuja, joita

klusterin ulkopuolella on mahdoton saavuttaa. Klusterissa toimivilla on paremmat

edellytykset menestyä kilpailussa sekä sopeutua markkinatilanteiden muutoksiin.

Klusterin kilpailukyky muodostuu timantin eri tekijöiden dynaamisena

vuorovaikutuksena; yhden tekijän vaikutus riippuu toisten tilasta. Toimiva

klusteriorganisaatio parantaa tiedonkulkua, uusien lähestymistapojen

todennäköisyyttä ja tuo aloille uutta liiketoimintaa lähi- ja tukialoilta. Kilpailukyvyn

kannalta tärkeintä ovat yritysten jatkuvat parannustoimenpiteet sekä innovointi.

Edullinen ja vuorovaikutteinen kilpailutimantti tuottaa hyötyjä, joita ulkomaisten

kilpailijoiden on vaikea jäljitellä tai mitätöidä. (Porter 1991) Timantin järjestelmän

luonne edistää myös kilpailukykyisten toimialojen klusteroitumista.
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Liite 2. Kyselytutkimuksen lomake

1. Mikä on yritysmuotonne?

 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

 Avoin tai kommandiittiyhtiö

 Osakeyhtiö à Rastittakaa myös, mikäli yhtiömuotoa on aiemmin muutettu

 yksityisestä elinkeinon harjoittajasta

 avoimesta tai kommandiittiyhtiöstä

 Muu … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2.   Millainen on yrityksenne omistuspohja ja omistajien rooli yrityksessä?

 Omistan yrityksen kokonaan itse

 Perheyritys

 Kaksi tuotantotoimintaan osallistuvaa omistajaa

 Useampi tuotantotoimintaan osallistuvaa omistajaa

 Yksi vieras pääomasijoittaja

 Useampi vieras pääomasijoittaja

 Toimin nykyisin yrityksessäni palkollisena

 Muu mikä… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 3.  Mikä on toimialanne toimiessanne metsäklusterissa (voi rastittaa useamman)?

 ATK-palvelut

 Suunnittelu, infrastruktuuri

 Prosessiteollisuuden isot huoltotoimet,  paperikoneasennukset, laajat vuosihuollot

 Prosessiteollisuuden pienet huoltotoimet, sähköasennukset, komponenttiasennus

 Tuotantoprosessia jatkuvasti avustavat toiminnot

 Hallinto- ja konsultointipalvelut, kuten yritysorganisaatiota avustavat toiminnot

1 YRITYKSEN PERUSTIEDOT
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 Suunnittelu, tuotantoprosessi

 Tarvike- ja raaka-ainehankinta

 Jatkojalostus

4. Onko yritykseenne tullut uusia omistajia sitten perustamisen?

 Kyllä,

 pääoman sijoittajana

 liiketoiminnan asiantuntijana

 tuotantotoiminnan asiantuntijana

 liiketoimintasuhteiden perusteella

 muun osa-alueosaamisen perusteella. Minkä ?… … … … … … … … … … ..

 Ei

5.   Onko yrityksenne päättävässä elimessä (osakeyhtiön hallitus, muu johtoryhmä)

muita henkilöitä kuin päivittäiseen tuotantoprosessiin osallistuvia?

 Kyllä

 Ei

6.   Oletteko osallistunut julkisluonteisiin (T&E-keskukset, yrittäjäjärjestöt,

työvoimahallinto, maakuntien yrityshautomot, jne.) yrityksen perustamis-,

innovaatio- ja strategiaohjelmiin?

 Kyllä

 Ei
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7. Minkälaisiin asioihin yrityksenne on perustamisvaiheen alkutaipaleella hakenut

neuvontaa?

 Henkilökunnan koulutus

 Johtaminen ja sidosryhmäsuhteet

 Kansainväliset suhteet

 Alihankintasuhteet

 Laatu ja standardit

 Logistiikka

 Markkinointi ja myynti

 Rahoitus

 Taloushallinto

 Tuotannon organisointi

 Tuotekehitys ja teollisoikeudet

 Työnantajavelvoitteet

 Verkostoistuminen ja yhteistyösuhteet

 Yritysverotus ja henkilökohtaisen verotus

 Ulkomaan vienti- tai tuontiprosessit

 Ympäristöasiat

 Yrityksen sisäiset tietojärjestelmät ja ulkoisten sidosryhmien väliset ATK-palvelut

8. Kenelle osoittaisitte kiitoksenne yritystoimintanne käynnistämisestä ja

kehittämisestä?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Kenelle antaisitte risuja yritystoimintanne käynnistämisessä ja kehittämisestä?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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10. Pohjakoulutus

 Kansakoulu / keskikoulu / peruskoulu

 Ammattikoulu / kauppakoulu

 Ylioppilas

 Opistoasteen tutkinto teknikko/insinööri

 Korkeakoulu-/yliopistotutkinto

 Myös muu, mikä  … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

11. Oletteko hankkineet yritystoiminnan hoitamiseen myös lyhytaikaisempaa

koulutusta ?

 Kyllä olen

 En ole

 Aion jatkossa hankkia. Mitä… … … … … … … … … … … … … … … ..

12. Ennen yrittäjäksi/yritystoiminnan vastuuhenkilöksi ryhtymistä, olitteko

 Nykyisen pääasiallisen asiakkaan palveluksessa johtotehtävissä

 Nykyisen pääasiallisen asiakkaan palveluksessa

 Muun työnantajan palveluksessa

 Opiskelijana

 Muu, mikä… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2 YRITTÄJÄN / VASTAAJAN PERUSTIEDOT
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13. Kuinka luonnehtisitte nykyistä yritystoimintaanne?

 Yritystoimintamme on vakaata

 Yritystoimintamme vaatii panostusta joihinkin toimintoihin kuten

 tuotantoprosessiin

 tuotekehitykseen

 yrityksen hallintoon

 yrityksen markkinointiin

 kansainvälistymiseen

 yrityksen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon

 muuhun, mihin … … … … … … … … … … … … … .

 Yritys on muutosprosessissa, koska … … … … … … … … … … … … ..

14.  Minkä alan osaamista haluaisitte yrittäjänä henkilökohtaisesti vahvistaa?

 Tuotantoprosessin

 Tuotekehityksen

 Yrityksen hallinnon

 Yrityksen markkinoinnin

 Kansainvälistymisen

 Yrityksen strategisen suunnittelun ja päätöksenteon prosessin (skenaariot,

ennusteet, riskianalyysit, jne.)

 Muun, minkä? ________________________________________

15. Jos 10 henkilön yrityksen sijasta hoitaisitte 500 henkilön yritystä, mitä

toimintatavoissa, yrityksenne rakenteissa ja itsessänne Teidän tulisi muuttaa?

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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16. Kuinka ensimmäinen asiakassuhteenne metsäklusteriin syntyi?

 Omien markkinointitoimien kautta

 Asiakkaan yhteydenottona

 Tietyn yhteistyöprojektin mukana

 Välikäden kautta

 Muuten, miten … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

17.  Oliko toimialalle tulo hankalaa ?

 Kyllä

 Ei

18. Toimiessanne paperiyhtiöiden kanssa, mitkä yritykseenne liittyvät ominaisuudet

ovat tulleet rajoitteena yhteistyölle?

 Yrityksen uskottavuus tuotteen/palvelun toimittajana

 Yrityksen vakavaraisuuden uskottavuus

 Yrityksen toiminta liian pientä

 Yrityksen lyhytikäisyys

 Referenssien puute

 Suosittelijoiden puute

 Muun, minkä? ___________________________________________

19. Aiotteko jatkossakin panostaa metsäklusteriin?

 Kyllä, se on leipälajimme

 Kyllä, mutta myös muihin toimialoihin panostetaan

 Juuri tällä hetkellä ei toimintaa metsäklusterissa

 Todennäköisesti aiomme vetäytyä toimialalta

3 TOIMINTA METSÄKLUSTERISSA
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20. Mitä haluaisitte metsätoimialan liiketoimintasuhteiden käytännöistä muutettavan?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

21.  Onko Teillä tai yrityksellänne teollisoikeuksia, kuten patentteja ja

hyödyllisyysmalleja ?

 Kyllä

 Ei

22. Haluaisitteko lisätä innovaatioyhteistyötä muiden ulkopuolisten toimijoiden

kanssa ?

 Kyllä

 Ei, koska … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

23. Kuinka yhteistyöverkostoja innovaatioiden saralla tulisi kehittää?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

24. Mikä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja kumppaniyrityksien välillä voisi olla

suurimpia huolenaiheita?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

25. Millaisia vahvuuksia ja osaamista toivoisitte tuotekehitystoiminnassa

tutkimuslaitoksilla ja yhteistyökumppaneilla olevan?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4 TEOLLISOIKEUDET
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26.  Millaisia hyötyjä koette saaneenne innovaatioyhteistyöstä tähänastisilla

kokemuksilla ?

 Taloudellisia

 Liiketoimintamalliin ja strategiaan liittyviä

 Liiketoimintaverkoston kehittymisessä

 Ei mainittavia hyötyjä

27.  Millä aikajänteellä innovaatiopanostukset ovat realisoituneet/uskotte

realisoituvan ?

 Alle 1 vuosi

 1 –3 vuotta

 Yli 3 vuotta

28. Kuinka monelle yritykselle/yhteisölle uskotte tilaajayrityksenä Teillä olevan

normaalia suurempi merkitys ?

 0 yritykselle

 1 –3 yritykselle

 3 – 10 yritykselle

 Yli 10 yritykselle

29. Kuinka monelle yritykselle/yhteisölle uskotte toimittajayrityksenä Teillä olevan

normaalia suurempi merkitys ?

 0 yritykselle

 1 –3 yritykselle

 3 – 10 yritykselle

 Yli 10 yritykselle

5 YLEISTÄ
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30.  Olisitteko valmis aloittamaan yrittäjänä uudestaan puhtaalta pöydältä ?

 Kyllä

 En

 Kyllä, tietyin varauksin

31. Mitä osa-alueita julkisissa koulutuksissa olisi muutettava (rastita mieleinen

vaihtoehto)?

Vähennettävä Sopiva Vahvennetta

va

1) Liiketoimintaosaamista

2) Teollisuuden tuntemusta

3) Markkinoinnin tuntemusta

4) Tietotekniikkaa

5) Yhteiskuntatuntemusta

6) Kansainvälisiä taitoja

7) Sosiaalisia taitoja

8) Työelämän asenteita

32. Mitä muita liiketoiminnan osa-alueita koulutuksiin toivoisitte?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



98

33. Seuraavassa on listattu asioita, jotka saattavat haitata metsäklusterissa toimivia

yrityksiä. Vastatkaa alla esitettyihin väittämiin rastittamalla mielestänne sopivin

vaihtoehto.
Täysin samaa

mieltä

Osittain samaa

mieltä

Täysin eri

mieltä
En osaa

sanoa

Verkostoituminen:

Sopivien kumppanien löytäminen hankalaa.

Omien ja kumppanien väliset intressit

vaikeasti soviteltavissa.

Suuret toimijat valikoivat kumppaneitaan

vain tutusta lähipiiristään.

Metsäklusterin toimijaksi pääseminen on

kohtuuttoman vaikeaa korkeiden

kustannusten ja vaatimuksien takia.

Yrityksen liikeidea metsäklusterissa:

Liikeideamme soveltuu metsäklusteriin.

Liikeideamme muokattavuus markkinoiden

tarpeen mukaiseksi on yhteistyön

puuttuessa vaikeaa.

Liikeideamme on sopeutettu tulevaisuutta

silmälläpitäen.

Uskomme pystyvämme tulevaisuudessa

tarjoamaan lisää tuotteita/palveluita

toimialalle/toimialalta

Osaamis- ja T&E –keskukset ovat

onnistuneet palvelemaan uusia yrityksiä

Klusteriin sitoutuminen:

Klusterin aiheuttamat investoinnit vaikeaa
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hyödyntää muuten.

Suhdanteet aiheuttavat liikaa epävakautta

liiketoiminnan suunnittelussa.

34. Suosittelisitteko läheisellenne henkilölle yrittäjyyttä?

 Kyllä

 En

 Kyllä, tietyin varauksin

35. Alla on varattu tila, mikäli haluatte kommentoida aihealuetta tai tätä tutkimusta ja

kysymyksien asettelua. Vastaukset ovat siis anonyymejä eikä lähettäjiä voi tunnistaa.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


