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Esipuhe
Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut
viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta toimintaa, mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden
rakentamiseen.
Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä uutta rooliaan yksilöiden, yhteisöjen, yritysten,
yhteiskunnan ja ympäristön muutoksissa. Perinteisen, siiloutuneen ja hallintoperustaisen
toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa
ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta, vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa
tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan
uudelle roolille.
Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja
ja verkostoja. MakeWithEspoo-menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme
oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla.
Tämä viitekehys avaa uuden, ihmiskeskeisen ikkunan kaupunkien ja myös julkissektorin
muiden toimijoiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen innovaatiotoiminnan avulla.
Sen keskeisenä teemana on kitkattomuus, sillä ekosysteemit perustuvat ennen kaikkea
ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteiseen kehittämiseen. Viitekehyksen tarkoituksena on auttaa ja tukea kaupunkien ja kuntien palvelujen ja toiminnan johtajia ja kehittäjiä
löytämään uusia tapoja toimia eri ekosysteemeissä, jotta ne voisivat aiempaa paremmin
edistää innovaatiotoimintaan osallistumalla hyvinvointia, elinvoimaa ja talouden tasapainoa
niiden omissa toimintaympäristöissään.
Viitekehyksen kehittäminen on toteutettu osana 6Aika -strategian Avoin osallisuus ja
asiakkuus -kärkihanketta Espoon kaupungin palvelukehitysyksikössä yhteistyössä pääosin
KPMG:n kanssa. Lämmin kiitos kaikille ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehyksen
kehittämiseen osallistuneille niin Espoon lukioissa kuin Urban Millissä sekä erityisesti sen
kehittämisestä vastanneelle projektipäällikkö Hannu Tuomisaarelle ja KPMG:n Minna
Tuominen-Thuesenille.
Päivi Sutinen
KT, EMBA, palvelukehitysjohtaja
Espoon kaupunki
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Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

1 Lähtökohtia
Biologiasta lainattu ekosysteemin käsite tarkoittaa tässä keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevien toimijoiden dynaamisia joukkoja. Tämä Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys luo ymmärrystä ja avaa näkökulmia sille, miten kaupunki
voi aktiivisesti edistää ja mahdollistaa innovaatiotoimintaa ekosysteemeissä
ja miten sitä voi hyödyntää systeemisten riippuvuuksien ja itseohjautuvuuden
näkyväksi tekemisessä ja yhteensovittamisessa. Innovaatiotoiminta on merkittävää
puolestaan siksi, että taustalla on luottamus siihen, että juuri innovaatiot lisäävät
kaupungin elinvoimaa, hyvinvointia sekä sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja
ekologista kestävyyttä.
Verkostoissa syntyvä, systeeminen ja itseohjautuva toimintatapa on tämän viitekehyksen määrittelyn mukaan ekosysteeminen toimintatapa. Systeemistä verkostoa
kutsutaan ekosysteemiksi (2). Ekosysteemien keskeisiä ominaisuuksia ovat mm.
kompleksisuus, epälineaarinen kehitys, avoimuus, itseohjautuvuus, dynaamisuus ja
eri toimijoiden välinen keskinäisriippuvuus (3). Ekosysteemit ovat monimutkaisia
sopeutuvia systeemejä, joiden ymmärtämiseksi on tunnistettava ekosysteemin jäseninä toimivat instituutiot, niiden väliset suhteet ja niissä vallitseva dynamiikka (4).
Ekosysteemien dynamiikan ymmärtäminen edellyttää pureutumista instituutioiden
tasoa syvemmälle: toiminnan, organisaatioiden ja erityisesti ihmisten tasolle.
Yhteistyö verkostoissa on vakiintunut osaksi kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.
Teollisella aikakaudella syntyneet – oleellisesti hierarkkiset – verkostojohtamisen
ajattelutavat, menetelmät ja välineet ovat kuitenkin vanhentuneita uudessa, oppimiseen, tietoon ja tietämykseen perustuvassa globaalissa toimintaympäristössä.
Digitalisaatio johtaa siihen, että transaktiokustannukset toimijoiden välisessä
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vuorovaikutuksessa romahtavat samaa vauhtia kuin teknologian kehitys kiihtyy.
Digitalisoituneen toimintaympäristön kilpailussa menestyvät verkostoissa toimivat
ihmiset ja instituutiot, jotka tunnistavat ja ratkaisevat haasteita – eli oppivat –
nopeimmin. Tällöin kilpailu tapahtuu itse asiassa asiakkuusperustaista toimintatapaa noudattavien, asiakkaiden haasteiden mukaisesti nopeasti itseohjautuvien,
verkostoissa toimivien instituutioiden ja ihmisten kesken (1), ks. MakeWithEspootuoteperheen Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys (23).
Tämän viitekehyksen avulla voidaan edistää innovaatioiden kiinnittymistä tuomaan
arvoa toimijoiden arkeen ja innovaatioiden skaalautumista uusien toimijoiden
hyödyksi. Viitekehys ammentaa liikkeenjohdon ja ihmistieteiden teorioista ja se
on sovellettavissa missä tahansa kaupungissa. Viitekehys on näin tarkoitettu
erityisesti innovaatiotoiminnan kehittäjien käyttöön. Sen tarkoituksena on tukea
ja auttaa ekosysteemeissä toimivia ihmisiä löytämään yhteistä kehittämisen kieltä
ja uudenlaisia toimintamalleja oman kaupunkinsa olosuhteisiin. Kun kaupungissa
työskentelevät kehittäjät alkavat puhua samaa kieltä toistensa kanssa, syntyy yhä
suurempi vertaisverkosto kokemusten ja ymmärryksen vaihtamiselle sekä kasvava
markkina erilaisille asiantuntijapalveluille, teknisille ratkaisuille, koulutukselle ja
käytänteille – sekä lopulta paljon dataa tutkimuksen hyödynnettäväksi. Nämä
ruokkivat ekosysteemejä uudella innovatiivisella energialla monissa eri muodoissa.
Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys on tarkoitettu yleiseksi, minkä
tahansa kaupungin ja sen piirissä toimivien henkilöiden ekosysteemien yhteistyötä
parantavien toimintamallien kehittämisen viitekehykseksi. Se avaa näkökulmia
ekosysteemeissä tapahtuvalle innovaatiojohtamiselle. Tavoitteena on auttaa soveltajia kehittämään toimintamalleja, joiden avulla kaupungit pystyvät hahmottamaan
ja määrittelemään ekosysteemejä ja kaupunkiorganisaation rooleja niissä.
Selvyyden vuoksi mainittakoon tässä, että innovaatiojohtamisella ei tarkoiteta
innovaatioiden johtamista, vaan innovaatiotoimintaan liittyvien monien erilaisten
toimintojen ja niissä toimivien ihmisten parissa johtamista.
Viitekehys jakaantuu kahteen tarkastelu-ulottuvuuteen: ekosysteemien dynamiikka
ja innovaatiojohtaminen. Luvussa 3 (Ekosysteemien dynamiikka) kuvataan ihmisten
kokemia ja instituutioista johtuvia kitkatekijöitä. Luvussa 4 (Innovaatiojohtaminen)
määritellään toimintaa ekosysteemeissä, nostetaan oppimisen johtaminen innovaatiojohtamisen keskeiseksi tarkoitukseksi ja tarkastellaan kaupunkiorganisaation
roolia ekosysteemeissä tapahtuvassa kehittämistoiminnassa.

Mitä sanat tarkoittavat?
Koska viitekehys ei nosta mitään yksittäistä teoriaa johtotähdeksi, eri taustoista
kotoisin olevia käsitteitä joudutaan tulkitsemaan ja soveltamaan tämän viitekehyksen asiayhteydessä. Määrittely perustuu kokeiluihin, kokemukseen, liikkeenjohdon ajatusmalleihin, ihmistieteiden käsityksiin yksilöstä,
ryhmäytymisestä ja luottamuksesta sekä ymmärrykseen siitä,
mitä kaupunkiorganisaatio voi tehdä oman toimintaympäristönsä
menestyksen hyväksi.
Viitekehys yhdistää erilaista ymmärrystä uusilla tavoilla ja siinä
on kiinnitetty erityistä huomiota käsitteiden määrittelyyn. Tyyris
Tyllerön tokaisun mukaisesti sanoille annetaan merkitys juuri
tämän viitekehyksen asiayhteydessä:
Tyyris Tyllerön viisaus ei ole siinä, että hän voi määritellä mitä
tahansa miten tahansa, vaan siinä, että hän haluaa – ja antaa –
sanoille tarkoituksen.
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”Kun minä käytän jotakin sanaa,
se tarkoittaa juuri sitä mitä minä
haluan - juuri eikä melkein.”
(Lewis Carroll, Kirsi Kunnas/
Tyyris Tyllerö)

Ihminen ensin
Kaupunki on olemassa ihmisiä varten, ja sitä rakentaa ihmisten välinen vuorovaikutus yhteisössä. Siksi ihmislähtöisyys, tavoitteellinen vuorovaikutus ja yhteistyö
ovat tämän viitekehyksen ytimessä. Kaupunki on kohtaamispaikka, jossa ihmiset
voivat tehdä yhteistyötä, kukin omien tavoitteidensa mukaisesti. Tästä syystä
innovaatiotoiminnan ymmärtämisessä lähdetään liikkeelle ihmisen kokemuksesta
ja käyttäytymisestä: yksilön tarpeista, tavoitteista ja arvoista.

Yksilö
Tässä viitekehyksessä ihminen on keskiössä kolmesta syystä:
Ensinnäkin vaikuttavuus, ts. arvonluonti, mitataan ihmisen, kaupunkilaisen, asukkaan, työntekijän, yrittäjän ja osakkeenomistajan
näkökulmasta. Toiseksi jäljempänä esiin nostettavat ekosysteemien
dynamiikkaan liittyvät kitkatekijät syntyvät ihmisten keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Kolmanneksi innovaatioiden juurikimmoke on
ihmisen ehtymätön kyky tuottaa uusia ideoita. Vaikka tämä kyky ei
ole niukka resurssi innovaatiotoiminnassa, ideoiden jalostaminen
kohti innovaatioita on täysin riippuvaista ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Yksittäinen henkilö tuo yhteiseen toimintaan motivaationsa ja
johtajuutensa. Nämä perustuvat hänen henkilökohtaisiin arvoihinsa
ja maailmankuvaansa, hänen sisäisiin malleihinsa. Yksilön sisäiset
mallit oikeasta tavasta ajatella, tehdä työtä ja toimia ohjaavat hänen
odotuksiaan ympäristön muutoksesta ja auttavat häntä sopeuttamaan omaa käyttäytymistään olosuhteiden muutosten mukaisesti.

Ryhmä

Yksilö = ihminen,
yksittäinen henkilö

Sisäinen malli = yksilön
kokemuksessa muodostunut
ennakoiva käsitys tilanteesta
tai tapahtumien kulusta, jota
hän käyttää toimintansa
suuntaamisen ja ohjaamisen
tukena.

Ihmisten muodostamat ryhmät noudattavat toimintalogiikkaa, jota
ei pysty ymmärtämään tarkkailemalla vain yhtä yksilöä. Ryhmä ei
myöskään ole mikä tahansa joukko ihmisiä. Ryhmän jäsenet tietävät
kuuluvansa ryhmään. Ryhmällä on yhteinen, kaikkia yhdistävä
päämäärä. Avoin kommunikaatio ja jokaisen jäsenen oma johtajuus luovat yleensä
toimivan ryhmän. Ryhmässä tulee esille, miten eri ihmiset tulkitsevat saman asian
eri tavoin ja reagoivat eri tavoin samaan tilanteeseen. Tiedon avoin jakaminen lisää
ryhmän toimintakykyä.
Vuorovaikutuksessa toisiin ryhmän jäseniin jokainen ryhmään kuuluva yksilö
vaikuttaa koko ryhmään. Ryhmään kuuluminen voi puolestaan vaikuttaa yksilöön
monin tavoin. Ratkaisevaa uuden tiedon ja tietämyksen luomisessa on se, mitä
ihmiset saavat ryhmässä aikaiseksi. Ryhmädynamiikan ymmärtäminen on sen
vuoksi yksi avain ekosysteemien ymmärtämiseen. Yhteinen ongelmanratkaisu
ja ideointi edesauttavat arvojen, tavoitteiden ja uskomusten jakamista. Sisäisten
mallien jakaminen vaikuttaa taas yksilön ja ryhmän motivaatioon oppia. Jaetut
sisäiset mallit muuttuvat ihmisten/ryhmän toimintaa ohjaaviksi malleiksi. Ryhmälle
syntyy riittävän yhteinen todellisuus ja näkemys toiminnan päämääristä.
Organisaatiossa työtään kehittävä ryhmä tarvitsee laajaa tietoa, heillä on oltava
motivaatiota ja kykyä ratkaista ongelmia yhdessä muiden kanssa. Ryhmässä
toimivat yksilöt oppivat tunnistamaan ja kyseenalaistamaan toimintaa ohjaavia
arvoja, jalostamaan uutta tietoa ja käyttämään uutta tietoa tehokkaammin. Heidän
on tehtävä omat johtopäätöksensä ja ratkaisunsa, improvisoitava ja opittava
yhdessä. Tästä syntyy innovatiivisia yhteisöjä, joiden tunnusmerkkejä ovat uuden
tiedon luominen ja jakaminen, yhteistoiminnallisuus ja vastuullisuus.
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Ihmisten välinen yhteistyö
Yhteisö
Yhteisön jäsenyksilöitä yhdistää jokin yhteisön jäsenille merkittävä keskinäinen
seikka kuten harrastus, koulutuspohja, koulu, työpaikka tai ammatillisen kiinnostuksen kohde, mikä mahdollistaa sen, että asioita ei tarvitse kohdatessa kertoa
ja määritellä joka kerralla alkutekijöistä lähtien uudestaan. Yhteisössä ihmiset
oppivat yhä enemmän samasta asiasta. Yrityksen työpaikkayhteisössä yrityksen
liiketoimintamalli, strateginen visio, yrityksen arvot – ja ennen muuta
asiakkuudet – muodostavat yhteisön jäsenille yhteisen taustatekijän.
Löyhästikin yhteenkuuluvaisuutta tuntevat ihmiset voivat kokea olevansa
yhteisön jäseniä. Yhteisöillä voi toisaalta olla muodollisia sääntöjä, ja
jäsenyyttä pitää mahdollisesti hakea.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä viitekehyksessä yhteisö on siis
ihmisten vuorovaikutuksen käsite. Yhteisö-termiä käytetään yleisemmin
myös esimerkiksi juridisten henkilöiden kohdalla erottamaan toisistaan
julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Instituutio
Instituutio on rajattu, inhimillisen toiminnan järjestämiseen luotu rakenne,
joka tunnistetaan toimijana riippumatta siihen kuuluvien ihmisten identiteetistä. Instituutio voi olla juridinen henkilö sopimusosapuolena. Instituution operatiivista tehtävää toteuttaa sen organisaatio.
Instituutio voi olla myös sosiaalisesti rajattu kollektiivinen toimija, jossa yksittäisten henkilöiden identiteetit ovat irtaantuneet toimijan edustamasta merkityksestä, ja instituutio on tunnistettu sen edustaman asian, viestinnän ja sosiaalisen
aseman kautta.

Verkosto
Tässä viitekehyksessä verkosto on ihmisten tai instituutioiden välisten yhteyksien
muodostama latentti mahdollisuuksien verkko. Ihmisten ja instituutioiden välillä
on yhteyksiä joko tietoisen kytkennän tai olosuhteiden perusteella. Verkostossa
solmut ovat henkilöitä tai instituutioita, riippuen tarkastelutasosta. Verkostossa
verkon solmu, ihminen tai instituutio, on aktiivinen toimija, joka voi tarttua verkostoyhteyden tarjoamaan mahdollisuuteen tai jättää sen huomiotta.

Ekosysteemi
Ekosysteemi on yhteisen toimintaympäristön jakavien instituutioiden muodostama
joukko, jossa jäsenten keskinäisriippuvuudet määrittävät jäsenten toimintaa. Tässä
mielessä määritelmä noudattelee biologista ekosysteemin määrittelyä. Jäsenen
poistuminen ekosysteemistä voi romuttaa koko ryhmän. Toiminta voi olla kehittämistä tai jotain muuta.

Innovaatioekosysteemi
Tässä viitekehyksessä innovaatioekosysteemi määritellään kehittämisen ekosysteeminä, jonka innovatiivista energiaa pyritään yhteisesti, tietoisesti ja käytännön
toimilla suuntaamaan kohti ekosysteemin jäsenten yhteisesti jakamaa strategista
tavoitetta. Jäseniä yhdistävä tarkoitus on niiden innovaatiostrategioiden synerginen
yhdistäminen kohti yhteistä hyvää. Kun ekosysteemi onnistuu synnyttämään markkinoilla innovaation, ekosysteemin kaikki jäsenet hyötyvät siitä panostensa mukaisesti.
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2 Kaupungin kehittäminen
– kehittäminen
kaupunkiyhteisössä
Trendien vaikutus kaupunkiyhteisöön
Kaupunki-innovaatioille on kysyntää, joka perustuu toisaalta globaaleihin tulevaisuuden ilmiöiden trendeihin – mahdollisuuksiin ja uhkiin – ja toisaalta ajankohtaisiin
kipupisteisiin. Innovaatioiden kysyntä perustuu myös aivan uusiin ideoihin siitä,
mikä voisi olla mahdollista. Kaupunki-innovaatioiden keskeisiä nykyisiä ja tulevaisuuden fokusalueita ovat muun muassa kaupunkielämän transformaatio, uudet
kaupunkipalvelut, digitaalisten ratkaisujen mahdollistaminen, rakennetun ympäristön kehittyminen sekä yhteiselämä luonnollisessa ympäristössä (5).
Sana ”asiakas” ei esiinny tämän viitekehyksen otsikoissa. Tämä ei tarkoita,
että asiakas olisi unohtunut, vaan juuri päinvastoin: arvonluonti asiakkaalle on
palvelulogiikkaan perustuvan innovaatiojohtamisen ytimessä. Kautta viitekehyksen kantava orientaatio on haettu kaupunkiyhteisön yhteisistä tavoitteista.

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

9

Viitekehyksen periaate on, että tavoiteasetanta kaupunkiyhteisössä tehdään
asiakkuusperustaisesti. Asiakkuuksien ymmärtäminen yksilöiden, yhteisöjen,
yritysten, yhteiskunnan ja luonnollisen ympäristön toimintatasoilla on kestävän
kaupunkiyhteisön kulmakivi.

Arvonluonti asiakkuuksissa on globaalisti suuressa murroksessa. Kulutus- tai investointihyödykkeiden myymiseen ja ostamiseen perustuvan asiakkuuden rinnalla
on viimeisinä vuosikymmeninä kasvanut palvelulogiikkaan perustuva asiakkuus.
Ensimmäiset palvelulogiikkaan perustuvat liiketoimintamallit ovat lyöneet itsensä
läpi, ja fyysisten hyödykkeiden rooli on siirtymässä palvelujen kontekstiin. Ekosysteemitkin ovat palveluloogisia inhimillisen toiminnan muotoja. Palvelulogiikka on
tämän vuoksi tämänkin viitekehyksen tarkoituksellinen perusvire.
Globaalit trendit ja uudet teknologiat muuttavat osaltaan kaupunkiyhteisöjä
ja niiden toimintatapoja. Kaupunkiorganisaatioiden toimintalogiikka tulee yhä
enemmän muistuttamaan nykyisen kaltaista yritystoimintaa. Keskeinen teknologian kehittymisen aiheuttama trendi on esimerkiksi digitalisaatio, joka merkitsee
toimintamallien uudistumista kaupunkiyhteisöissä. Trendit vaikuttavat asiakkaiden
eli kaupunkilaisten, ihmisten, yritysten ja yhteisöjen käyttäytymiseen ja toimintaedellytyksiin, koko yhteiskunnan toimintaan sekä globaaliin ilmastoon ja paikalliseen luonnolliseen ympäristöön – ja näiden vaikutusten kanssa rinnakkain kaupunkiorganisaatioon kohdistuviin odotuksiin ja toimintaedellytyksiin.
Kaupunkiorganisaatioiden tavoitteena on edistää kestävää elinvoimaa, hyvinvointia ja taloutta yhteiskunnassa. Kaupunkiorganisaatio uudistuu sen erityisen
yhteiskunnallisen vastuunsa sekä kehittämistehtävänsä vuoksi. Osana uudistumista kaupunkiorganisaatio voi omalla toiminnallaan aktiivisesti
myötävaikuttaa ja mahdollistaa innovaatioiden syntymistä sen
vaikutuspiirissä toimivissa ekosysteemeissä.
Yhä useampi nykyisistä kaupunkiorganisaation tuottamista
palveluista tulee toimimaan verkostomaisesti, erilaisten
alustojen päällä. Digitaaliset järjestelmät ovat merkittäviä
toiminnan uudistamisen mahdollistajia. Alustatalous lyö läpi
koko yhteiskunnassa (6). Alustataloudessa kaupunkiorganisaation palvelutoiminta määrittyy asiakkuuksissa arvonluontiin
keskittyviksi palvelulogiikan mukaisiksi kaupunki palveluna
-konsepteiksi. Tällöin menestymisen edellytyksenä on erityisesti toiminnan kitkattomuus.

10

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

Kaupunki palveluna -konseptit
perustuvat asiakkuuksien
arvonluonnille palvelulogiikan
mukaisissa liiketoimintamalleissa,
minkä mahdollistaa kitkattomuus.

Uudenlainen globaali haavoittuvuus, epävarmuus, monitulkintaisuus sekä megatrendien ja kaupunkiyhteisön keskinäinen systeeminen kompleksisuus johtaa
erityisesti yhteistyön ja oppimisen korostumiseen uudistumisen välineenä (7).
Myös uusien teknologioiden lupaavimmat mahdollisuudet ovat ennen kaikkea
yhteistyötä tekevien nopeasti oppivien toimijoiden ulottuvilla. Menestyvät kaupunkiyhteisöt ovat niitä, jotka oppivat nopeimmin ja hyödyntävät oppimisen välineenä
yhtä suurimmista realisoimattomista voimavaroista, eli ihmisten välistä yhteistyötä. Sekä oppiminen että yhteistyö perustuvat kitkattomuuteen.

Suljetuista yhteisöistä avoimiin ekosysteemeihin –
kolmikierteestä nelikierteeseen
Kaupunkiyhteisön erilaisia kehittäviä yhteisöjä voidaan
luokitella esimerkiksi seuraavasti: suurten yritysten
yhteisöt, tutkimusyhteisöt, julkissektorin yhteisöt ja
nousevat haastajayhteisöt. Nämä neljä yhteisötyyppiä
rakentavat omista lähtökohdistaan oman toimintansa
kehittämistä palvelevia suljettuja ekosysteemejä,
joiden tavoitteena on parantaa oman yhteisön kiinnittymistä tulevaisuuden kaupunkiyhteisön arvonluontiin.
Keskeistä on kuitenkin ymmärtää, että eri yhteisöt
ovat perustehtävältään merkittävästi erilaisia keskenään, mutta hyvin homogeenisia sisäisesti. Tässä
esitetty nelikenttäluokittelu on esimerkinomainen,
sillä todellisuudessa yhteisötyyppejä voidaan luokitella
lukemattomilla eri tavoilla.

Hedelmällistä yhteiskehittämistä ja
innovaatiotoimintaa voidaan saavuttaa
kytkemällä erilaisten kehittävien yhteisöjen
toimintaa toisiinsa ja myötävaikuttamalla
yhteisesti tavoiteltavien päämäärien
tunnistamiseen ja omaksumiseen.
Kehittävien yhteisöjen toimintaa ohjaava
erilainen lainsäädäntö sekä erilaiset
kulttuurit, toimintaperiaatteet ja
toimintatavat luovat kuitenkin kitkaa, joka
haittaa niiden välistä yhteistyötä.
Kitkan vähentäminen onkin yksi
keskeisimmistä tavoitteista erilaisten
kehittävien yhteisöjen kytkemisessä ja
kytkentää mahdollistavien toimien ja
työkalujen kehittämisessä.

Eri yhteisöt eroavat toisistaan muun muassa jäsentensä sekä niiden välisen vuorovaikutuksen suhteen.
Lisäksi eri yhteisöissä voi vallita erilaisia toimintaperiaatteita, jotka ovat pitkälti syntyneet sisäisen itseorganisoitumisen myötä. Toimijoiden ominaisuudet sekä
yhteisössä vallitsevat kulttuurit vaikuttavat yhteisöjen toimintatapoihin. Esimerkiksi julkissektorin yhteisöissä perinteiset hierarkkiset mallit sekä toiminnan ja
ajattelun aikaperspektiivi ovat hyvin erilaisia kuin nousevissa haastajayhteisöissä
(startup-yhteisöt).

Tämän viitekehyksen polttoaineena hyödynnetyn Helix-ajattelun päämääränä on
rakentaa siltoja kehittävien yhteisöjen välisten kuilujen yli osoittamalla ja luomalla
synergiahyötyjä. Helix-ajattelu tarkoittaa erilaisten kehittävien yhteisöjen toimintojen kietoutumista toisiinsa luoden arvoa eri toimijaosapuolille (8).
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Aluksi yliopistojen, yritysten ja julkishallinnon yhteisöjen toisiinsa kietoutuminen
(kolmikierre) on keskittynyt tutkimustulosten hyödyntämiseen yhteiskunnassa,
liiketoiminnassa ja julkishallinnossa. Eliminoitava kitkatekijä tässä ajattelussa on
ennen kaikkea tutkimuksen rahoituksen haasteet. Kitkaa voidaan poistaa parantamalla yritysten ja julkishallinnon toimijoiden ymmärrystä tutkimuksen mahdollistavasta roolista ja toisaalta parantamalla tutkijoiden ja kehittäjien ymmärrystä
liike-elämän ja julkishallinnon tarpeista. Kolmikierreajattelussa kansalaisyhteisöjen
tarpeet tulevat huomioiduiksi epäsuorasti instituutioiden suodattamina.
Nelikierteessä kansalaisyhteisöjen kietoutuminen edellä kuvattuun kolmikierteeseen tuo ihmisen – sekä kaupunkilaisena, kansalaisena, asiakkaana että kuluttajana
– tutkimuksen ja kehittämisen ytimeen, jolloin kehittämisen menetelmät avautuvat
esimerkiksi Living Lab -toimintamalleiksi. Avoimuus ja ihmisten aktivoiminen
yhdistettynä ketteriin kehittämisen menetelmiin tuo kelpoistamisen kehittämisen
lähtökohdaksi. Kelpoistamisella varmistetaan, että ollaan tekemässä oikeaa asiaa.
Alusta-ajattelun luomat innovaatioalustat ovat syntyneet osin toteuttamaan tätä
tarkoitusta. Uuden tiedon ja tietämyksen luomisen eli oppimisen näkökulmasta
digitaaliset välineet ovat hyödyksi uusille toimintamalleille. Tieto pystytään sekä
tallentamaan että asettamaan saataville ennennäkemättömillä tavoilla.

Luonnollinen ympäristö osana avoimia
ekosysteemejä – nelikierteestä viisikierteeseen
Kestävä kehitys – ja sen tuloksena syntyvä kestävä kaupunkiyhteisö – tarkoittaa
sekä taloudellista, sosiaalista, kulttuurista että ekologista kestävyyttä ja kehitystä
haaskaamatta globaaleja voimavaroja. Kietoutumisen helix-ajattelumallia voidaan
viedä vielä eteenpäin kietomalla nelikierrekehittämiseen mukaan yhä uusia toimijayhteisöjä. Globaalisti merkittävä trendi on luonnollisen ympäristön ja ihmiskunnan
yhteisen olemassaolon varmistaminen kestävällä tavalla. Tästä syystä innovaatiotoimintaa ohjaavaa ajattelutapaa tulisikin muuttaa nelikierremallista kohti viisikierremallia, jossa luonnollinen ympäristö tunnistetaan yhdeksi toimintakentäksi
ja avaintoimijaksi. Kestävällä tavalla uudistuva innovaatiotoiminnan ajattelutapa
edellyttää luonnollisen ympäristön huomioimista aktiivisena uuden kokemuksen,
tiedon ja tietämyksen luomisen toimijana.
Kaupunkiyhteisön innovaatioiden fokusalueilla luonnollinen ympäristö korostuu
yhä enemmän. Vihreys, kestävä kehitys, kaupunkiviljely ja kiertotalous ovat
syntyneet suoraan luonnollisen ympäristön arvon ymmärtämisen kautta. Lisäksi
ne sisällyttävät luonnollisen ympäristön aktiivisena toimijana uudistuvan innovaatiotoiminnan ajattelutapaan. Luonnollinen ympäristö on siis nähtävissä aktiivisena
toimijana sekä reaktiivisena, proaktiivisena ja yhteistyötä tekevänä osapuolena.
Reaktiivisuus ilmenee esimerkiksi ihmisten toimista riippuvana luonnollisen ympäristön muuttumisena. Jätteet tuhoavat luonnon eliöitä, mikä aiheuttaa vahinkoa
ihmisille. Suojelutoimet ja luonnollisen ympäristön huomioon ottaminen rakentamisessa säilyttävät luonnon monimuotoisuutta ja lajien kirjoa, mikä vaikuttaa
suoraan ihmisten toimintaan ja hyvinvointiin.
Luonnollinen ympäristö on proaktiivinen, kun se tuottaa hyvinvointia sen kanssa
vuorovaikutuksessa olevalle ihmiselle. Se sisältää myös vaaratekijöitä, joiden
varalta ihmisen on oltava varuillaan.
Kestävä yhteistyö luonnollisen ympäristön kanssa on kiertotalouden ja esimerkiksi kaupunkiviljelyn tapauksissa uusien liiketoimintamallien ja yhteiskunnallisten
toimintojen aarreaitta vaikkapa luontoturismin muodossa.
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3 Ekosysteemien
dynamiikka
Toiminta ekosysteemeissä syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän
viitekehyksen sisältämät ekosysteemien dynamiikkaa kuvaavat tekijät perustuvat
valikoituun kirjallisuuteen ja innovaatiotoiminnan edistämisessä syntyneisiin kokemuksiin ekosysteemien vuorovaikutuksesta.
Tässä luvussa määritellään aluksi, mitä on kitka ja kitkattomuus. Sen jälkeen käsitellään tekijöitä, jotka edistävät yksittäisten ekosysteemien sisäistä toimintaa, saattavat
kärsiä kitkasta ja voivat aiheuttaa kitkaa innovaatiotoimintaan ekosysteemitasolla.

Kitka ja kitkattomuus
Vuorovaikutussuhteita on tutkittu yli 80 vuotta transaktiokustannusten kannalta
(9). Transaktiokustannus tarkoittaa henkisiä, sosiaalisia ja rahallisia kustannuksia
kanssakäymisessä muiden toimijoiden kanssa. Transaktiokustannukset – tai
kanssakäymisen kitka – ilmenee informaation hankkimisessa, kommunikaatiossa,
eri toimijoiden tekemisen koordinoinnissa, neuvotteluissa, valvonnassa ja sopimusten tekemisessä.
Teollisen aikakauden yksiköt olivat transaktiokustannusten minimoinnin myötä
suuria – toiminnot oli järkevintä koota saman katon alle. Digitalisoituvalla aikakaudella ei ole enää järkevää hankkia resursseja oman katon alle, jos ja kun ne
ovat saatavissa kitkattomasti muualta. Digitalisaation vaikutuksesta maailma on
pian käytännöllisesti katsoen kitkaton ja siksi instituutiot voivat olla lähtökohtaisesti pieniä.
Kaupunkiyhteisöjen pelikentällä kitkattomuus on kilpailutekijä kilpailtaessa investoinneista ja huippuosaajista globaalisti. Kitkattomuuden täytyy tuntua yritystoiminnassa, päivittäisessä arjessa ja vapaa-ajassa – maahan muuttavan perheen lastenhoidon ja opetuksen toimivuudessa, lupien käsittelyssä ja työpaikan saannissa.
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Ekosysteemeissä kitkaa aiheuttavat ihmisten vuorovaikutuksen ongelmat. Myös
se aiheuttaa kitkaa, että yhteistyötä tekevissä eri instituutioissa sisäinen kitka on
erilainen. Kitkattoman instituution on vaikea tehdä yhteistyötä hyvin kitkaisen
organisaation kanssa. Aikakäsitykseen tai instituution suuruuteen liittyvät erot
ovat näennäisiä syitä yhteistyön toimimattomuuteen. Kitkattomassa maailmassa
ei ole syytä ajatella, että iso ei voisi tehdä yhteistyötä pienen kanssa, tai ettei
kvartaalitahtiin elävä pörssiyhtiö voisi toimia sukupolvien jänteellä kehitettävän
perheyhtiön kanssa.

Ihmisten vuorovaikutuksesta johtuvat,
dynamiikkaan vaikuttavat tekijät
Arvot ovat suhteellisen pysyviä, joko tietoisesti tai tiedostamattomasti toimintaa
ohjaavia periaatteita. Siksi toimiessaan vuorovaikutuksessa yksilölle on tärkeää
tunnistaa omat arvonsa. Lisäksi arvot ja arvokeskustelut eivät johda mihinkään, jos
ne eivät perustu luottamukseen.
Toimintaa estävien ja toimintaa eteenpäin vievien arvojen perusta on organisaation luottamuskulttuurissa. Luottamuskulttuuri on yksi menestyvän organisaation
perusjärjestelmistä (10). Luottamus rakentuu koko ajan, ja sen rakentuminen vie
aikaa erityisesti erilaisista taustoista tulevien, erilaisten kokemusten ja näkökulmia
omaavien ihmisten välillä. Yksilöt kokevat työnsä merkitykselliseksi, jos heihin
luotetaan ja he kokevat, että heillä on oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa työhönsä.
Motivaatio häviää, jos luottamus häviää.
Johtajan tärkeimmäksi tehtäväksi nousee edellytysten luominen menestyksekkäälle toiminnalle sekä ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen kohti yhteistä
visiota. Tätä kautta yksilöt oppivat työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla
ja monimuotoisemmin, he oppivat ottamaan johtajuutta. Johtajuus puolestaan
on edellytys sille, että yksilöt luottavat organisaation muihin ihmisiin ja että he
pystyvät sitoutumaan ja kehittämään uusia ideoita yhdessä.
Seuraavaksi avataan ihmisten vuorovaikutuksen dynamiikkaan vaikuttavia tekijöitä,
joiden avulla organisaation luottamuskulttuuria rakennetaan ja vahvistetaan. Näitä
ovat luottamus, avoimuus ja läpinäkyvyys, motivaatio ja sitoutuminen, vuorovaikutus ja johtajuus. Tärkeää on korostaa, ettei tekijöitä ole lueteltu minkäänlaisessa
arvo- tai tärkeysjärjestyksessä vaan kaikki tekijät liittyvät ja vaikuttavat systeemisesti toisiinsa.
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Luottamus
Luottamus on sitä, että voi luottaa lupauksiin ja sitoumuksiin ja että teot tukevat
sanoja. Organisaation luottamuskulttuuri syntyy inhimillisen vuorovaikutuksen
tuloksena vakaumukseksi siitä, kuinka ihmiset suhtautuvat muihin ihmisiin, lähipiiriinsä, sidosryhmiinsä, yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Molemminpuolisen luottamuksen ollessa kunnossa myös ikävistä asioista on
mahdollista keskustella. Luottamus ei tarkoita sinisilmäisyyttä, vaan on syytä
käyttää tervettä järkeä. Yhteisesti organisaatiolla sanotaan olevan luottamuspääomaa. Luottamuspääoma on kuin ilma, jota hengitetään, ja jonka olemassaolo
havaitaan vasta kun se alkaa vähentyä. Luottamuspääoma ei ole staattinen ilmiö,
vaan se pyrkii koko ajan joko lisääntymään tai vähentymään vuorovaikutussuhteen jatkuessa ja ympäristön muuttuessa. Luottamusta vahvistavia tekijöitä ovat
avoimuus, lupausten pitäminen, tavoitteiden ja suunnan selkeys, ihmisten arvostaminen, yksilön vastuun lisääminen, tuen antaminen tarvittaessa, oikeudenmukaisuus ja arvopohjainen toiminta, selkeät pelisäännöt ja toimintatavat sekä aitous ja
rehellisyys (11).
Ennakkoluottamus on aina olemassa, mutta esimerkiksi peittely, kaunopuheisuus,
kiertely ja pelisääntöjen muuttaminen jatkuvasti esimiehen tai muun tahon hyväksi
voi johtaa psykologisen työsopimuksen irtisanomiseen: ihmiset ovat fyysisesti
läsnä mutta tekevät työtä vain rahasta, eivät tehtävän suorittamisen vuoksi. Organisaatiossa on enää katselijoita, mutta ei pelaajia – tai on yksittäisiä pelaajia, jotka
pelaavat omaa peliään. Luottamus on rikkoutunut.
Luottamus, avoimuus ja läpinäkyvyys syntyvät ekosysteemeissä samanaikaisesti.
Luottamus ekosysteemeissä on ihmisten luottamusta muihin ekosysteemin
toiminnassa mukana oleviin ihmisiin. Ekosysteemin toiminnassa mukana olevat
ihmiset uskaltavat puhua toisilleen avoimesti ja jakaa tietoa läpinäkyvästi.
Samalla he pystyvät luottamaan siihen, että yhteisesti jaettua tietoa käsitellään
ja käytetään oikein.
Ihmisten välinen luottamus ei synny luomalla sopimuksia eri instituutioiden välille.
Toisaalta ekosysteemeihin voi sisältyä yhteistyösopimuksia. Liian yksityiskohtaiset
sopimuskäytännöt saattavat kuitenkin jopa heikentää ihmisten välistä luottamusta.
Juridisen sopimisen lisäksi sopiminen voi tarkoittaa myös sopimista yhteisistä
pelisäännöistä kirjallisesti tai suullisesti.
Mainittakoon, että julkisille toimijoille toimivien sopimuskäytäntöjen luominen
on ollut tärkeä innovaatiotoiminnan mahdollistaja esimerkiksi Espoon kaupungin
Yhteiskehittämisen toimintamallin kehittämisessä (15).

Avoimuus ja läpinäkyvyys
Tunnistetuista ekosysteemien dynamiikkaa luovista elementeistä keskeisiä ovat
toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Toiminnan avoimuus ekosysteemeissä
toteutuu silloin, kun ihmiset

• löytävät yhteistyölleen yhteisen tavoitteen tai tekijän,
• tunnistavat ja tiedostavat omat ja myös muiden ihmisten tavoitteet
ja toiminnan sekä
• uskaltavat antaa omat haasteensa, toimintansa sekä resurssin
ekosysteemin yhteiselle kehittämistyölle.

Jokainen yksilö osallistuu ekosysteemien toimintaan omien henkilökohtaisten
vaikuttimiensa eli motivaationsa perusteella. Tällöin yksittäinen henkilö haluaa
nähdä yhteensopivuuden omien päämääriensä ja ekosysteemin päämäärän välillä.
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Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä korostamalla on hyvä luoda ekosysteemien toiminnalle yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, jotka helpottavat erityisesti uusien jäsenten
mukaantuloa ekosysteemin jäseniksi.

Motivaatio ja sitoutuminen
Motivaatio tarkoittaa yksilön motiivien aikaansaamaa tilaa, joka määrää miten
vireästi, aktiivisesti ja ahkerasti ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa
suuntautuu. Perusajatus on se, että motivaatio syntyy ihmisessä itsessään.
Sitoutuminen ja motivaatio syntyvät ekosysteemeissä henkilökohtaisten päämäärien ja yhteisesti hyväksytyn päämäärän riittävästä samansuuntaisuudesta. Yksilöille päämäärä kertoo, mikä on tärkeää yksilölle ja miten työ johtaa tarkoituksenmukaiseen elämään. Myönteiset tunteet tavoitteita ja päämääriä kohtaan edistävät
motivoitumista, ja yhteisesti jaettu päämäärä taas edistää sitoutumista.
Toisaalta, jos yksilöt ovat epävarmoja omien päämääriensä suhteen, he eivät
sitoudu instituutioon, jota organisaatio toteuttaa. Kumppanuuteen perustuvassa
yhteisössä tai ekosysteemissä jokainen yksilö on merkittävä, sillä jokaisella on
valtaa mutta myös vastuuta uudistaa kulttuuria. Sitoutuminen rohkaisee ratkaisemaan ongelmia uudella tavalla.

Vuorovaikutus
Vuorovaikutus on kuuntelemista ja kuulluksi tulemista. Viestintä tapahtuu vuorovaikutuksessa.
Viestintään tarvitaan sekä lähettäjä että vastaanottaja ja se on erittäin häiriöaltista, joten siihen kannattaa todella keskittyä. Vuorovaikutustilanteissa ovat aina
läsnä osallistujien tunteet, sanat, ääni sekä kehonkieli. Kehonkielen painoarvo on
suuri, jopa yli 50 %. Sanaton vuorovaikutus on vahvempi viesti, kehon kieli vuotaa
aina läpi.
Toivotun ratkaisun löytyminen perustuu ihmisten vuorovaikutukseen. Ihmisten
välinen vuorovaikutus on avainasemassa myös ekosysteemien toiminnassa ja
yhteisten haasteiden ratkaisemisessa. Jos ihmiset eivät kohtaa fyysisissä tai
digitaalisissa tiloissa, yhteistä tiedonvaihtoa tai keskustelua yhteisistä tavoitteista
tai ongelmista ei voi syntyä. Fyysisten tilojen merkitystä vuorovaikutukselle ei saa
aliarvioida digitaalisten tilojen luomiin mahdollisuuksiin vedoten.
Ideoista ja ongelmista keskusteltaessa on tärkeää, että kaikki keskustelun
osapuolet ymmärtävät käsillä olevan asian riittävän samalla tavalla, vaikka eri
mielipiteitä esiintyykin. Jos ihmiset pitäytyvät omissa ajatusmalleissaan ja pyrkivät
vain perustelemaan omia näkemyksiään, ajaudutaan omien ajatusten ja näkemysten oikeaksi todisteluun. Mikäli viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuri on arvostavampaa ja kehittyneempää, siirrytään väittelystä, neuvottelusta ja keskustelusta
dialogiin. Tämä mahdollistaa ihmisten kokemusmaailmojen yhdistämisen siten,
että uuden omaksuminen nopeutuu ja mahdollistuu.
Dialogi mahdollistuu, kun osallistujat osallistuvat vapaaehtoisesti ja tuntevat riittävästi käsiteltävää asiaa. Sitoutuminen edellyttää osallistujilta keskittymiskykyä ja
kärsivällisyyttä, kykyä kuunnella muita, taitoa ja uskallusta ilmaista itseään, kykyä
perustella näkökulmiaan sekä ennen kaikkea taitoa kysyä. Kysyminen on jopa
tärkeämpää kuin vastausten etsiminen, sillä silloin on mahdollista nostaa esille
uusia näkökulmia.
Hyvin usein asiantuntijat asettuvat auktoriteettiasemaan ja linnoittautuvat oman
asiantuntijuutensa torniin, jolloin keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvoisuus eivät
toteudu. Kun edellä mainitut seikat ovat kohdallaan, osallistujilla on aito halu
ymmärtää toisten näkemyksiä. Kysymyksiä ja näkökulmia on mahdollista tuoda
yhteiseen dialogiin.
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Avoimessa vuorovaikutuksessa yksilöt tuovat julki normaalit ajattelumallinsa, jotka rikkoutuvat saatuaan sanallisen muodon. Ratkaisuja ongelmiin etsitään yhdessä, minkä jälkeen ihminen rakentaa
uuden tiedon mieleensä uudeksi toimintamalliksi. Yhteisesti jaetut
sosiaaliset merkitykset taas sulautuvat osaksi sosiaalisia käytäntöjä, kulttuurin tuotteita, odotuksia, työkaluja ja käsitteitä.

Kun vuorovaikutuksessa luodaan
uutta tietoa, luodaan uutta kieltä,
sosiaalisia käytänteitä, kulttuurin
tuotteita ja todellisuutta.
Ekosysteemien dynamiikassa
onnistunut vuorovaikutus
edellyttää eri toimijoiden ja
henkilöiden välisen yhteisen kielen
löytämistä.

Kitkan eliminoiminen vuorovaikutuksesta edellyttää uudenlaisia
välittäjäresursseja eli yhteistyötä edistäviä henkilörooleja,
kuten tapahtumien ja työpajojen fasilitaattorit ja ekosysteemien
orkestraattorit. Välittäjät yhdistävät toisilleen vieraita ja erilaisia
ihmisiä ja instituutioita tarjoamalla ei-kenenkään-maan yhteiseksi
maaperäksi yhteistyön tunnusteluun, näkemysten sovittamiseen
sekä uusien yhteisten työtapojen ja työkalujen omaksumiseen. Eri toimijoita yhdistävät välittäjät voivat olla kaupunkiorganisaation palveluja, julkisen ja yksityisen
toimijan yhteispalveluja tai kokonaan yksityisiä palveluja. Ne voivat olla yleisiä tai
keskittyä rajattuihin kohderyhmiin.

Johtajuus
Ekosysteemissä instituutioiden yhteistyössä johtaminen ei ole ylhäältä-alas, virkamies-alamainen tai auktoriteetti-alainen -suhdetta ilmentävää tekemistä. Yhteistyössä ei löydy paikkaa henkilölle, joka olisi toisia ylempänä missään mielessä.
Jokainen on osaltaan vastuussa siitä, että yhteistyön laatu on niin hyvää, että innovaatioiden todennäköisyys on suuri – jokainen tuo toimintaan oman johtajuutensa.
Yksilöiden johtajuus on edellytys organisaatioiden itseohjautuvuuden syntymiselle.
Yhteisön itseohjautuvuus on taas edellytys ekosysteemissä toimimiselle. Jokainen
ekosysteemin toimintaan osallistuva yksilö johtaa itseään siten, että yhteistyössä
syntyy synergisesti mahdollisimman suuri arvo kaikille osapuolille eli sekä asiakkaille että muille kehittäjille.
Johtajuus vaikuttaa myös luottamuksen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Luottamus rakentuu koko ajan ja sen rakentuminen vie aikaa erityisesti erilaisista
taustoista tulevien, erilaisten kokemusten ja näkökulmia omaavien ihmisten välillä.
Tämä on erityisen oleellista, kun esimies haluaa kannustaa työntekijän yhteistyöhön ekosysteemin muiden jäsenten kanssa. Työntekijän on tuotava yhteistyöhön johtajuutensa.
Johtajuutensa kautta kukin tuo ekosysteemin yhteistyöhön myös organisaationsa kyvykkyydet. Oman, organisaationsa innovaatiostrategiaan perustamansa,
johtajuutensa hän tuo panoksenaan osaksi koko ekosysteemin innovatiivista
kudosta. Kun ihmiset tuovat yhteistyöhön oman johtajuutensa, myötävaikutetaan
samalla ekosysteemin strategiaan, yhteiseen toisia täydentävään kehittämiseen ja
arvonluontiin. Kyse on tällöin ekosysteemien toimintaan osallistuvien henkilöiden
kyvykkyydestä johtaa itseään ja omaa toimintaansa, jolloin henkilöiden edustamien
instituutioiden menestys ekosysteemeissä on suoraan verrannollinen instituutioita
edustavien henkilöiden johtajuuteen.

Instituutioista johtuvat, dynamiikkaan
vaikuttavat tekijät
Ihmisten vuorovaikutuksen kitkatekijät voivat johtua instituutioista ennen kaikkea
johtamisen, organisaatiokulttuurien ja organisaatioiden sisäisten kitkatekijöiden
kertaantumisen kautta. Seuraavaksi esitetään ekosysteemien dynamiikkaan vaikuttavat, instituutioista johtuvat tekijät: yhdenvertaisuus, aika ja johtaminen. Niitä ei
ole esitetty arvo- tai tärkeysjärjestyksessä.
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Yhdenvertaisuus
Ekosysteemissä toimivat ihmiset ovat yhdenvertaisia, riippumatta jäseninstituutioiden yhteiskunnallisesta asemasta, liikevaihdosta, tilikauden tuloksesta tai
yksilön asemasta omassa organisaatiossaan. Kukaan ei instituution aseman perusteella saa automaattista johtajan roolia muihin nähden. Yhdenvertaisuus toteutuu,
kun yhteistä dialogia käydään jokaisen näkemystä kunnioittaen. Perinteiset auktoriteetit ja hierarkiat ekosysteemin jäseninstituutioissa eivät saa vaikuttaa ihmisten
vuorovaikutukseen silloin, kun pyritään yhteisiin tavoitteisiin.

Aika
Jäseninstituutioilla on erilaiset aikakäsitteet. Esimerkiksi perheyhtiön ja startup
-yrityksen toiminnan aikasykleissä on suuri ero. Suuryrityksen ketterä kehittämistoimenpide voi olla yksittäisen startup-yrityksen koko elinkaari. Oman organisaation tekemisen taajuus vaikuttaa jokaisen yksilön aktiivisuuden intensiteettiin
yhteistyössä. Erilaisista aikasykleistä huolimatta on tärkeää antaa ihmisille tilaa
innovaatiotoiminnalle. Ihmisten on myös etsittävä yhteiskehittämiselle yhteinen
tekemisen taajuus, johon kaikki voivat mukautua.

Johtaminen
Ekosysteemin yhteisessä kehittämisessä pelisäännöt ovat tärkeitä eri organisaatiokulttuureista tulevien ihmisten vuorovaikutukselle. Eri instituutioissa vallalla
olevien johtamiskulttuurien erot voivat aiheuttaa kitkaa yhteisten pelisääntöjen
noudattamiseen. Pelisääntöjen puuttuminen taas vaarantaa tavoitehakuisen kehittämisen ja vaikuttaa ihmisten motivaatioon ja luottamuksen ylläpitämiseen.
Ohjaavalla johtamisella tarkoitetaan edellytysten luomista menestyksekkäälle
toiminnalle, ohjaamista kohti yhteistä visiota, tukemista ja kannustamista siten,
että ohjaava johtaja auttaa ja opastaa johdettavaa omatoimisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Tätä kautta yksilöt oppivat ottamaan johtajuutta. Kuten edellä on todettu,
johtajuus puolestaan on edellytys sille, että yksilöt luottavat muihin ekosysteemin
toimijoihin, pystyvät sitoutumaan ja kehittämään uusia ideoita yhdessä.
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4 Innovaatiojohtaminen
Tämä viitekehys ei ole innovaatiojohtamisen oppikirja. Tässä viitekehyksessä innovaatiojohtamisen keskeisiksi ohjenuoriksi on nostettu
ekosysteemiajattelu, erilaisuuden ja serendipiteetin vaaliminen sekä
oppiminen. Ne eivät kuitenkaan ole innovaatiojohtamisen koko kuva.
Viitekehys yhdistää ekosysteemiajatteluun innovaatiojohtamisen
parhaat periaatteet. Innovaation määritelmä on omaksuttu laajasti
hyväksytystä: innovaatio on jotain uutta, joka on osoittanut arvonluontikykynsä yhteiskunnassa.

”Innovaatiojohtamisen
yksi tarkoitus on
onnellisten sattumusten
todennäköisyyden
maksimointi.”
(Hannu Tuomisaari, yksityinen
miete)

Viitekehyksessä ei käytetä teonsanaa ”innovoida”, koska luomistyön
edetessä havainnoitavissa oleva tekeminen on tuiki tavallista toimintaa:
tutkimista, kehittämistä, suunnittelemista, markkinoimista, myyntiä,
orkestrointia, regulointia, mahdollistamista, fasilitointia jne. Jos tuon tekemisen
tuloksena syntyy innovaatio, niin se on yksinkertaisesti seuraus hyvin tehdystä
työstä. Tällöin voi sanoa, että innovaatiojohtaminen on johtamista siten, että työ
on hyvää. Työ on hyvää, kun ”asioiden johtaminen” ja ”ihmisten johtaminen” on
hyvälaatuista ja luo arvoa asiakkuuksissa.
Ihminen ensin -periaate tarkoittaa johtamisen näkökulmasta, että erilaisuuden
tunnistaminen innovatiivisen energian lähteenä on lähtökohta. Yhteenkuuluvaisuutta tuntevissa samoin ajattelijoiden – tai samaa ajattelevien – yhteisöissä ei ole
välttämättä parhaat mahdolliset lähtökohdat radikaalien innovaatioiden syntymiselle. Radikaalien innovaatioiden takana on erilaisten ja eri taustoista tulevien
ihmisten ponnistelu toistensa ymmärtämiseksi.
Asiakkuusperustaisesti radikaalisuudella tarkoitetaan tässä viitekehyksessä niitä
innovaatioita, jotka muuttavat liiketoimintamalleja, syrjäyttävät yhteiskunnan
totuttuja rakenteita ja toimintamalleja sekä ennen kaikkea muuttavat arvonluontia
asiakkuuksissa syvällisesti. Tässä viitekehyksessä juuri radikaaleja innovaatioita
pidetään merkittävien yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta tavoiteltavina. Pienin
inkrementaalisin askelin etenemisellä on taipumusta säilyttää vanhaa – ei haastaa sitä.
Innovaatio on tässä määrittelyssä inkrementaalinen silloin, kun yllä kuvattua
suurta muutosta ei tapahdu, vaikka uusi tuote, tapa toimia tai markkinointikonsepti
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parantaa olemassa olevaa ja asiakas kokee lopputuloksen arvokkaampana – mutta perusteiltaan samana kuin entinen.
Yksinkertaistaen, kehittäminen alkaa ideasta. Ideoita syntyy
sattumalta, mutta niiden syntymistä voi myös edesauttaa. Kun
toiminnan johtaminen pyrkii tietoisesti edesauttamaan sattumaa,
puhutaan serendipiteetin johtamisesta. Serendipiteetti tarkoittaa
kykyä tehdä sattuman ohjaamia odottamattomia löytöjä.
Innovaatiojohtamisen tueksi esitetään tässä viitekehyksessä ensin
ekosysteemiajatteluun sisältyvät käsitteet. Siihen yhdistetään
yksilön oppimisesta lähtien kerrannaiset oppimisen käsitteet:
oppiva instituutio ja oppiva ekosysteemi. Valittu ajattelumalli on,
että innovaatio on oppimisen ilmentymä yksilön, instituution ja
ekosysteemin tasoilla.

On tavallaan pettymys, että
innovaation käsite, jolle tämän
viitekehyksen kehittämisen
asetussanat latasivat suurimmat
odotukset, tarkoittaa tuotosta,
joka onkin arkipäiväisen, ajoittain
tylsänkin tekemisen tulos.
Hengen kohotukseksi on
hyvä muistaa innovaation
tunnistamisen peruskriteeri:
se on osoittanut kykynsä
luoda arvoa asiakkuuksissa ja
vaurautta luojilleen.

Pisimmälle vietynä oppimisen ajattelumalli on viety niin pitkälle,
että saavutettaessa yhteiskunnallinen tavoite, yhteiskunta on oppinut kollektiivisesti
toimimaan uudella tavalla, joka on lisännyt hyvinvointia, onnellisuutta, elinvoimaa ja
muunlaista menestystä. On syntynyt tavoiteltu vaikuttavuus ja suuri muutos parempaan.

Ekosysteemi
Biologiasta lainattu liikkeenjohdon verkostojen systeemiajattelua
tarkoittava ekosysteemi-käsite on ymmärretty monilla eri tavoilla
(12). Tässä viitekehyksessä ei olla sanomassa, että jokin tietty
määrittely on väärin tai oikein. Kussakin tapauksessa ekosysteemin
käsite on määritelty tarkoitushakuisesti. Niin tässäkin tapauksessa.
Ekosysteemin käsite tarjoaa keinon ymmärtää ja jäsentää instituutioita edustavien ihmisten kanssakäymisen monimutkaisuutta, eri
toimijoiden keskinäisriippuvuuksia ja kehittämisen dynamiikkaa.
Tässä viitekehyksessä ekosysteemien innovaatiojohtamisen
määrittelylle keskeisimpiä ovat dynaamiset tekijät. Niitä ei kuitenkaan voi käsitellä ilman perusrakenteiden käsitemäärittelyä.
Kuvaavaa on, että määrittelyissä siirtyminen rakenteista dynamiikkaan on liukuva. Jossain ihmisten välisessä yhteistyössä ihminen
rakenneosana muuttuu dynamiikan osatekijäksi. Rakenteelliset
verkostot muuttuvat liukuvasti dynaamisiksi ekosysteemeiksi, ja
instituutiot muodostavat keskenään lopulta innovatiivista energiaa
jalostavia innovaatioekosysteemejä.

Ekosysteemi on käsitteenä
moni-ilmeinen ja esimerkiksi
se, missä määrin ekosysteemin
keskinäisriippuvuudet ovat
yhden tai muutaman toimijan
sanelemia, vaihtelee suuresti.
Puhekielessä ekosysteemi on
sanana saanut suuren määrän
erilaisia merkityksiä kuten
esimerkiksi Apple-, Google-,
Microsoft-ekosysteemi;
oppimisen, liikkumisen,
hyvinvoinnin ekosysteemi;
kaupunginosaekosysteemi.

Ekosysteemi rakenteena
Tässä viitekehyksessä ekosysteemin jäseniä ovat instituutiot. Rakenteen kautta
määriteltäessä ekosysteemi jää kuitenkin avoimeksi – sitä ei pysty rajaamaan organisaatioksi. Ekosysteemi määrittyy ennen kaikkea tekemisen ja tekemisen tarkoituksen
kautta. Lisäksi siihen kuuluvat toimijat voitaisiin luetella vain määrättyjen ajanhetkien
kohdalla, määrätyissä tilaisuuksissa, ja silloinkin listasta jäisi pois toimijoita, jotka
kokevat olevansa ekosysteemin jäseniä, vaikkeivät olleet edustettuina näissä tilaisuuksissa.
Ekosysteemin jäsenten keskinäisiä suhteitakaan ei voi kuvata suljetussa muodossa,
sillä muodollisia sopimuksia ei kaikessa tekemisessä ole ja suhteet ovat systeemisiä
sekä alati muutostilassa. Ekosysteemillä voi toisaalta olla hallintamalli, kirjallisia
pelisääntöjä ja muita yhteisesti sovittuja mekanismeja, jotka tuovat ekosysteemiin
rakenteellisuutta. Luottamus ja luottavaisuus muihin, ja samalla johtamisen osaaminen ja tuloksellisuus mitataan tällaisten käytänteiden perusteella.
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Tässä viitekehyksessä kuvataan ekosysteemejä ennen kaikkea ihmisten keskinäisen
vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä instituutioiden tasolla asiakkuuksien arvonluonnin ja toimijoiden keskinäisen synergiahyödyn kannalta.

Ekosysteemi toimintana
Ekosysteemiajattelu on systeemiajattelun ilmentymä, joka kiinnittää huomiota verkoston jäsenten välisiin systeemisiin suhteisiin, yhteiskehittämiseen, markkina-aktiviteetteihin ja ylipäätään kaikkiin liiketoimintamallien elementteihin. Takaisinkytkentä,
joka on keskinäisriippuvuuksien yksi muoto, on systeemiajattelun tunnusmerkki.
Ekosysteemi on yhteisen toimintaympäristön jakavien instituutioiden muodostama
joukko, missä instituutioiden keskinäisriippuvuudet oleellisesti määrittävät niiden
toimintaa. Tässä mielessä määritelmä noudattelee biologista ekosysteemin määrittelyä. Yhden jäsenen poistuminen ekosysteemistä voi romuttaa koko verkoston
toiminnan. Toiminta voi olla kehittämistä tai jotain muuta yhteistä tekemistä.
Ekosysteemi voi syntyä instituutioiden verkostojen ansiosta, mutta se syntyy aina
ihmisten toimesta. Toiminta ekosysteemissä – tämän viitekehyksen määrittelemässä merkityksessä – tapahtuu ihmisten välisenä yhteistyönä. Vaikka ihmiset
edustavat kukin jotain instituutiota ja heillä on velvoite edustaa niiden tavoitteita
sekä noudattaa niiden toimintaohjeita, on yhteistyön onnistuminen ja epäonnistuminen kuitenkin viime kädessä riippuvaista ihmisten päämäärien riittävästä
samansuuntaisuudesta ja ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta.
Ekosysteemin jäsenyys muodostuu instituutiotasolla, ja instituutioiden erilaisuuden
takia ihmiset tulevat keskinäiseen yhteistyöhön hyvin erilaisista taustoista. Tämä
aiheuttaa jännitteen, jota johtamisen kannalta voi kuvata innovatiiviseksi energiaksi. Innovaatiojohtaminen perustuu innovatiivisen energian hyötykäyttöön.

Innovaatioekosysteemi
Tässä viitekehyksessä innovaatioekosysteemi määritellään sellaiseksi kehittämisen
ekosysteemiksi, jonka innovatiivista energiaa pyritään yhteisesti, tietoisesti ja
käytännön toimilla suuntaamaan kohti ekosysteemin jäsenten yhteisesti jakamaa
strategista tavoitetta ja samalla kunkin jäsenen omaa strategista tavoitetta kohti.
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Instituutioiden tavoitteet eivät voi olla innovaatioekosysteemissä keskenään ristiriitaisia, mutta ne ovat lähtökohtaisesti
erilaisia. Innovaatioekosysteemin jäsenten strategiset tavoitteet
ovat ihanteellisesti toisiaan täydentäviä suhteessa innovaatioekosysteemin yhteiseen strategiseen tavoitteeseen. Jäsenten
suhde on synerginen, enemmän kuin osiensa summa. Synergian
kuvaaminen näkyvässä muodossa auttaa jäseniä ymmärtämään
oman panoksensa arvon ja eri jäsenten oikeudet syntyvään
uuteen varallisuuteen.

Innovaatioekosysteemin
strateginen tavoite on synerginen,
elävä määrittely asiakkuuksista
ja arvonluonnista niissä,
kyvykkyyksistä, joita ekosysteemissä
on hallittava ja toimintatavoista,
joilla synergiahyödyt ulosmitataan.

Esimerkkejä kaupunkiyhteisön yhteisistä tavoitteista ovat (13):

• Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen
osallistumisaste nousee
• Oppimistulokset ovat Suomen parhaat
• Kaupunki on kansainvälisten päiväkotien ja koulujen edelläkävijä
• Koulukiusaamiselle on nollatoleranssi, ja koulurauha on taattu
• Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona, ja
yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien määrä vähenee
• Nostetaan maahanmuuttajien koulutusastetta, sujuvoitetaan
kotoutumista ja työllistymistä
• Rakennetaan ekologisesti ja kestävästi
• Edistetään liikkumista palveluna
• Joukkoliikenne on sujuvaa, ja sen kulkutapaosuus kasvaa
• Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikutuista matkoista

Innovaatioekosysteemi kattaa kokonaisia liiketoimintamalleja siten, että yksittäinen
toimija saattaa kuitenkin edustaa sen yksittäistä ulottuvuutta kuten esimerkiksi
myyntiä, ohjelmakoodausta tai raaka-ainetuottamista.
Innovaatioekosysteemin jäseninstituutioita edustavien ihmisten omat tavoitteet
ohjaavat heitä yksilöinä. He pystyvät vuorovaikutuksessa luomaan uutta tietoa ja
tietämystä silloin, kun heillä on riittävän yhteinen todellisuus koskien innovaatioekosysteemin strategista tavoitetta. Siltä osin kuin ihmisten näkemykset yhteisestä
tavoitteesta eroavat toisistaan, navigointi eroavien näkemysten välillä on suuri
innovatiivisen energian lähde.
Innovaatiojohtamisen keskeinen haaste on luoda edellytyksiä erilaisten
ihmisten vuorovaikutukselle siten, että heidän henkilökohtainen luottamuksensa vahvistuu ja he löytävät riittävän yhteisen todellisuuden
käsillä olevan toiminnan päämäärästä. Riittävän yhteisen todellisuuden
etsiminen asiakkuuksista ja asiakkaiden tarpeista on tässä pyrkimyksessä hyvä vaihtoehto.

Oppiva ihminen
Oppiminen on mentaalinen prosessi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan itselleen siten, että hänen tavassaan toimia tapahtuu suhteellisen
pysyviä muutoksia. Oppiminen tuottaa yksilön muistissa muutoksia,
jotka ilmenevät tietojen ja taitojen karttumisena, osaamisen lisääntymisenä. Oppiminen on uuden tiedon ja tietämyksen syntymistä.
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Tässä viitekehyksessä
esitetyt määrittelyt
perustuvat luottamukseen
siitä, että eri tavoin
ajatteleminen on uuden
tiedon ja tietämyksen
luomisen lähtökohta –
innovatiivisen energian
lähde. On siis löydettävä
ihmiset, jotka näkevät
päämäärän riittävän samalla
tavalla, mutta jotka tuovat
vuorovaikutukseen ja
dialogiin erilaisia näkökulmia.

Oppiminen ei rajoitu pelkästään uusien käytänteiden omaksumiseen. Kyse on
myös identiteetin muutoksesta: miten minusta tulee monitoimijaiseen yhteistyöhön
avoimesti suhtautuva innovaatioekosysteemin jäsen?
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja luonnollisen ympäristön kanssa. Innovatiivinen energia ilmenee ihmisten erilaisina näkemyksinä
vuorovaikutuksessa, joten on tavoiteltavaa, että tällaista vuorovaikutusta syntyy.
Osittain sitä syntyy ihmisten omatoimisella aktiivisuudella, mutta sitä voi määrätietoisesti edesauttaa.
Fyysisissä, sosiaalisissa ja digitaalisissa yhteiskehittämisen tiloissa tapahtuva
toiminta tarjoaa ihmisille mahdollisuuden uuden tiedon ja tietämyksen luomiseen
vuorovaikutuksen myötä. Yksittäinen osallistuja tuo vuorovaikutukseen oman näkemyksensä ja muodostaa hiljaisesta tiedostaan näkyvää kertoessaan siitä toisille.
Uutta tietoa syntyy, kun osallistujat ymmärtävät toisiaan ja soveltavat tätä ymmärrystä omiin näkemyksiinsä.
Ihmisten vuorovaikutuksessa ratkaisevaa on, että yksilöiden keskinäinen dynamiikka on kitkatonta. Ekosysteemien kitka ilmenee musertavimpana juuri ihmisten
vuorovaikutuksessa. Kitka haittaa ihmisten välistä dynamiikkaa. Kitkatekijät voivat
kuitenkin osittain johtua instituutioiden tasolta ennen kaikkea johtamisen, organisaatiokulttuurien ja instituutioiden sisäisten kitkatekijöiden kertaantumisen kautta.
Innovaatiojohtaminen ekosysteemeissä on näin ollen monikerroksista: instituutiota
toteuttavan organisaation sisäinen johtaminen vaikuttaa suoraan sitä edustavien
ihmisten käyttäytymiseen vuorovaikutuksessa. Toisaalta ihmisten vuorovaikutus yli
instituutiorajojen voi kärsiä kitkasta instituutioiden johtamisen kulttuurien erilaisuuden vuoksi.

Oppiva instituutio
Ekosysteemin jäsen, instituutio, pyrkii oppimaan. Se pyrkii siihen, että sen oma
strateginen intentio toteutuu osana innovaatioekosysteemin jaettua strategista
intentiota – ja vielä niin, että se hyötyy monin verroin suuremmalla tuloksellisuudella
ja vaikuttavuudella kuin se olisi yksinään omin avuin pystynyt saavuttamaan. Tämä
hyöty perustuu instituution innovaatioekosysteemiin tuomaan panokseen, joka voi
olla materiaalinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurinen tai osaamiseen perustuva.
Instituution oppiminen tarkoittaa sen kykyä uudistua toimintatapojaan ja prosessejaan muuttamalla. Instituution oppiminen perustuu ihmisten henkilökohtaiseen
ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaan oppimiseen. Vuorovaikutuksessa
uutta tietoa ja tietämystä luovat ihmiset tuovat omaan organisaatioonsa uutta
ymmärrystä, joka voi lisätä organisaation ymmärrystä uusista asiakkuuksista ja
asiakastarpeista, kyvykkyysvaatimuksista, teknologisista mahdollistajista ja globaaleista trendeistä.
Instituution oppiminen ilmenee esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisenä,
uusina palveluina ja hyödykkeinä, työmenetelminä, teknologioiden käyttöönottona, markkinaosuuksina, kumppanuuksina ja pörssikurssien nousuna. Instituution
oppimisen ilmentymät ovat parannuksia entiseen ja parhaimmillaan uudistavat
organisaation kyvykkyyksiä. Sellaisina ne ovat innovaatioita instituution omassa
toimintaympäristössä.
Yksi instituutio voi esimerkiksi luoda uuden tuotteen, joka voi menestyä markkinoilla. Innovaatio voi olla tuoteinnovaatio tai muu inkrementaalinen parannus
entiseen, mutta yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta ei ole todennäköistä, että
suurta vaikuttavuutta syntyy. Yrityksen, yhdistyksen tai kaupunkiorganisaation
palvelun parannus ei saa aikaan systeemisiä uudistumisen ilmiöitä.
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Yhden instituution osuus arvonluonnissa asiakkuuksissa on
pääsääntöisesti yksi monista osatekijöistä. Entistä parempi
vasara ei muuta maailmaa.
Innovaatiojohtamisen kannalta ekosysteeminäkökulma avaa
uuden mahdollisuuksien avaruuden instituution oppimiseen.
Innovaatiojohtaminen voidaan nähdä oppimisen johtamisena
perinteisen tuotekehittämisen johtamisen rinnalla.

Kun yrityksen osuus arvon luonnissa
on valmistaa vasaroita, se näkee kaikki
haasteet nauloina. Eikä asiakas tarvitse
vasaraa. Hän tarvitsee talon (14).

Oppiva innovaatioekosysteemi
Tässä viitekehyksessä innovaatioekosysteemin oppiminen on asiakkuusperustaisten innovaatioiden syntymisen voimala. Innovaatioekosysteemin oppiminen
perustuu parhaimmillaan asiakkaiden tarpeiden laaja-alaiseen ymmärtämiseen.
Asiakas haluaa talon, ei vasaraa. Mikään instituutio ei pysty yksinään tavoittamaan
asiakkaan kokonaisvaltaisia kipupisteitä.
Samoin kuin instituutiotasolla, myös ekosysteemitasolla oppiminen tapahtuu instituutioita edustavien ihmisten vuorovaikutuksen myötä, instituutioiden asiakkuuksien, kyvykkyyksien ja toimintamallien tukemana. Uusi ymmärrys on asiakkuuksien
kokonaisuuden ymmärtämistä, kunkin instituution panoksen määrittelemistä ja
kunkin instituution sen perusteella itselleen saamaa osuutta synergisestä arvonluonnista ja vauraudesta.
Innovaatioekosysteemin oppiminen tarkoittaa, että sen jäsenet voivat yhdessä
tehdä läpimurron asiakkaiden hyvinvoinnin, prosessien tehokkuuden tai esimerkiksi
luonnollisen ympäristön ekologisen kestävyyden parantamisessa. Innovaatioekosysteemin oppimisen hedelmä, innovaatio, uudistaa koko ekosysteemin asiakkuuksia,
sen jäseninstituutioita ja kehittämiseen osallistuneiden ihmisten osaamista.
Innovaatioekosysteemin yhteinen kyvykkyys on ekosysteemitason oppimisen
tulos – jäseninstituutioiden kyvykkyyksien synerginen tulo. Innovaatioekosysteemin
kyvykkyyksiä ovat esimerkiksi yhteisten palvelulogiikan mukaisten yhteiskehittämisen toimintojen ja innovaatioalustojen kyvykkyydet (15).

Innovaatiomuisti innovaatioekosysteemin ydinkyvykkyytenä
Kyvykkyyksien kumuloitumisella tarkoitetaan innovaatioekosysteemeissä tapahtuvan yhteisen kehittämistoiminnan tulosten tuottamien kyvykkyyksien tallentamista ja pitämistä elinvoimaisina tulevia innovaatiosukupolvia varten. Innovaatioekosysteemi muistaa oman historiansa. Sillä on innovaatiomuisti.
Innovaatiomuisti on innovaatioekosysteemin kruununjalokivi, ydinkyvykkyys. Innovaatiomuisti on innovaatioekosysteemin luoman, jalostaman ja tuhoaman tiedon ja
tietämyksen sisältävä muisti. Innovaatiomuisti kattaa mahdollisimman täydellisesti

• kaiken innovaatiotoimintaan liittyvän sisällön kuten esimerkiksi
ideat, innovatiiviset aloitteet, päätökset, resurssien käytön,
menetelmät, asiakkuudet ja
• innovaatiotoiminnan kontekstin kuten esimerkiksi: missä
olosuhteissa joku idea hylättiin ja millä perusteilla, missä
olosuhteissa innovaatio löi läpi markkinassa, missä olosuhteissa
innovaatiota ei syntynyt ja uusi hyödyke tai palvelu ei menestynyt.
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Innovaatiomuisti laajenee tekemisen myötä, ja se on läsnä kaikkialla sekä kaikkien innovaatioekosysteemissä toimivien käytettävissä. Innovaatioekosysteemiin
tuotuna yhden yrityksen uusi ymmärrys yhdistyy kaikkeen muuhun innovaatiomuistissa olevaan tietoon ja tietämykseen. Näin syntyvä synerginen vaikutus voi
olla monin verroin laajempi ja syvällisempi kuin mitä yksi yritys omin päin voisi
saavuttaa.
Innovaatiomuistin näkyvät muodot voivat olla yksinkertaisesti dokumentteja, tietokantoja tai tietämyskantoja. Niiden toiminnallinen käyttäjärajapinta voi perustua
esimerkiksi tekoälyn kykyyn yhdistää asioita tavoilla, joita tietämyksen etsijä ei
osaa edes määritellä. Innovaatiomuistin kestävät muodot käsittävät kulttuurisia
käyttäytymismalleja, sukupolvien aikana syntyneitä toimintamalleja, menetelmiä
ja työkaluja, näennäisesti epäloogisia tai heikosti ymmärrettäviä aineellisia ja
aineettomia kulttuurisia teoksia sekä esineitä.
Innovaatiomuisti saattaa hyvin olla ristiriitaisten tuntemusten kohde. Toisaalta sen
avoimuus on uusien innovaatioiden liikkeellepaneva voima, toisaalta se on kilpailevan innovaatioekosysteemin kilpailuetu. Tämä näennäinen ristiriita on harha.
Kilpailuetu ei synny tiedosta ja tietämyksestä sinänsä, vaan oppimiseen tähtäävästä dialogista.

Innovaatioalustat innovaatioekosysteemin kyvykkyyksinä
Innovaatioalustat ovat innovaatioiden kehtoja, ekosysteemin innovaatiomuistin
sijaintipaikkoja ja samalla ekosysteemien innovaatiotoimintaan ankkuroituvan
liiketoimintamallin kyvykkyyksiä.
Innovaatioalustan laaja määritelmä on tässä viitekehyksessä kolmetasoinen ja se
koostuu fyysisestä, sosiaalisesta ja digitaalisesta tilasta, toiminnasta ja toiminnan
tarkoituksesta (16).

• Tila on fyysinen (paikkaan sidottu tai digitaalinen paikasta
riippumaton) ja sosiaalinen tila, jossa ihmisten vuorovaikutus
ja oppiminen tapahtuu. Tila sisältää innovaatiotoiminnan
luovat ja jalostavat menetelmät ja työkalut. Se sisältää myös
esimerkiksi aineellisia tai aineettomia teoksia ilmiöiden ja ideoiden
havainnollistamiseen sekä kulttuurin ilmentämiseen.
• Toimintaa on innovaatioekosysteemissä tapahtuva vuorovaikutus.
Kaikki vuorovaikutus ei ole välittömästi kehittämiseen liitettävää
toimintaa. Tapahtumien, kohtaamisten ja pohdintojen yhteys uutta
ratkaisua kehittävään tekemiseen voi olla epäsuora, mutta se on
aina läsnä. Erityisen vaikeasti hahmotettava tämä yhteys on silloin,
kun kehittämistarpeelle ja tavoitteelle ei ole vielä edes pystytty
muodostamaan sanallista kuvausta.
• Innovaatioekosysteemissä vuorovaikutuksen tarkoitus on
määritelmän mukaan kehittäminen kohti yhteistä strategista
tavoitetta. Ne ovat yhteiskunnan yhteisiksi koettuja, kuhunkin
toimintaympäristöön perustuvia, globaaleihin ilmiöihin tukeutuvia tai
niihin varautuvia tavoitteita.

Innovaatioekosysteemeihin liittyy kehittämistyön jakaminen. Innovaatioekosysteemin oppiminen ilmenee kyvykkyytenä hallita kehittämisen vuorovaikutuksia.
Alusta-ajattelu on sovellettavissa valmistavasta teollisuudesta myös aineettomiin
kehittämisen tuotoksiin. Yksi alustakyvykkyyden merkittävä hyöty liittyy juuri
monen keskisen kehittämistyön hallintaan.
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Toimivat innovaatioalustat mahdollistavat myös kääntäen innovaatioekosysteemin
kyvykkyyksien kumuloitumista sekä ekosysteemin innovaatiomuistin kehittymistä.
Kyvykkyyksien kumuloitumisella on tärkeä merkitys innovaatioekosysteemien
toiminnan kestävyydelle ja jatkuvuudelle.

Oppiva yhteiskunta
Kun yhteiskunta saavuttaa yhteiskunnallisen tavoitteen, se on oppinut toimimaan
kollektiivisesti uudella tavalla, joka on lisännyt hyvinvointia ja onnellisuutta sekä
muunlaista menestystä. On syntynyt tavoiteltu vaikuttavuus ja suuri muutos
parempaan. Tavoitehakuisuus perustuu kaupunkiorganisaation laatimaan kaupunkiyhteisön yhteisen strategiaan ja sen sisältämiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin
luottaen demokraattisen toimintamallin kykyyn tavoittaa kaupunkilaisten hyvinvointiin, menestykseen ja onnellisuuteen liittyvät toiveet.
Innovaatioiden tärkeyttä on tässä viitekehyksessä perusteltu kaupunkiyhteisön
yhteisillä tavoitteilla. Näiden tavoitteiden saavuttaminen – vaikuttavuus – on
kaupunkiyhteisön ja globaalin yhteiskunnan arvon mitta. Yhteiskunnan oppiminen
tarkoittaa tässä viitekehyksessä yhteiskunnallista uudistumista, joka lyö läpi
kaupunkilaisten hyvinvointiin, menestykseen ja onnellisuuteen.
Yhteiskunnan tasolla asiakkuuden toimintakenttä ei ole enää pelkästään hyödykkeiden ja palvelujen ostamisen ja myymisen logiikalla toimiva areena, vaan myös
palvelulogiikan mukainen arvonluontia ja hyvinvoinnin kertymistä ja elinvoimaa
vuorovaikutuksessa luova areena. Innovaatioiden on palvelulogiikan mukaisella
areenalla oltava systeemisiä, eli niiden on uudistettava monien keskinäisessä
riippuvuussuhteessa olevien toimijoiden muodostamia systeemejä. Alue-, toimiala-,
ja organisaatiorajat ylittävän yhteistyön tarve on jatkuvasti lisääntynyt. Tämä
johtuu siitä, että erilaiset toimintaympäristön muutokset ja kompleksiset haasteet
korostavat systeemisen lähestymistavan, yhteistyön ja avoimuuden merkitystä
innovaatioiden syntyprosessissa.

Kaupunkiorganisaation rooli
Yhteiskunnallisella toiminnan tasolla hyödynnettävien innovaatioiden odotetaan
tässä syntyvän innovaatioekosysteemeissä. Koska kaupunkiorganisaatio on siinä
asemassa, että se muotoilee yhteiskunnallisia tavoitteita kommunikoitavaan
muotoon, sillä voi myös olla määrätietoinen pyrkimys myötävaikuttaa siihen, että
innovaatioekosysteemit saavat aikaiseksi yhteiskunnallisia tavoitteita toteuttavia
innovaatioita. Samalla kaupunkiorganisaatio on myös itse innovatiivinen toimija
innovaatioekosysteemeissä.
Oppivaan kaupunkiorganisaatioon on siis kaksi eri näkökulmaa:

• Kaupunkiorganisaatio investoi innovaatioekosysteemien toimintaa
mahdollistaviin palveluihin ja myötävaikuttaa näin oppivaan ja
uudistuvaan yhteiskuntaan.
• Kaupunkiorganisaation yksikkö on oppiva instituutio, kuten monet
muut innovaatioekosysteemien jäsenet.
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Kaupunkiorganisaatio aktiivisena mahdollistajana
Kaupunkiorganisaatiolla on yleinen mahdollistava merkitys ekosysteemeille.
Se huolehtii hyvin toimivasta kaupunkiyhteisön toimintaympäristöstä johon
kuuluvat mm. koulutus, tutkimus, rahoitus, infrastruktuuri. Lisäksi kaupunkiorganisaatio on erityisasemassa siksi, että sillä on lähtökohtaisesti verkostokytkentä
kaikkiin kaupungin asukkaisiin, yrityksiin, yhdistyksiin, luonnolliseen ympäristöön
sekä yhteiskuntaan. Toisaalta kaupunkiorganisaation katsotaan yleisesti ”edustavan” yhteiskuntaa demokraattisen edustuksen, päätöksenteon ja vaikuttamisen toimintatavoilla.
Innovaatiotoiminnan tiellä on kitkatekijöitä, joita selitetään tässä viitekehyksessä
luvussa 3 transaktiokustannusteoriaan nojaten. Suuri transaktiokustannus
tarkoittaa, että ihmisten, instituutioiden ja innovaatioekosysteemien vuorovaikutuksessa on kitkaa. Kaupunkiorganisaation arvokkain myötävaikutus innovaatioekosysteemeissä on kitkan lievittäminen – laakereiden voiteleminen. Sillä
on tähän erityisen yhteiskunnallisen asemansa takia hyvä mahdollisuus ja jopa
velvollisuus.
Tämä viitekehys esittää kaupunkiorganisaatiolle johtavaksi ohjenuoraksi hakea
innovaatioekosysteemeissä aktiivista mahdollistajan roolia kitkan poistajana.

Kaupunkiorganisaatio voi luoda itselleen aktiivisen mahdollistajan roolin, jonka
tarkoitus on suunnata innovatiivista energiaa yhteiskunnan tavoitteisiin. Kaupunkiyhteisöissä on paljon ratkaistavia kehittämishaasteita ja mahdollisuuksia sekä
toisaalta myös riittävän tiheässä erilaisia suuria ja pieniä yrityksiä, rahoitus- ja
välittäjäorganisaatioita sekä julkisia ja kolmannen sektorin toimijoita, jotka voivat
tuottaa uusia ratkaisuja yhdessä. Kaupunkiorganisaatio voi omaksua myös omassa
kehittämistoiminnassaan avoimen innovaatiotoiminnan periaatteet, mikä johtaisi
sen omien palvelujen kehittämiseen ekosysteemeissä.
Kaupunkiorganisaation erityinen yhteiskunnallinen asema määrittää sen roolia
yhteiskunnallisten tavoitteiden muotoilussa, odotuksia innovaatiotoiminnalle
kaupunkiyhteisössä ja samalla kaupunkiorganisaation valintoja innovaatioekosysteemien välillä. Se voi sekä koota ja jalostaa kaupunkiyhteisön päämääriä että
aktiivisesti viestiä niistä kehittäviin yhteisöihin.
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Kaupunkiorganisaatio voi myös pyrkiä vaikuttamaan kehittävien yhteisöjen tavoitteenmuodostukseen positiivisella vahvistamisella. Keskeisiä välineitä tässä ovat
esimerkiksi kaupunkistrategia, vaikuttavuustavoitteet sekä kaupunkiorganisaation
tarjoumat erilaisilla innovaatioalustoilla (17).

Tähän viitekehykseen sovellettuna tarjouma on toimintaympäristön tarjoama tuki,
joka mahdollistaa oppimisen edistymisen.
Tavoitteita yhdistävät, kehittämistä ohjaavat ja vuorovaikutuksen kitkaa eliminoivat ihmiset ja heidän välittäjän roolinsa, ihmisten asiakkuus- ja tavoiteohjautuvat aktiviteetit, toimintamallit, kulttuuriset teokset ja tekniset järjestelmät,
mukaan lukien myös esimerkiksi regulaatio, voivat toimia tarjoumina.
Tarjouma on apuneuvo, joka samaan aikaan mahdollistaa ja
ohjaa tekemistä. Termi perustuu ekologiseen havaintopsykologiaan, ja sitä on sovellettu kaupunkiorganisaatioille tutussa
rakennetun ympäristön käsitemaailmassa, missä ympäristö
tarjoutuu jokaiselle yksilölle ainutlaatuisena näyttäytyvänä
mahdollisuuksien kokoelmana. Innovaatioekosysteemien innovatiivisen energian suuntaaminen tarjoumalla tapahtuu monien
ekosysteemin jäsenten toimesta – ei vain kaupunkiorganisaation. Innovatiivisen energian suuntaaminen on dynamiikkaa
haittaavan kitkan poistamista positiivisen vahvistamisen avulla.
Toiminta pyrkii pienimmän kitkan suuntaan.
Kaupunkiorganisaation on tehtävä valintoja kunkin innovaatioekosysteemin kohdalla sen mukaan, kuinka samansuuntainen
tai erisuuntainen innovaatioekosysteemin yhteinen tavoite on
niiden yhteiskunnan tavoitteiden kanssa, joihin kaupunkiorganisaatio itse pyrkii.
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Ekologisen havaintopsykologian
tarjouma-käsite ja tarjoumateoria
on Aalto-yliopiston tutkimuksessa
osoittautunut hyödylliseksi
teoreettiseksi perustaksi
tutkittaessa fyysistä ympäristöä
kullekin yksilölle ainutlaatuisena
näyttäytyvänä mahdollisuuksien
kokoelmana, johon vaikuttavat
sekä yksilön ominaisuudet että
ympäristön fyysiset rakenteet (18).

Valtaosa kehittämisestä tapahtuu muiden kuin kaupunkiorganisaation toimesta. Näin ollen kaupunkiyhteisön
yhteiset päämäärät ovat ihanteellisesti myös innovaatioekosysteemien toiminnan päämääriä. Erilaisten
kehittävien yhteisöjen kytkeminen toisiinsa kaupunkiyhteisön yhteisten asiakkuuksien ja arvonluonnin
(vaikuttavuuden) tavoitteiden kautta voi myös olla
kestävän kaupungin kaupunkiorganisaation tehtävä.
Sen aktiivinen mahdollistava rooli olisi tällöin kitkan
vähentäminen kehittävien yhteisöjen yhteisen kehittämisen tieltä. Kitkaton yhteinen kehittäminen voi johtaa
eristäytyneistä yhteisöistä tavoitehakuisten innovaatioekosysteemien syntymiseen.
Myös muut instituutiot voivat toimia mahdollistajina
ja tarjouman tarjoajana. Kaupunkiyhteisön piirissä on
toimijoita, jotka tarjoavat fyysisiä, sosiaalisia ja digitaalisia tiloja ihmisille, joilla on tarve ja halu osallistua
työpajoihin, hackathoneihin, esitelmätilaisuuksiin ja
muihin tapahtumiin sekä halu järjestää tällaisia tapahtumia. Tilojen tarjoaminen voi olla kaupallisen palveluntarjoajan palvelu tai se voi olla kaupunkiorganisaation
kehittäville yhteisöille tarjoama palvelu.
Esimerkiksi yhteiskehittämisen toimintamalli kouluissa
toteuttaa kaupunkiorganisaation aktiivista mahdollistavaa roolia oppimisen innovaatioekosysteemissä
toimintamallin, sosiaalisen ja digitaalisen tilan avulla.
Yhteiskehittämisen toimintamalli on tarjouma kokonaisuudessaan ja tarkemmassa tarkastelussa siinä
voidaan erottaa osia, jotka myös ovat tarjoumia
itsessään (19).

Kaupunkiorganisaatio luo kaupunkiyhteisölle tarjoumia, kuten tiet, sillat ja
koulut. Näiden investointien päätöksentekokriteerit tulevat suoraan kaupunkiyhteisön yhteisistä tavoitteista, joiden
mukaan kaupunkiorganisaatio erityisesti
toimii. Se, mihin investoidaan ja mihin ei,
on tavoitehakuinen valinta. Tarjouman
ohjaamana asiakkaat pystyvät luontevasti
ja tarkoituksenmukaisesti toteuttamaan
omia tavoitteitaan: oppija saamaan parhaita
oppimiskokemuksia ja kulkija pääsemään
parhaiten paikasta toiseen.
Innovaatioekosysteemien mahdollistava
tarjouma tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan
yhteisten tavoitteiden perusteella
kaupunkiorganisaatio osoittaa resursseja
siten, että innovaatioekosysteemeissä
ihmiset löytävät yhteiskunnallisia tavoitteita
saavuttamaan pyrkiviä innovatiivisia ratkaisuja
keskinäisessä vuorovaikutuksessaan.
Kaupunkiorganisaation tarjouma innovaatioekosysteemeille voi olla eri toimijoiden välisen
yhteistyön edellytysten luominen esimerkiksi
fyysisiä, sosiaalisia ja digitaalisia innovatiivisia
tiloja rakentamalla (20).

Kaupunkiorganisaatiolle voi sopia panostaminen esimerkiksi seuraaviin tarjouman
muotoihin:

• toiminnalliset innovaatioalustat yhteiskehittämisen Living Labeiksi
• innovaatioekosysteemin toiminnan orkestrointi
• uuden tiedon ja tietämyksen luomisen fyysiset, sosiaaliset ja
digitaaliset tilat
• innovaatiomuisti
• ICT-infrastruktuuri
• mahdollistava ja ohjaava sääntely ja hallinto
• ekosysteemeissä tekemisen toimintamallit.

Kaupunkiorganisaatio innovatiivisena kehittäjänä
Kaupunkiorganisaatio on myös itse kehittäjänä innovaatioekosysteemien jäsen sen
lisäksi, että se on innovaatioekosysteemien aktiivinen mahdollistaja. Kaupunkiorganisaatio on instituutiona mukana asiakkaiden ja muiden instituutioiden verkostoissa ja osallistuu yhteiskehittämiseen kussakin tapauksessa oman toimialueensa
innovaatioiden kehittämiseksi. Kaupunkiorganisaatio osallistuu kaupunkielämän,
alustatalouden ja palvelulogiikan mukaiseen palveluliiketoimintaan, digitalisointia
hyödyntävien uusien ratkaisujen, rakennetun ympäristön sekä ihmisten ja luonnollisen ympäristön rinnakkaiselon kehittämiseen.
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Kaupunkiorganisaatio osallistuu innovaatioekosysteemeihin
kehittäjänä käytännön toiminnan tasolla, mikä tarkoittaa organisaatiomallista riippuen esimerkiksi tulosyksikkötasoa. Näin ollen,
johdettuna kaupunkiyhteisön demokraattisesti muodostetuista
tavoitteista, tulosyksikkö toteuttaa omaa osuuttaan näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi tuoden innovaatioekosysteemiin
oman panoksensa, hiljaisen tietonsa ja tietämyksensä sekä muita
resursseja. Kaupunkiorganisaation panos voi olla myös esimerkiksi
ensikäden ymmärrys asiakkuuksista ja niihin sisältyvistä asiakastarpeista. Tämä voi perustua esimerkiksi kaupunkiorganisaation
hallussa olevaan ainutlaatuiseen asiakasdataan.

Kaupunkiorganisaation
yksikkö saattaa olla toisten
innovaatioekosysteemin jäsenten
asiakas. Innovaatioekosysteemissä
voidaankin harkita – ja kehittää
– innovatiivisten hankintojen
menettelytapoja.

Kaupunkiorganisaation investointikohteet ovat potentiaalisia innovaatioalustoja. Kaupunkien suuret tulevaisuusinvestoinnit esimerkiksi energia-, vesi- ja jätehuollossa, asumisessa, liikenteessä ja
terveydenhuollossa ovat vielä pitkälti hyödyntämättä innovaatiotoiminnan kehitysalustoina. Tällä kentällä kuitenkin tapahtuu paljon ja kaupunkien investointikohteita
hyödynnetään yhä aktiivisemmin innovaatiotoiminnassa esimerkiksi erilaisten
innovaatiokilpailujen ja innovatiivisten hankintojen avulla (21).
Myös kaupunkiorganisaation elinkeinopalvelut toimivat instituutioita yhdistävinä
välittäjinä. Ne kytkevät ekosysteemien toimijoita keskenään ja yhdistävät niitä
esimerkiksi kansainvälisiin verkostoihin, kansallisiin ja alueellisiin yrityspalveluihin,
kehittäviin yhteisöihin, opetukseen ja rahoitukseen. Elinkeinopalvelujen avulla
innovaatioekosysteemien jäsenten kynnys päästä julkisiin ja yksityisiin palveluihin,
kontakteihin ja muihin resursseihin paranee.
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5 Lopuksi
Uudistumisessa keskeisessä asemassa ovat innovaatiot. Globaalit trendit ovat
vahvistaneet yhteistyön ja avoimuuden merkitystä. Uudet ideat jalostuvat uusiksi
tuotteiksi yhä useammin verkostoissa. Verkostoja hyödyntämällä eri toimijoilla on
mahdollisuus päästä osalliseksi tarvitsemastaan osaamisesta (22).
Instituutioiden uudistumisen välttämättömyys on tunnustettu, ja se on nostettu
niissä yhdeksi keskeisistä toimintaa ohjaavista arvoista. Pakko uudistua syntyy sekä
instituutioiden ulkoisista että sisäisistä tekijöistä.
Kaupunkiorganisaatioita ei perinteisesti ole nähty dynaamisina kehityksen edelläkävijöinä. Demokraattisesti valitut kuntapäättäjät, selkeä organisaatiorakenne
ja ohjesäännöissä määritellyt vastuut sekä hyvät palvelut vahvistavat mielikuvaa
vakaasta, tutusta ja turvallisuudentunnetta herättävästä kaupunkiorganisaatiosta
tai -yhteisöstä.
Kaupunkiorganisaatioissa on vakiintuneet tavat toimia. Osa toimintatavoista
perustuu lainsäädäntöön, osa vuosien varrella muotoutuneeseen työ- ja toimintakulttuuriin. Vakiintuneet toimintatavat saattavat kuitenkin hidastaa tai jopa estää
uusien innovaatioiden syntymistä ja toteutusta.
Kaupunkiorganisaatioiden on kuitenkin uudistuttava: yksilöihin, yhteisöihin, yrityksiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön kohdistuvat muutoshaasteet ovat samalla myös
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kaupunkiorganisaatioiden muutoshaasteita. Niiden tulee toimia osana verkostoja
ja ekosysteemejä. Samalla kaupunkiorganisaatiot pääsevät osaksi laajempaa
kokonaisuutta, erilaista osaamista ja uusia ajatuksia sekä soveltamaan jaettuja
hyviä käytäntöjä.
Ekosysteemien innovaatiotoiminnan hyödyntäminen edellyttää oppimista – uusien
kyvykkyyksien luomista, mukaan lukien kykyä uudistua. Uusia kyvykkyyksiä tarvitaan muun muassa ekosysteemien toimijoiden, dynamiikan ja tarpeiden analysointiin, toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ja trendien tunnistamiseen sekä
ekosysteemien toiminnan orkestrointiin, tukemiseen ja yhteiskehittämistä palvelevien alustojen rakentamiseen.
Kaupunkiorganisaatioiden on opittava verkostoissa ja ekosysteemeissä toimimisen
pelisäännöt sekä sietämään kokeilukulttuuriin kuuluvat epävarmuudet. Toiminnan
uudistamiseksi tarvitaan ennen kaikkea asiakkuuksien ja palvelulogiikan ymmärtämistä, uusia liiketoimintamalleja, tiedolla johtamista ja tiedon hyödyntämistä.
Uudistumisen tarve koskee koko kaupunkiorganisaatiota. Jotta kaupunkiorganisaatio, sen toimialat ja yksiköt, tiimit ja yksilöt uudistuisivat haluttuun suuntaan,
tulee panostaa erityisesti johtamisjärjestelmään, johtamisen käytäntöihin sekä
ohjaavan ja kannustavan työ- ja toimintakulttuurin luomiseen. Kannustamalla,
kouluttamalla ja jatkuvalla valmennuksella sekä ohjaavalla johtamisella kehitetään
ja vahvistetaan ihmisten toivottua käyttäytymistä ja luodaan edellytyksiä yksilöiden ja ryhmien itseohjautuvuudelle. Kulttuuria voidaan kehittää kannustamalla
vertaisoppimiseen.
Ammattimaiseen johtamiseen kuuluu toiminnan jatkuva seuranta sekä vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi. Mitattavat tavoitteet, selkeät raportointikäytännöt
ja kehittämistarpeet tunnistava itsearviointi ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan.
Tarvittaessa tulee voida tehdä ketteriä korjausliikkeitä toiminnalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Uudistuminen tarkoittaa siirtymää perinteisestä uuteen. Siirtymässä on kiinnitettävä erityistä huomiota johdon tukeen niissä tilanteissa, joissa ihmiset ovat valmiita
ottamaan askelia ekosysteemien suuntaan ja muuttamaan omia toimintatapojaan.
Tavoitteena on uuden johtajuuden syntyminen yksilöissä.
Tämä viitekehys on suunnattu erityisesti kaupunkiorganisaatioiden innovaatiotoiminnasta ja innovaatiojohtamisesta vastaaville ja niitä kehittäville henkilöille. Viitekehyksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä innovaatioekosysteemeistä ja avata
niissä tapahtuvan innovaatiotoiminnan sisältöä, merkitystä ja siitä saatavia hyötyjä.
Viitekehys yhdenmukaistaa ekosysteemeihin ja innovaatiojohtamiseen liittyviä avainkäsitteitä. Käsitteiden määrittely yhdenmukaisella tavalla mahdollistaa toimivan ja hedelmällisen vuoropuhelun
ihmisten välillä. On kaikkien etu, jos kokemuksia viitekehyksen
soveltamisesta jaetaan avoimesti ekosysteemien toiminnasta ja
innovaatiojohtamisesta kiinnostuneille.
Viitekehystä sovelletaan kulloinkin kohteena olevaan kaupunkiyhteisöön, sen toimijoihin ja sen toimintaympäristön tekijöihin ja
olosuhteisiin. Viitekehyksen toivotaan auttavan toimintamallien
kehittämistä siten, että kaupunkiorganisaation innovaatiotoiminnasta vastaavat henkilöt pystyvät analysoimaan ekosysteemejä ja
kehittämään kaupunkiorganisaation tarjoumaa innovaatioekosysteemien avuksi.
Viitekehyksen soveltaminen kaupunkiyhteisöissä edesauttaa
esimerkiksi yhdenmukaisen kysynnän ja kasvavan markkinan
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Kaupungin, sen asukkaiden,
sen piirissä toimivien yrittäjien,
yritysten ja niiden työntekijöiden,
yhdistysten, seurojen ja muiden
kolmannen sektorin toimijoiden,
tutkimus- ja kehitys- sekä
opetusorganisaatioiden ja
lopulta luonnollisen ympäristön
onnellisuus, hyvinvointi,
elinvoima ja/tai menestys
ovat niitä päämääriä, joihin
viitekehyksen käytöllä pyritään.

syntymistä innovaatioekosysteemien alustapalvelujen, hyödykkeiden ja teknologioiden tarjoajille. Uusi liiketoiminta, työllisyyden kasvu ja vaikuttavat palvelut
kannustavat viitekehyksen soveltamiseen ja edelleen kehittämiseen. Myös tutkimus,
opetus ja kehittäminen hyötyvät aiempaa suuremmasta, kattavammasta ja laadultaan yhdenmukaisemmasta monessa kaupungissa tuotetusta tiedosta.
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Liite: Viitekehyksen
jatkokehitys

Ekosysteemien innovaatiotoimintaa kuvaavassa viitekehyksessä on tarkasteltu
innovaatiojohtamista ja kaupunkiorganisaation roolia ekosysteemisen toiminnan
ja innovaatioiden edistäjänä. Viitekehyksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä
innovaatiotoiminnan edellytyksistä, rakenteista ja hyödyistä sekä innostaa ekosysteemien toimijoita yhteiseen kehittämiseen.
Kokemukset ja opit ekosysteemien innovaatiotoiminnasta tulevat muovaamaan viitekehystä nykyisestä; viitekehyksen kehittäminen on alkuvaiheessaan.
Vastausyritykset tämän version aloitussanojen kysymyksiin johtivat uusiin kysymyksiin.
Viitekehyksen jatkokehittämisen kohteiksi on tunnistettu muun muassa seuraavat
keskeiset aiheet:

Asiakkuuden uusi luonne palvelulogiikassa
Asiakkuuden luonne on muuttumassa ratkaisevasti nykyisestä: palvelun käyttäjästä tulee palvelun kehittäjä ja jopa tuottaja. Markkinoille syntyy täysin uusia
palveluita, uudella tavalla tuotettuna ja rahoitettuna.

• Miten ekosysteemeissä ja kaupunkiorganisaatiossa huomioidaan
asiakkuuden luonteen muuttuminen ja asiakkaan roolin muutos?

Arvon luonti ja varallisuuden karttuminen
Innovaatioekosysteemeissä syntyvät innovaatiot luovat edellytyksiä hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääntymiselle, uudelle liiketoiminnalle ja varallisuuden
kasvulle. Varallisuuden kasvu puolestaan mahdollistaa edelleen esimerkiksi
arvoa luovien investointien rahoittamisen ja uusien innovaatioiden kokeilun.
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Arvon luonnin positiivinen kierre koskettaa siten kaikkia toimijoita: yhteiskuntaa, yrityksiä, yhteisöjä, yksilöitä ja toimintaympäristöä.

• Miten kaupunkiorganisaatio luo arvoa esimerkiksi asukkailleen
ja asiakkailleen, miten se osaa hyödyntää verkostojen
osaamisen ja innovaatiokyvyn ja miten se oppii luottamaan
innovaatioekosysteemien toimivuuteen?
• Mitä varallisuuden karttuminen tarkoittaa kolmannen sektorin
toimijoille, yhdistyksille, tutkijoille, oppijoille ja luonnolliselle
ympäristölle?

Kyvykkyysvaatimukset
Ekosysteeminen ajattelu, innovaatiojohtaminen ja palvelulogiikan ymmärtäminen edellyttävät kaupunkiorganisaatiolta kykyä uudistua. Ajattelu- ja
toimintatavan muutos yhdistettynä uuteen osaamiseen ja kokeilukulttuuriin
luovat hyvät edellytykset uudistumiselle.

• Miten kaupunkiorganisaatiossa tunnistetaan tarvittavat kyvykkyydet
ja miten niitä rakennetaan?
• Mitä kyvykkyyksiä kaupunkiorganisaatiolla itsellään tulee olla ja mitä
kyvykkyyksiä kannattaa hakea verkostoista?

Yhteinen kieli
Yhteinen kehittäminen tarvitsee yhteisen kielen. Viitekehyksessä käytetyille
käsitteille on olemassa lukuisia määritelmiä. Kieli elää ajan myötä ja tämän
viitekehyksen version tarjoamat käsitteet ja niiden kuvaamiseen ehdotetut
termit kehittyvät kaupunkien innovaatiotoiminnan tuottaman palautteen avulla.
Olisi hyödyksi, jos syntyisi ”ekosysteemien innovaatiojohtamisen kielenhuolto”
– mahdollisesti vertaistoimintana asiantuntijoiden ja kaikkien ekosysteemitoimijoiden kesken.

• Mitkä ovat verkostoille, ekosysteemeille ja kaupunkiorganisaatioille
keskeisiä käsitteitä ja mitä niillä tarkoitetaan?

Innovaatioekosysteemien luonne
Innovaatioekosysteemit ovat erilaisia. Niihin vaikuttavat muun muassa niiden
jäsenet, jäsenten toimintakulttuuri ja innovaatioekosysteemeissä toimivat
ihmiset sekä niiden toimintaympäristöt ja kehitysvaiheet.

• Miten erilaiset innovaatioekosysteemit toimivat keskenään
esimerkiksi kaupunkiyhteisössä ja miten eri kaupunkiyhteisöjen
innovaatioekosysteemit kohtaavat toisensa?

Uudet tavat toimia
Nykyiset toimintatavat antavat tilaa uusille. Kaupunkiorganisaation tulee
tunnistaa, mistä toimintamalleista tulisi osata luopua ja oppia pois, mitä tulisi
vahvistaa ja millaisia uusia toimintatapoja tulisi kehittää. Uudet tavat toimia
liittyvät muun muassa asiakkuuksien luonteeseen palvelulogiikassa sekä
verkostoissa ja alustoilla tapahtuvaan kehittämiseen.
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• Miten kaupunkiorganisaatio voi kannustaa uusiin toimintatapoihin ja
mahdollisuuksia näkevän toimintakulttuurin rakentamiseen?

Innovaatiomuisti
Innovaatiotoiminta saa kimmokkeita ideoista, mikä on ehtymätön energialähde.
Ideoiden jalostaminen ja kehittäminen kohti mahdollista innovaatiota perustuu
hyvässä käytännössä tietoon ja tietämykseen siitä,

• mitä vastaavien ideoiden kohdalla aiemmin on tapahtunut,
• missä kontekstissa ja minkä vuoksi joku kehittämisaloite menestyi ja
miksi toinen hylättiin
• mitkä tekijät johtivat joidenkin kehittämisaloitteiden kuoriutumiseen
asiakkaiden arvonluonnin kautta vahvistetuiksi innovaatioiksi?

Jos tämä tieto ja tietämys voidaan tallentaa kaupunkiyhteisön ja innovaatioekosysteemien innovaatiomuistiin, uusien innovaatioiden syntymiselle
tarjoutuu hedelmällinen kasvualusta. Kaupunkiyhteisöllä on hallussaan valtava
määrä tietoa. Tieto ei kuitenkaan ole aukotonta.

• Miten esimerkiksi kaupunkiorganisaatio saa tiedon eri verkostoissa
ja ekosysteemeissä syntyneistä innovaatioista, minne tämä tieto
tallentuu ja kuinka se tuodaan kaikkien saataville?
• Kuinka huolehditaan siitä, että tiedon jakaminen
innovaatioekosysteemissä on kannattavaa ja antoisaa toimijalle
itselleen eikä se aiheuta epäluuloisuutta tiedon omistusoikeuden ja
hyödyn jakamisen suhteen?
• Miten kaupunkiorganisaatio hyödyntää olemassa olevaa ja
uutta tietoa esimerkiksi asiakkuuksien hallinnassa, palvelujen
kehittämisessä ja liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa?

Viitekehyksen soveltaminen käytäntöön
Viitekehys tarjotaan uudistumisen, strategisen johtamisen ja käytännön tekemisen tueksi. Geneeriseksi tarkoitettu viitekehys edellyttää kuitenkin soveltamista kulloiseenkin toimintaympäristöön: mikä on esimerkiksi kaupunkiorganisaation tavoite ekosysteemisessä toiminnassa, miten kaupunkiorganisaatio
tukee ekosysteemien innovaatiotoimintaa jo nyt, millainen toimintakulttuuri
kaupunkiorganisaatiossa vallitsee tai mitä tarvittavia kyvykkyyksiä kaupunkiorganisaatiossa ja verkostoissa on jo olemassa. Kaupunkien välinen vuoropuhelu
viitekehyksen sisällöstä ja innovaatiojohtamisesta jatkuu.

• Millaisia käytäntöjä tulisi luoda kokemusten jakamiseksi muiden
asiasta kiinnostuneiden kanssa?
• Mitä välineitä ja työkaluja kannattaa hyödyntää yhteisessä
kehittämisessä ja toiminnan uudistamisessa – esimerkiksi Kunnan
johtamisen viitearkkitehtuurin (JVA) tarjoamia välineitä ja muita
toimintamallien kuvaamiseen tarkoitettuja työkaluja, kuten
Kuntakanvasta?
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