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JULKISVALLAN INNOVAATIOPOLITIIKKA

Innovaatiopolitiikan paradoksi 1: ”uusliberalismista”
seuraa vahva julkisvallan interventio
Innovaatiopolitiikan paradoksi 2: ylhäältä alas
kehitetään alhaalta ylös –toimintaa
Innovaatiopolitiikan erillisyys muista ohjelmista
Triple helix -> neloiskierre
4P-kumppanuus
Siis kansalaisia kaivataan innovaatiopoliittisiin
talkoisiin



INNOVAATIOPOLITIIKKA JA
KANSALAISYHTEISKUNTA

Innovaatiopolitiikan tehtävä on parantaa
kansalaisten hyvinvointia – tämä vaikutus
osoitettava, innovaatiopolitiikka ei saa
itseisarvoistua
Jääkö paikallista hyötyä, jos tähtäimessä on
geneerinen konsepti globaaleille markkinoille (vrt.
Hgin elinkeinopoliittinen strategia)?
Onko innovaatiopolitiikka ekologisesti kestävää?
Millaisiksi subjekteiksi innovaatiopolitiikka
kansalaiset objektivoi?



KANSALAISYHTEISKUNNAN
INNOVAATIOVALMIUDET

Keitä ovat neloiskierteen ja 4P:n kansalaiset:
asukasyhdistykset, kuluttajajärjestöt, yksilöt?
Miten kansalaisten pitäisi organisoitua innovaatiopolitiikan
kumppaniksi?
Innovoinnin motivointi: haluaako kansalainen olla globaali
menestyjä vai tuleeko kukin mukaan omin, erilaisin intressein?
Living lab: valjastetaanko kansalainen vapaa-ajallaan
tuotantovälineeksi vai osallistetaanko hänet oman elämän ja
lähiympäristön parantamiseen yhdessä toisten kanssa?
Innovaatiopolitiikka on uudenlaista verotusta: se hyödyntää
kansalaisia hyödyttääkseen heitä – miten verorasitus
jakautuu?



TALOUDELLISEN TUOTANTOTAVAN MUUTOS?

Yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikka: ihmisten
vapauttaminen omaan uuteen rooliinsa
Vapautuminen yhteisöllisen kontrollin siteistä: antiikin
polis, eurooppalainen kaupunki, hakkerietiikka –
prosumerismi?
Maatalousyhteiskunta: turpeeseen sidottu työvoima
Teollinen yhteiskunta: luokka-asema tuotannossa,
korporaatiot tuotonjaossa, fordistinen kuluttaja
Kulutusyhteiskunta: kansalainen yksilöllisenä kuluttajana
Innovaatioyhteiskunta: kuluttaja aktiivisena tuottajana,
käyttäjälähtöisyys



INNOVAATIOPROSESSIEN AIKA JA PAIKKA

Asukastoiminta opettaa, että yhteistoiminnan pitää
olla pitkäjänteistä
Yritykset haluavat nopeita tuloksia
Kaupunki ja valtio haluavat mitattua tietoa ja
myönteisiä trendejä
Avoin innovaatio, ekosysteemi, avoin data –
commons , julkinen tila
Ostari-projekti: mitä tapahtuu kansalaisaktivismin ja
markkinoiden rajapinnalla?



JULKINEN TILA ON KAUPUNGIN LUONNONVARA

Kaupunki on olemassa yhteiskunnallista vaihtoa
varten
Kaupunki commons-alueena
Julkisen tilan tehtävä on synnyttää yksityisistä
intresseistä yleishyödyllistä hyvää ja toimia sillä
tavoin yhteiskunnallisen kehityksen resurssina
Julkinen tila arjen toiminnan alustana, resurssina
(asuminen ymmärrettävä laajasti yksityiselämään
liittyvinä tarpeina)
Idea: julkista tilaa tulee kehittää sekoitetuksi
monitoimitilaksi, joka lisää ja tehostaa
yhteiskunnallista vaihtoa



SOVELLUS: KAUPAN KEHITTÄMINEN LÄHIÖN
JULKISENA TILANA

Nykykaupungin kaupallinen yksipuolisuus ja yksityisyys
ehkäisevät yhteiskunnallisen vaihdon tehokkuutta
Miten kauppaa voitaisiin kehittää julkisena tilana
monitoimintaisuuden suuntaan?
Miten kauppaa voitaisiin kehittää palvelemaan
yhdyskuntarakenteen, ympäristön, arkkitehtuurin,
kansalaisyhteiskunnan ja demokratian sekä ihmisten arjen ja
kulttuuriarvojen pyrintöjä?
Miten kauppa voisi sopeutua ekologisiin tavoitteisiin ja jopa
edistää niitä?
Voisiko kaupan sijoittumista ohjata nykyistä vahvemmin
ohjelmoimalla sen toimintalogiikkaa uusiksi?

Ratkaisuehdotus: julkisen tilan toimintavaihtoehtojen
laajentaminen sekoittamalla kauppaa ja julkisia palveluita



MONITOIMIOSTARI (MÄENPÄÄ 2011)
Julkis-yksityis-yhteisyritys, työn ja vapaaehtoistyön välimalli
Kaupunginosan sydän, kauppa joka ei ole vain kauppa
Internet-pohjainen lähikauppa, josta saa kaiken tavaran ja sitä
koskevan tietopalvelun ja kuljetuksen
Fasilitoitua tuotetietoa: 3D-kuvia, videokuvaa, virtuaalikokeilua,
testitietoa, koekäyttöä, sos. mediaa
Markkinoiden laajentaminen: paikallinen ja globaali, uusi ja
käytetty, ostaminen ja vuokraus
Tuotelanseerauksia, koekäyttöä, käyttäjälähtöistä tuotekehittelyä,
kampanjoita, paikallista markkinatietoa, tuunaustoimintaa
Lähituotteen kilpailuedut: nopeus, edullisuus, luotettavuus
Shoppailijan logiikka: ”kaikki” tarjolla, elämyksellinen tiedonhaku,
oma valinta
Kaupan ”sosialisoiminen” markkinoiden paikalliseksi
ohjaamiseksi ja tehostamiseksi sekä kansalaisyhteiskunnan
osallistamiseksi
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