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KIP – Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut
Savonia-ammattikorkeakoulu

Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) on ESR-rahoitteinen hanke, jonka
päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu. KIP-hankkeen osatoteuttajia ovat
Teknillinen korkeakoulu ja Oulun yliopisto. Yritysten toimeksiantoja haetaan ja toteutetaan yhteistyössä Ylä-Savon Kehitys Oy:n ja Keski-Savon Kehittämisyhtiön
kanssa. Koulutus- ja muuta yhteistyötä tehdään myös Kuopion yliopiston, Joensuun
yliopiston, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun
kanssa.

Tavoite
KIP-hankkeen tavoitteena on lisätä kasvuhakuista innovaatiotoimintaa harjoittavien ja
kansainvälistyvien pk-yritysten määrää Pohjois-Savossa tuomalla koulutus- ja tutkimusverkostojen palvelut ja asiantuntemus yritysten käyttöön. Hanke pyrkii kehittämään yritysten innovaatioprosesseja. Se on pk-yritysten tukena liiketoiminnan kasvattamisessa, uudistamisessa ja kansainvälistämisessä.
Hanke tarjoaa palveluja yritysten lisäksi myös muille tahoille ja organisaatioille, kuten oppilaitoksille ja yhdistyksille.

Toteutus
Kohderyhmänä ovat tavalliset PK-yritykset, joilla ei ole kokemusta tai perinteitä valtakunnallisten kehittämisohjelmien hyödyntämisestä. Hankkeen toimeksiannot syntyvät yritysten arjesta: yrittäjätapaamisissa etsitään tuotteiden, palvelujen ja toimintatapojen kehittämistarpeita ja kirkastetaan ne yhdessä toimenpiteiksi.
Hankkeessa työskentelevät avustavat esimerkiksi ideoinnissa, asiantuntijoiden etsimisessä, idean asiantuntija-arvioinnissa, hankkeiden valmistelussa ja rahoituksen etsimisessä; liittyipä yrityksen tarve esimerkiksi muotoiluun, tekniikkaan, markkinoihin tai
kaupallistamiseen.
Kontakti yritykseen syntyy yleensä niin, että yritys ottaa yhteyttä hankkeen innovaatiokoordinaattoriin ja pyytää apua tai yhteydenotto tapahtuu innovaatiokoordinaattorin toimesta apua tarvitsevaan yritykseen. Kontaktit tulevat pääasiassa kehittämisyhtiöiden kautta, sillä he tuntevat alueen yritykset ja heidän tarpeensa. KIP-hankkeen
toimijat ovat heille lisäresurssi. Kehitysyhtiöiden väen tunteminen henkilötasolla on
yhteistyön perusta.
Innovaatiokoordinaattori haastattelee yrityksen edustajia ja selvittää, millaista kehittämisen tarvetta ja innovaatioaihioita yrityksillä on ja etsii oikeat auttajat ongelmiin.
Yrittäjien lähtökohdat ovat hyvin erilaiset. Osa tarvitsee vain lyhytaikaista apua esimerkiksi Tekes-hakemuksen tekemiseen, toiset taas sitoutuvat KIP-hankkeen toimijoihin kiinteästi ja haluavat useammalta henkilöltä apua erilaisiin kehittämistarpeisiin.
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Kartoitukseen ja yhteistyökumppaneiden hakemiseen saattaa mennä jopa kolme viikkoa työaikaa. Vaikka osa yrityksistä on hyvin selvillä tarjolla olevista palveluista, ei
PK-yrityksillä yleensä ole aikaa etsiä tällaista tietoa tai lähteä asioita selvittämään.
Vastaavanlaista integroivaa palvelua ei ole saatavilla muualta yhdestä paikasta.
Toteutukseen etsitään parhaat osaajat omista kumppanuus- ja olemassa olevista palveluverkostoista. Esimerkiksi kansainvälisen liiketoiminnan (kansainvälistymisvalmennusta) ja markkinoinnin osaamista saadaan Oulun yliopiston asiantuntijaverkostosta. Tuotteen teknillisen ja kaupallisen toteutettavuuden arviointiin etsitään omat
asiantuntijansa. Usein tukea saadaan alueen oppilaitoksista muun muassa insinööritöiden, tuotetestauksen ja kurssien kautta.
KIP-hanke toimii portinavaajana oppilaitoksiin päin. Hankkeen toimijoiden on helpompi löytää oikea yhteyshenkilö oppilaitoksista kuhunkin tarpeeseen ja opettajien
on helpompi lähteä yritysyhteistyöhön mukaan, kun opetusympäristön tuntevat toimivat välittäjänä. Ongelmana opinnäytetöiden ja kurssien suhteen on se, että yritykset
tarvitsevat ratkaisun ongelmaansa nyt heti, kun taas opinnäytetöillä ja kursseilla on
pidempi aikajänne.
Yksi toimintamuodoista on mentorointi, jossa opettaja menee opiskelijoiden kanssa
yritykseen perehtymään yrityksen tilanteeseen ja tuomaan tukensa kehittämiselle.
Kun osapuolet tutustuvat paremmin toisiinsa, on helpompi kysyä ”tyhmiäkin” kysymyksiä. KIP onkin osavaihe oppilaitosten ja yritysten pitkäjänteisen yhteistyön kehittämiselle. Osa opettajista on hyvin kiinnostuneita yritysyhteistyöstä, vaikka kaikki
heistä ei ole ollut mukana säännöllisessä yhteistyössä aikaisemmin.
Alkuvaiheessa KIP:n toimijoiden apu on ilmaista. Yrityskohtaisen palvelusopimuksen tekovaiheessa yrityksen on sitouduttava kehittämiseen myös taloudellisesti. Yritysten osallistumismaksua ei ole pidetty isona.
Kevään 2009 aikana hankkeessa on päästy hyviin tuloksiin. Innovaatioaihioita on
löytynyt 86, toteuttamisselvityksiä on tehty 31, joista T&K-projekteiksi on edennyt
14. Innovaatioita on syntynyt 3 kappaletta.
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Menetelmän vahvuuksia ja haasteita
Innovaatioprosessiin on saatavilla asiantuntija-apua ja tukea, mutta nämä ovat hajallaan eri tahoilla. Innovaatioiden kehittämisapua tarvitsevan PK-yrityksen on vaikea
tietää, mistä kulloiseenkin tilanteeseen kannattaa pyytää tukea ja hahmottaa innovaatioputkea ja toimijoita kokonaisuutena.
PK-yritykselle ja erityisesti mikroyritykselle ideoiden kehittäminen valmiiksi tuotteeksi tai palveluksi on suuri ajankäytön investointi. KIP-hankkeen avulla saadaan
huomattava ajansäästö. KIP-hankkeen kautta saadaan apua myös siihen epävarmuuden vaiheeseen, jossa ei olla varmoja onko ideassa riittävästi ainesta, jotta sitä kannattaisi lähteä kehittämään eteenpäin.
KIP-hankkeen vahvuutena on hyvä yritysten ja oppilaitosten tuntemus sekä monipuolinen asiantuntijaverkosto. Verkottuminen on tehokkainta silloin kun toiminta keskittyy kaikille mielenkiintoiseen ongelmaan.
Toiminnalle on selkeä kysyntä, mutta sen vakiinnuttaminen ilman hankerahoitusta on
haasteellista.
Linkit
http://kip.savonia.fi/

Yhteyshenkilö ja yhteystiedot
Projektipäällikkö Miika Kajanus
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6812

