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Henrika Ruokonen, MDI

Tulevaisuuden kehitysyhtiöt 
rajanylittäjinä



JOHDATTELU AIHEESEEN
Käsitteellinen viitekehys



INNOVAATIOPOLITIIKAN KAARI
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Innovaatiojärjestelmien kypsä vaihe

Perusrakenteiden ja instituutioiden rakentaminen

Vahvan teknologiaorientaation vaihe

Tietotalouden ja kansallisen 
innovaatiojärjestelmän rakentaminen

Moniäänisen innovaatiopolitiikan aikakausi



Kehittämisyhtiöt ja 
teknologiakeskukset 

Suomessa



KEHITTÄMISYHTIÖT

• Välittäjäorganisaatioina, jotka toimivat niin tiedon 
tuottajien kuin hyödyntäjien sekä julkisen ja 
yksityisen sektorin välimaastossa

• Alueellisina dynamoina, jotka luoneet edellytyksiä 
uuden yritystoiminnan syntymisille



KEHITTÄMISYHTIÖT PAIKALLISEN ELINKEINOPOLITIIKAN 
ILMENTYMÄNÄ

• Suomessa elinkeinokehittäminen kuulunut kiinteästi 
kuntien yleiseen toimialaan

• Elinkeinopolitiikan laaja-alaistuminen viime 
vuosikymmeninä; paikallisen/ alueellisen 
kilpailukyvyn moniulotteinen kehittäminen

• Elinkeinopolitiikka versus elinvoimapolitiikka



TEKNOLOGIAKESKUKSET SUOMESSA

• Rakennusbuumi 1980-1990 luvuilla, asema osana 
alueellisia kehittäjäverkostoja vakiintui erityisesti 
OSKEn myötä 

• Ytimessä ollut verkostoyhteistyö sekä toimiminen 
osana asiantuntija- ja toimialaverkostoja

• Yrityskehitystoiminta kehittyi ja yleistyi 
teknologiakeskuksissa 1990-luvun alkupuolella



KEHITTÄMISYHTIÖIDEN 
TULEVAISUUS?

Tutkimuksen havaintoja



TUTKIMUSASETELMA, -MENETELMÄT JA -AINEISTOT

• Tavoitteena tarkastella suomalaisessa 
innovaatioympäristössä tapahtuvia muutoksia 
kehittämisyhtiöiden näkökulmasta

• Argumentoiva delfoi-menetelmä, kiinnostus tulevaisuutta 
koskevissa olettamissa ja niiden perusteluissa.

• Pääaineisto kerättiin vuosina 2013-2014

• 5 teknologiakeskusta/ kehittämisyhtiötä, 16 asiantuntijaa

• 2018-2019 tutkimuksen aiempien vaiheiden iterointi

Kolehmainen J., Ruokonen, H. & Heinonen, T. (2019) Tulevaisuuden kehittämisyhtiöt rajanylittäjinä. 
Focus Localis. 3/2019. Kunnallistieteen yhdistys ry. 



TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT TOIMINNAN 
HAASTAJAT

• Innovaatiotoiminnan painopisteeseen teknologisten 
innovaatioiden rinnalle asiakas- ja palvelukeskeiset 
innovaatiot

• Alueellista elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa 
toteuttavan toimijakentän monimuotoistuminen

• Eri toimijoiden roolin hämärtyminen

• Elinkeinokehittämisen kotipesän etsiminen 
kuntaorganisaatioissa



• Alueellisten 
innovaatioympäristöjen ja 
osaamiskeskittymien 
kehittäminen

• Paikallisen elinkeinoelämän 
tukeminen

• Eri alojen rajapinnoilla 
työskentely

• Sektorikohtainen 
innovatiivisuuden ja 
toimintamahdollisuuksien 
kehittäminen

• Resurssien selkeä 
kohdistaminen

• Verkottuminen 
huippuosaajiin

KEHITTÄMISYHTIÖIDEN MAHDOLLISIA KEHITTÄMISSUUNTIA

360- KEHITTÄJÄ

ALUELÄHTÖISYYS
ALUEVERKOTTAJA

TOIMIALALÄHTÖISYYS
ALAVERKOTTAJA

FOKUSOITUNUT KEHITTÄJÄ



MAHDOLLISIA KEHITYSSUUNTIA

PAIKALLINEN LIIKETOIMINTAOSAAJA

Alueellisen elinkeinoelämän tarpeet, 
alueen yrityskentän kokonaisvaltainen 
kehittäminen

Elinkaaripalveluita kuntaomisteisesti

KOVAN LUOKAN KONSULTTI

Selkeästi konseptoidut tuotteet ja 
palvelut rajatuilla toimialoilla 
toimiville yrityksille

Toiminta markkinavetoista

VERKOTTAVA TIENNÄYTTÄJÄ

Innovatiivisten ja vetovoimaisten 
toimintaympäristöjen kehittäminen

Perinteisten toimialarajojen 
rikkominen

Hiotut toimintamallit ja -rakenteet

HYBRIDINEN MONIOSAAJA

Innovaatioaihioiden ja 
liiketoimintaideoiden arvioiminen 
sekä uuden liiketoiminnan generointi

Valmentaja, fasilitaattori, puitteiden 
tarjoaja



KEHITTÄMISYHTIÖT VÄLITTÄJINÄ JA RAJANYLITTÄJINÄ

Verkottaja

Kulttuuristen ja organisatoristen raja-aitojen ylittäjä

Merkitysten ja näkemysten tulkitsija

Erilaisia toimijoita ja toimintakulttuureita kokoava ja 
yhteentörmäyttävä rajanylittäjä.

Toimintakyvyn perustana  kattava kokonaisymmärrys 
toimintaympäristöstä.



henrika.ruokonen@mdi.fi

040 848 5557

Oli ilo!

mailto:henrika.ruokonen@mdi.fi




• Kuuden kunnan omistama kehitysyhtiö 
Savon sydämessä: omistajat Keitele, 
Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo 
ja Vesanto

• SavoGrow tarjoaa toimialueensa 
yrityksiä, kuntia, asukkaita ja muita 
yhteisöjä hyödyttäviä yrityskehitys- ja 
aluekehityspalveluita.

• Yhtiö on alueen elinkeinopoliittinen 
edunvalvoja ja aktiivinen kehittäjä



• Liikevaihto
• 2015: 1,3 M€ - 2019: 1,9 M€

• Tulos
• 2015: -39 t€, sen jälkeen 55-85 t€, vuosi 2019: -120 t€

• Henkilöstö
• Hallinto ja tukipalvelut 4

• Toimitusjohtaja, taloussihteeri, projektisihteeri, toimistosihteeri

• Yrityspalvelut 5
• Elinkeinoasiamiehet

• Kehittämispalvelut 19
• Kehittämishankkeiden henkilöstö

Tunnuslukuja



Perustamislinjaukset
1. Lähipalvelut

• Jokaiseen kuntaan sijoitettu elinkeinoasiamies

• Kunta voi ostaa työpanosta haluamansa määrän
• Pielavesi, Rautalampi ja Suonenjoki 1 htv

• Keitele, Tervo ja Vesanto 0,5 htv

2. Joustava operatiivinen toimija
• Yhtiön hallitus on muodostettu kuntien johdosta (kunnanjohtaja / valtuuston 

tai hallituksen pj vpj)

• Osa elinkeinoasiamiesten tehtävissä räätälöity kunnan tarpeiden mukaan

• Kehittämisrahoitusta ei sidottu, hallitus päättää käytöstä

3. Ulkopuolisen rahoituksen hankinta
• Lähinnä EU-rahoitusta

• Alussa 50 %, nyt 60 %



SAVOGROWN HALLITUSSAVOGROWN ELINKEINOTIIMI



SAVOGROWN ALUE LYHYESTI

• Asukkaita 20 312 (v. 2019)

• Yrityksiä 1 650

• Perustettuja 103 (v. 2019)

• Työpaikkoja 6 647 (v. 2017)

• Kunnan henkilöstö n. 1300 hlö

• Keskushallinnossa 5-10 / kunta





ALUEKEHITTÄMINEN

• Alueen markkinointi-, brändäys- ja imago

• Uudet asukkaat ja osaava työvoima

• Kuntatoimijoiden yhteistyön ja kokeilukulttuurin edistäminen 



Alueen markkinointi-, brändäys- ja imago

• Savon Villi Länsi ja maakunnallinen yhteistyö
Savon Vi l l i n  Lännen 

KESÄKIERTUE 2019

www.savonvi l l i l ansi .f i

#savonvi l l i länsi

Hark i t set k o m uut toa Savoon? 

Onk o si nul l a i deoi t a al ueem m e k eh i t täm i seen? 

Haluatk o k er toa tar i nan  Savon  Vi l l i stä Lännestä?

20.7. Vesanto
MM-Reiska24.8. Vesanto

Suuri  luokkakokous
14.9. Rautalampi

Pestuumarkk inat

Bongaa meidät kesätapahtumissa ja tule jutulle!15.6. Keitele
 Maalaismarkk inat

28.6. Pielavesi

Mökk i läi stapaaminen

12.-14.7. Suonenjoki

Mansikkakarnevaal i t

6.7. Tervo
Raksafestari t  rannal la

29.6. Pielavesi

Muikkufestivaal i t



Uudet asukkaat ja osaava työvoima

• Uudet asumisen ratkaisut
• Mm. kuntapohjaisen osuuskunnan valmistelua ARAn kanssa

• Työssäkäyntialueiden laajentaminen – liikkuvuus
• Julkisen liikenteen korvaaminen

• Työvoiman koulutus
• Alueella ei ole ammatillista koulutusta

• Muuttajapalvelu
• Savon Villi Länsi ja maakunnallinen yhteistyö



Kuntatoimijoiden yhteistyön ja 
kokeilukulttuurin edistäminen 

• Kustannustehokkuuden ja palveluiden kehittäminen
• Nopea ja joustava päätöksenteko -> kokeiluja matalalla 

kynnyksellä

• Yhteistyöalustojen kehittäminen
• Yhteinen sosiaalipalvelurakenne -> tulevaisuuden sotekeskus

• Työnjako ja erikoistuminen
• Toimialatiimien sisäinen työnjako



Resurssit
• Elinvoimapäällikkö aloittanut huhtikuun alussa

• Kehittämishankkeet
• Future Savo (Iisalmen kaupunki)

• Kohti eKuntaa (SavoGrow)

• Pohjois-Savon Lakeland (SavoGrow)

• Kuntakehittämisen pilotti

• Sitran Vuokko



KIITOS!

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Jalkalantie 6, 77600 Suonenjoki
Puh. 0207 464 600
savogrow@savogrow.fi



Team Finland -aluetoiminta

Jukka Kohonen
24042020



Perustehtävä

Team Finland -verkosto vauhdittaa vientiä ja kansainvälistä 
kasvua tarjoamalla sujuvan palvelupolun 
kansainvälistyville yrityksille.

Team Finland -verkosto koordinoi viennin ja 
kansainvälistymisen edistämisen palveluita kotimaassa ja 
ulkomailla.

Team Finland -verkosto tekee maatamme tunnetuksi 
korkeatasoisen osaamisen keskittymänä sekä kytkee 
ulkomaisia osaajia ja investoijia Suomeen.



Asiakkaat

Verkoston asiakkaita ovat kaikki 
kansainvälistä toimintaansa 
suunnittelevat ja kehittävät 
yritykset. Palveluita 
kohdennetaan erityisesti pk-
yrityksille, joilla on potentiaalia 
kasvaa kansainvälisesti.

Asiakaskokemuksen 
sujuvoittamiseksi ja palveluiden 
parantamiseksi verkoston 
ydintoimijat jakavat keskenään 
asiakastietoa ja sovittavat yhteen 
palvelutarjoomaansa. 



Palvelut
Kansainvälistymisneuvonta

Kansainvälistä verkottumista ja yhteyksien luomista 
tukevat palvelut 

Kansainvälistymisvalmiuksia ja -osaamista edistävät 
palvelut

Kansainvälistymistä edistävät rahoituspalvelut

Tieto ja neuvonta vientikohdemaanmarkkinasta, 
toimintaympäristöstä ja kansainvälisten 
markkinoiden mahdollisuuksista

Neuvonta kaupan esteiden purkamisessa

Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun 
edistämisen palvelut

Ulkomaisille pääomasijoittajille ja Suomeen 
investoiville yrityksille suunnatut palvelut



Viestintä
Team Finland -verkoston viestinnän 
tavoitteena on, että asiakas löytää 
helposti verkoston palvelut.

Viestinnässä tuodaan esiin selkeästi 
Team Finland -verkostoon kuuluvat 
organisaatiot sekä niiden rooli Team 
Finland -palveluiden 
toteuttamisessa, jotta asiakas kokee 
palvelut luotettavina, asiantuntevina 
ja joustavina.

Team Finland -verkoston 
ydintoimijat sitoutuvat viestimään 
olevansa Team Finland -verkoston 
jäseniä. 



Ohjaus
Team Finland -verkosto on työ- ja 
elinkeinoministeriön sekä 
ulkoministeriön ohjaama verkosto.

ELY-keskukset koordinoivat 
verkoston toimintaa alueellisesti.

Business Finland vastaa verkoston 
operatiivisesta koordinoinnista ja 
viestinnästä kansallisella tasolla.

Team Finland -ulkomaanverkoston 
toimintaa ohjaavat ulkoministeriö ja 
Business Finland 
yhteistoimintamalliin perustuen. 



Mittarit
1. Kansainvälistymispalveluja 

käyttäneiden pk- ja midcap-
yritysten viennin kasvu

2. Kansainvälistymispalveluja 
käyttäneiden pk- ja midcap-
yritysten lukumäärän kasvu

3. CRM-liidien ja CRM-
opportunityjen
(myyntimahdollisuus) 
asiakasmäärä

4. Asiakkaan kokemus Team Finland 
-palveluiden tiedonsaannista

5. Team Finland -henkilöstön 
tyytyväisyys TF-yhteistyöhön



Team Finland -koordinaattorit
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• https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45460/TF-
koordinaattorit.pdf/67fcef09-5417-4bb3-826c-
2fb8339704e9



Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit

Etelä-Karjala: Juha Linden 0295 029 069, juha.linden@ely-keskus.fi
Etelä-Pohjanmaa: Riikka Ylikangas 0295 027 578, riikka.ylikangas@ely-keskus.fi
Etelä-Savo: Kirsi Kosunen 0295 024 056, kirsi.kosunen@ely-keskus.fi
Kainuu: Mari Möttönen 0295 023 570, mari.mottonen@ely-keskus.fi
Kanta-Häme: Tuomo Kauha 0295  025 147, tuomo.kauha@ely-keskus.fi
Keski-Pohjanmaa: Tom Saksa 0295 028 614, tom.saksa@ely-keskus.fi
Keski-Suomi: Jouni Hynynen 0295 024 545, jouni.hynynen@ely-keskus.fi
Kymenlaakso: Asko Jaakkola 0295 029 055, asko.jaakkola@ely-keskus.fi
Lappi: Tytteli Karvonen-Juntura, 0295 037 060, tytteli.karvonen-juntura@ely-keskus.fi
Pirkanmaa: Jukka Kohonen 0295 023 555, jukka.kohonen@ely-keskus.fi
Pohjanmaa: Vesa Kojola 0295 028 579, vesa.kojola@ely-keskus.fi
Pohjois-Karjala: Tapio Kinnunen 0295 026 063, tapio.kinnunen@ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaa: Juha Elf 0295 038 038, juha.elf@ely-keskus.fi
Pohjois-Savo: Markku Koponen 0295 016 026, markku.koponen@ely-keskus.fi
Päijät-Häme: Matti Nykänen 0295 025 079, matti.nykanen@ely-keskus.fi
Satakunta: Carita Vastinesluoma 0295 022 109, carita.vastinesluoma@ely-keskus.fi
Uusimaa: Henri Molander 0295 021 106, henri.molander@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomi: Jari Kauppila 0295 022 585, jari.kauppila@ely-keskus.fi
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Kiitos!

Jukka Kohonen

Jukka.kohonen@ely-keskus.fi

0295 023 555

mailto:Jukka.kohonen@ely-keskus.fi
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Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Etätyö

Mitä etätyön osalta on huomioitava juridiikan 

kannalta?



Etätyötä vai ainoastaan työtä?

• Työn tekeminen monimuotoistunut, vaatimukset työlle ja työnteon monimuotoisuudelle 

kasvaneet

• Etätyötä tekee jossain määrin jo 1/3 palkansaajista – koronatilanteen myötä vielä useampi

• Etätyö kannattavaa silloin, kun halutaan luoda joustoa työelämään ja liiketoiminnan tarpeisiin

− Soveltuvuus riippuu pitkälti työtehtävästä

− Työnantajakuva

− Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

− Yhteys motivaatioon – työtyytyväisyys ja jaksaminen – suorituskyvyn lasku ja tehokkuus

− Tekniikan kehittyminen mahdollistaa läsnäolon monessa

− Hyvä pohtia, kenen tarpeesta etätyötä tehdään

− Toisaalta mietittävä mahdollisia haittoja: syrjäytyminen, johtaminen, tiedonkulku, luottamus

− Kustannussäästöt esimerkiksi toimitiloissa

• Etätyö ei ole työntekijän oikeus tai erillinen työaika/työsuhdemuoto, vaan tapa organisoida työn 

tekeminen uudella tavalla
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Etätyö TAL 2020

• Vanhan lain mukainen tilanne, jossa työntekijä oli työaikalain soveltamisen piirissä konttorissa ja 

työaikalain ulkopuolella ollessaan etätöissä – ei enää mahdollista

• Uuden työaikalain mukaan työntekijä joko on tai ei ole työaikalain soveltamisen piirissä – etätyö 

siis pääsääntöisesti työaikalain piiriin. Tämä tarkoittaa, että:

− Ohjeistetaan etätyöpäivän pituus etukäteen – esim. niin että etätyöpäivä on normaalin työpäivän 

mittainen ja tämä merkitään työaikakirjanpitoon. Mahdolliset poikkeamat normipäivän mitasta olisi 

sovittava etukäteen erikseen työnantajan kanssa.

− Lisä- ja ylityötä ei synny, ellei niistä sovita etukäteen työnantajan kanssa.

• Vain jos työaikalaki ei sovellu työntekijään, sitä ei sovelleta etätyönkään osalta. Soveltamisen 

ulkopuolella on:

− Työ, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa 

työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä, tai

− Työ on yrityksen tai sen itsenäisen osan johtamista tai tällaiseen johtamistehtävään rinnastettava 

itsenäinen tehtävä.
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Huomioitavaa etätyön kannalta

• Mitä etätyö tarkoittaa omassa organisaatiossa?

• Osittainen etätyö, työnteko työmatkoilla, varsinaisen työajan ulkopuolella tehtävä työ

• Etätyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta

• Työntekijöiden yhdenvertaisuus huomioitava

• Etätyön karikot on vältettävä hyvällä suunnittelulla

• Etätyö ja ylityön muodostuminen?
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Kun etätyöstä päätetään…

• Erityisesti huomioitava:

− Yhteistoimintaneuvottelut (6 luku)

− Ketkä/mitkä tehtävät kuuluvat etätyön piiriin – perustelut

− Etätyösopimus vai ohjeistus?

− Etätyön luonne ja määrä

− Kiinteät päivät/sovittava erikseen

− Määräaikainen vai jatkuva

− Työn tekemisen aika, paikka ja tavoitettavuus

− Työvälineet (mitkä työnantaja kustantaa, mitkä ei), ergonomia

− Työn tekemisen seuranta / työaikaseuranta

− Matkustaminen, mikäli koti on pääasiallinen työntekopaikka

− Vakuutukset 

− Tietoturva + ohjeistukset, tekninen tuki

− Työsuojelullinen seuranta

− Työnantajan oikeus muuttaa ohjeita ja määräyksiä
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Etätyöstä sopiminen ja muutokset

• Työsopimus – erillinen sopimus – työnantajan ohjeistus ”etätyöoptio”

− Työsopimus: hankala muuttaa, onko olennainen ehto?

− Erillinen sopimus: voidaan muuttaa yleensä tarvittaessa – irtisanomisoikeus – vakiintunut käytäntö?

− Työnantajan ohjeistus: oikeus yleensä muuttaa – vakiintunut käytäntö?

• Muutokset:

− Työsopimustasoinen, olennainen ehto: irtisanomisperusteilla irtisanomisaikaa noudattaen (YTL 8 luku)

− Erillinen sopimus: sopimuksessa sovittavalla tavalla (irtisanomisoikeus puolin ja toisin)

− Työnantajan ohjeistus: ei yleensä irtisanomisaikoja, yhteistoimintaneuvottelut (vähintään YTL 6 luku)

− Työntekemispaikan muutokset: riippuvat olennaisuudesta

− Työnantaja määrää etätyöhön: riippuu olennaisuudesta – yleensä vapaaehtoisuuteen perustuvaa puolin ja toisin

− Työaikaan liittyvät muutokset (+/-): vaatii yleensä irtisanomisperustetta (YTL 8 luku)
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Lainsäädännölliset velvoitteet etätyössä
Työtapaturma ja työsuojelu

• Tapaturmalain mukaan etätyötä tehtäessä tapaturman on liityttävä kiinteästi työn tekemiseen

− Ankara tulkinta – katsotaan helposti vapaa-ajaksi

− ”tipahtaminen tuolilta – kyllä, kompastuminen keittiöön mennessä – ei”

− Asiakastapaamiset esimerkiksi kahvilassa kuuluvat työtapaturmalain piiriin

− Vapaaehtoinen vakuutus voi kattaa kotona sattuneita tapaturmia

• Työturvallisuuslakia sovelletaan myös etätyöhön

− Huolehtiminen asianmukaisista työvälineistä (työturvallisuus jne.)

− Ei kuitenkaan tarkoita, että tarkastuksia tulisi tehdä työntekijän kotona

− Ohjaus ja opastus korostuneessa asemassa

− Eristyneisyys, loppuun palaminen

− Riittävä yhteydenpito
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Kiitos.

Kaisa Kärkkäinen

Asiantuntija, OTM

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Eteläranta 10, PL 62, 00131 Helsinki

+ 358 50 346 7969, kaisa.karkkainen@palta.fi

Twitter: @KarkkainenKaisa
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