
Kehittäjäverkostoista innovaatioalustoiksi 
Luonnos 22.11.2015 



Yritykset: tuotekehitys- ja kaupallistamisintressi 

Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset: 
tutkimusintressi 

Julkinen sektori: 
Kunta, valtio, Sitra, Tekes jne. 
taloudellisen toiminnallisuuden 
ja muiden hyötyjen edistäminen 

Kau- 
punginosat 
innovaatio- 

alustana 
- paikalliset ongelmat, 

mahdollisuudet 
- paikallinen kommunikaatio 

(kotisivut, FB, oma lehti, 
aluefoorumit, tapahtumat jne.) 

- verkostot esim. taloyhtiöihin ja  
yhdistyksiin sekä paikallisiin yrityksiin 
- kokoontumistilat esim. asukastalot,  
joita voidaan hyödyntää hankkeessa 
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Kaupunginosat innovaatioalustana 



Helkassa on  77 jäsenjärjestöä 

Innovaatioalustaksi muovautuvat kaupunginosat/alueet  ovat mallintaneet kehitys- 
prosesseja ja niillä on tietoa ja osaamista näitä prosesseja edistävistä tekijöistä. Niillä 
on jo myös näyttöjä innovaatioprosesseista ja innovaatioista. Kehittäminen on 
pitkäjänteistä (jopa 20 vuoden prosesseja). 

Luovilla alueilla on kehittäjäverkostoja, joiden avulla voidaan järjestää esim. 
kaupunginosajuhlia ja tapahtumia ja lisätä alueen yhteisöllisyyttä 

Perinteisesti toimivat kaupunginosat/alueet: Toimintatapa  on etujärjestömäinen, 
joissa alue on objekti ja kunta subjekti. Toiminta on säilyttävää ja muutosta 
kaihtavaa; se on suuntautunut esimerkiksi alueen historiaan (ei tulevaisuuteen). 
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Kaupunginosat innovaatioalustana 



Ulkopuoliset 
yritykset 

- Alueen asukkaat, järjestöt 
- Alueen kehittäjäverkostot 
- Taloyhtiöt 
- Koulut ym. 
- Alueella toimivat yritykset 

 Eri virastot Tutkimuslaitokset 
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Kaupunginosat innovaatioalustana 
Kommunikaatio rakenne ja verkostot 

Alueen kommunikaatio- ja verkottumisalusta 



Kaupunginosat innovaatioalustana 
Kommunukaatio- ja verkottumisalusta 

Vuorovaikutus 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa 

Paikallisuus 

Alueen lehdet Kotisivut 

Facebook 

Säännölliset  

asukastilaisuudet 

kuten aluealuefoorumit 

Asukkaiden  

toiminnan 

ja kohtaamisen  

paikat 
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Viestintä, julkisuus 

Verkostoituminen, 

organisoituminen 



Kommunikaatiorakenne Maunulassa 

Hannu Kurki 13.9.99/8.11.99/HR 26.4.2003 

Aluefoorumit: 

Ihmiset tapaavat toisiaan 

Tietoa saadaan ja jaetaan 

Digitaaliset foorumit 

Kotisivut 
Paikallinen  

sanomalehti 

Kohtaamispaikat 

Fyysiset tilat 

esim. asukastila 

Maunulan Mediapaja 

Kontaktit 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa 

Paikallisuus 

Viestintä, julkisuus 

Verkostoituminen, 

organisoituminen 

• Tehokas paikallinen 

media, tarkasti luettu 

• Luo paikallista 

identiteettiä 

• Ilmoittelupaikka 

paikallisille yrityksille ja 

yrittäjille 

•Kohtaamispaikka 

•Verkostoituminen  

•Organisoituminen 

• Fyysisesti lähellä 

asukkaita ja paikallisia 

toimijoita 

•Projektien ”tukikohta” 

• Toiminnallinen keskus 

• Luo ja kerää uutta tietoa 

alueelle 

•Ylläpitää ja stimuloi 

keskustelua paikallisista 

aiheista 

• Luo verkostoja 

• Tuo esiin uusia hankkeita  

•Stategisen työn väline 

• Tuottaa uusia toimijoita 

• Luo mielikuvan 

kaupunginosasta 

•Alueellisen kehittämisen 

”pelilauta” 

•Dialogi, keskustelu 

•Paikallinen 

palveluportaali 

• Työkalu toimijoille 

 1990 

90-95 % 

1999 
1996 

1999 
2012 

Facebook 



Kaupallisesti arvokas hyöty (siirrettävissä muualle) 

Ulkopuoliset resurssit (henkilöitä/€) 

Paikallinen kollektiivinen tieto alueesta ja sen kehityksestä 
(kollektiivinen tieto on helposti muiden käytettävissä esim. netissä) 

Paikalliset osaamisverkostot (henkilöitä) - ulottuvat alueen ulkopuolelle) 

Luonnos paikallisten innovaatioalustojen arviointikriteereistä 

Julkinen tuki (henkilöitä/€) 

Paikallinen hyöty, joka kumuloituu viihtyvyytenä ja alueen maineena (vetovoima, elinvoima, asuntojen  
arvo). Maine vetää alueelle uusia asukkaita ja yrittäjiä vahvistaen potentiaalista resurssipohjaa. 

Paikallinen viestinnän ja verkottumisen rakenne sekä toimintamalli, joiden puitteissa tapahtuu  
tiedon rakentamista ja asukkaiden mobilisointia. Näiden avulla vahvistetaan alueen identiteettiä,  
mikä lisää asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden motiiveja toimia alueensa hyväksi. 
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Kaupunginosat innovaatioalustana 



Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka 

Haku innovaatioalustoiksi 

Hakijoiden 
sparraaminen 
 Kick off. 

Innovaatio- 
alustojen ja 
teemojen esittely. 
Toimijoiden 
verkottuminen. 
 

Kevään saavutusten 
ja tulosten sekä 
havaintojen esittelyä ja 
innovaatioalusta- 
toiminnan syksyn 
käynnistys. 
 

Kehittävien 
teemojen  
jäsentelyä ja 
kehittämisen 
roolien esittelyä. 
Verkottumista. 
Muilta 
oppimista. 
 

Prosessin arviointi 
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Kaupunginosat innovaatioalustana 
Prosessi 

Hakemusten 
täydentäminen 



Kaupunginosat innovaatioalustana 
Organisointi 

Johtoryhmä 

Projekti Tukiryhmä 

Innovaatio- 
alusta 1 

Innovaatio- 
alusta 2 

Innovaatio- 
alusta 3 

Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alue 4 



Kaupunginosat innovaatioalustana 
Eri osapuolten panos ja intressit 

Ongelma 

Ongelman analyysi 

Ratkaisu- 
prosessi 

Alueen valmistautuminen haku Helkan hankkeen toiminta 
Rahoittajien intressit: 
Uudenmaan liitto ja 
Helsingin kaupunki Hakemus 

Helkalle 

1) Miten alueella organisoidutaan 
ratkaisemaan ongelmaa? 

2) Miten eri toimijat roolitetaan 
ongelman ratkaisussa? 

3) Mitä apuvälineitä ja toiminta- 
tapoja käytetään ongelman- 
ratkaisussa? 

4) Miten ongelmanratkaisuprosessi  
etenee? 

5) Miten henkilöresursseja etsitään  
ongelmanratkaisuprosessissa? 

1) Helkan hankkeen yhtenä  
keskeisenä tavoitteena on  
oppia alueiden ongelman  
ratkaisuprosesseista 

2) Hakija-alueita sparrataan  
hakuvaiheessa 

3) Valitaan kolme kiinnostavinta tai 
lupaavinta aluetta  

4) Verkotetaan näiden eri alueiden 
osaajia keskenään 

5) Esitellään alueiden prosesseja 
kaupungille ja yrityksille sekä 
rahoittajille jatkoa varten 

6) Myös muiden kaupunginosien  
edustajat voivat olla mukana 
avoimissa seminaareissa 

1) Uudenmaan liittoa 
kiinnostaa innovaatio- 
alustatoiminta 

2) Miten innovaatio- 
alustat oikeasti  
toimivat? 

3) Miten niissä organi- 
soidutaan ongelmien 
ratkaisemiseksi? 

4) Millaisia työkaluja ja 
työtapoja käytetään? 

5) Miten innovaatio- 
prosessi etenee 

6) Voidaanko työtapoja 
levittää muille alueille? 
 

Kommunikaatioalueella 

Kehittäjäverkostot 



Kaupunginosat innovaatioalustana 
Prosessialueilla ja projektissa (alkuvaihe) 

Kaupungin- 
osien hakemuksen 
työstäminen: 
Yhdistykset 

Kaupunginosien 
koalitioiden  
muodostaminen: 
Yhdistykset 

Haku 
innovaatio- 
alustaksi: 
Yhdistys/ 
Yritys 

Hakijoiden 
sparraus: 
seminaari 

Innovaatio- 
alustojen 
valinta/ 
Jory 

Ongelmat, 
ideat/ 
asukkaat ja 
alueen toimijat 

Kehittäjäverkostot 

Kehittäjäverkostot 



Kaupunginosat innovaatioalustana 
Kriittisellä polulla 

1) Projektihenkilöiden valinta ja palkkaaminen (joulukuu) 
2) Alueiden mobilisaatio eli voimakas tiedotus medioissa (Helka ry, Helsingin kaupunki,  

Uudenmaan liitto, HeSari, HU jne.) asiasta (joulu- tammikuu) 
3) Alueiden sisäinen mobilisaatio eli voimakas tiedotus alueiden omissa medioissa 

ja toimijoiden verkottuminen (joulukuu 2015 – tammikuu 2016) 
4) Valintakriteerien selventäminen 
5) Sähköinen hakujärjestelmä ja hakemusten läpinäkyvyys (tammikuun alku 2016) 
6) Hakijoiden sparrausseminaari  (tammikuun 2016 loppu) 
7) Innovaatioalustojen valinta (helmikuu 2016 loppu) 

 
Vertailuprojektina toimii demokratiapilottihaku, jossa kaupunki sai 39 ehdotusta. 
Tärkeintä on, että on valinnan varaa hakijoista. 


