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Innovaatioympäristöt

Olemme siirtyneet innovaatiovetoiseen talouteen, jossa 

− Yritykset kilpailevat innovaatioilla ja 
− Kansakunnat ja alueet kilpailevat innovaattoreista

Innovaatiot edellyttävät:

− Innovaatiojärjestelmää, joka tarjoaa osaamisen ja rahoituksen 
infrastruktuurin

− Innovaatioympäristöä, joka tarjoaa innovaatiotoiminnalle suotuisan 
fyysisen ja henkisen toimintaympäristön

− Varsinaista innovaatiotoimintaa, joka on uusia oivalluksia tuottava 
prosessi



Ekosysteemi

− Innovaatiot syntyvät dynaamisessa järjestelmässä, ekosysteemissä, jossa 
on
– Runsaasti luovia ihmisiä
– Riittävästi erilaista osaamista
– Helppo verkottua ja solmia kumppanuuksia
– Vahvat kannustimet yrittämiselle
– Nopeasti mobilisoitavat resurssit
– Toimiva infrastruktuuri
– Suuret toimintavapaudet

− Ekosysteemin ytimen muodostavat ihmiset ja heidän luova pääomansa
− Ekosysteemin voimanlähteenä on innovaatiokulttuuri
− Ekosysteemin tuottamia innovaatioita ei voi ennakoida, mutta itse 

ekosysteemiä voidaan tietoisesti rakentaa



Piilaakson ekosysteemi 

Piilaaksossa tartutaan ahneesti uusin ideoihin ja kyetään verkostojen 
ansiosta nopeasti yhdistämään resurssit uuden liiketoiminnan käynnistämiseksi
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Osaajien rooli

− Huippuosaajat ovat koko talouden niukin tekijä
− Huippuosaajia syntyy vain yhdistämällä huippukoulutus ja 

huipputiimit
− Osaajien palkitseminen ja kannustaminen on keskeistä 

menestyvälle innovaatiotoiminnalle
− Osaajat – luova luokka – hakeutuvat innostaviin ja viihtyisiin 

ympäristöihin (life style)
− Yritykset ja investoinnit seuraavat osaajia
− Innovaatiopolitiikalla tulisi luoda Suomeen houkuttelevia, luovia 

innovaatioympäristöjä



Luovat yhteisöt

− Jäsenet arvostavat toisiaan ja haluavat tehdä yhdessä töitä (hyviä 
tyyppejä)

− Jäsenillä vahva osaaminen jollakin erityisalueella
− Verkottuminen on jatkuvaa ja helppoa
− Osaamista yhdistellään 
− Kokemusta jaetaan
− Organisaatioiden rajoja rikotaan
− Yhteistyötä tehdään kaikilla tasoilla
− Erilaisuutta arvostetaan ja halutaan
− Tavoitteena elämänlaatu ja haastavat työtehtävät
− Raha on tärkeä kannustin mutta riittämätön



Innovaatioiden syntyminen

− Innovaatioiden ekosysteemi on kuin 
sademetsä, jossa jatkuvasti syntyy/pursuaa 
uutta elämää otollisissa olosuhteissa

− Innovaatiot ovat ekosysteemin yllättäviä 
tuotteita, mutaatioita

− Innovaatiot ovat uusia tapoja käyttää ja 
yhdistellä resursseja



Innovaatiot

− Innovaatio = resurssien (osaamisen, toimijoiden) uudet 
yhdistelmät; uudet tavat käyttää resursseja

− Innovaation käsitteen laajentaminen
– teknologiset innovaatiot
– prosessi-innovaatiot
– tuotekonseptit
– liiketoimintainnovaatiot
– yhteiskunnalliset 
– sosiaaliset innovaatiot

− Innovaatio on pohjimmiltaan sosiaalisen käytännön muuttumista, 
jonka käyttäjät saavat aikaan



Innovaatioiden luominen

Erilaisuus

Vuorovaikutus
Dialogisuus

Innovaatioiden
luomispiste



Innovaatiokulttuuri

Innovaatioiden syntyminen edellyttää erityistä 
innovaatiokulttuuria, jolle on ominaista:

− riskinotto
− innostus
− oppiminen epäonnistumista
− uteliaisuus
− suvaitsevaisuus
− riittävä erilaisuus
− yrittäjyys
− työtä, työtä ja työtä, mutta ei hampaat irvessä!



Pääomat

R. Florida erottaa kolme pääoman muotoa

1. Inhimillinen pääoma (osaaminen, koulutus, 
talenttius)

2. Sosiaalinen pääoma (luottamus, kyky 
mobilisoida verkostojen voimavaroja)

3. Luova pääoma (ihmisten kyky ja halu tuottaa 
uutta, kulttuurinen moninaisuus)



Alueellisten osaamiskeskittymien
rakentaminen

− Idea: alueelle muodostuu erityiseen osaamiseen perustuva klusteri, johon 
kuuluu 

• tutkimuslaitoksia
• yrityshautomoja
• aloittavia yrityksiä
• teollista osaamista
• julkisia toimijoita

− Osaaminen voi olla kapeaakin mutta sen tulee olla korkeatasoista
− Omaa osaamista täydennetään muiden osaamisella, joka saadaan 

käyttöön elävien verkostojen kautta
− Tarvitaan valintoja ja keskittymistä: on syytä tunnistaa omat vahvuudet
− Tarvitaan kokoavaa, visionääristä persoonaa, josta muodostuu klusterin 

symboli



Alueellisen innovaatioympäristön aineksia

Vakiintunutta
teollisuutta

Perus-
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1-3 vahva/lupaavaa klusteria

Perustana fyysisesti kompakti, vuorovaikutusta edistävä ja 
viihtyisä asuin- ja liiketoimintaympäristö (kaupunkimiljöö)
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työvoimaa
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Elinympäristön perustekijät

Asuminen Työpaikat

Palvelut Vapaa-aika

Logistiikka



Seutukunnat verkostoissa
Fyysinen verkosto (paikat, lokaalisuus, infra)

keskukset ja niitä ympäröivät kehät
keskusten väliset väylät (auto, juna, laiva)
logistinen rakenne

Informaatioverkostot
tietoliikenteen solmukohdat (eInfra)
informaation tuottamisen ja välittämisen keskukset

Osaamisverkostot (ideat)
tietämyskeskukset (osaaminen ja innovaatiot)
osaajien informaaliset yhteisöt
Kasvokkainen kommunikaatio



Alueiden kolmitasoiset verkostot

Fyysiset
verkostot
”Etäisyys on
aikaa”

Tieto-
verkostot
”Tavoittaminen”

Osaamis-
verkostot
”Kohtaamiset”



Liiketoimintaosaaminen

− Globalisaation vaikutuksesta markkinat, 
kumppanit ja tuotannontekijät ovat täysin 
globaaleja

− Tuotantoprosessi pilkotaan itsenäisiksi 
moduleiksi, joista jokainen voidaan hankkia 
sieltä mistä se saadaan optimaalisesti

− Liiketoiminnan johtaminen on globaalin 
partneriverkoston orkestrointia



Arvoverkostot

Jokaisen toimijan tulee asemoitua arvoverkostoihin niin,
että se kykenee parhaaseen lisäarvotuotantoon parhaiden
kumppaneiden kanssa. 



Markkinalähtöinen yrittäjyys
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Tuotekonseptit
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Suomalaisen innovaatiopolitiikan haasteita

− Vieläkin ajatellaan liikaa kansallisen 
innovaatiojärjestelmän kautta, vaikka nyt tulisi 
painottaa alueellisia innovaatioympäristöjä ja 
globaalia verkottumista

− Yritysten tukijärjestelmät ovat 
tarjontaperustaisia, kun pitäisi lähteä yritysten 
ja innovaattoreiden tarpeista

− Suositaan liikaa teknologiaa, kun pitäisi tukea 
asiakaslähtöisiä innovaatioita ja arvokonsepteja


