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Tiivistelmä

Innovaatiotoiminnassa on meneillään merkittävä ajattelutavan muutos. Asiakaslähtöisyys, verkostomainen toiminta,

avoimet innovaatioympäristöt ja palveluliiketoiminta ovat merkittäviä ajureita, joihin innovaatiopolitiikan strategisissa

linjauksissa on otettava kantaa. Osana kansallisen innovaatiostrategian valmistelua järjestettiin syksyllä 2007 kaup-

pa- ja teollisuusministeriössä 11 työpajaa. Niissä esitettiin yhteinen huoli siitä, että Suomessa on liian tuotanto- ja

teknologiakeskeinen innovaatiotoiminta ja tätä vastaava teknologiakeskeinen innovaatiopolitiikka. Lisäksi edelleen

vallitsevana ajattelumallina on Suomi-keskeisyys globaalin näkökulman sijaan. Yhteisenä huolena oli myös asenne-

ja kulttuuriympäristö, mikä ei tue yrittäjyyttä, riskinottoa ja moniarvoisuutta. Erityisiksi haasteiksi koettiin palveluinno-

vaatiot, kasvuyritystoiminta sekä julkisen sektorin palvelutuotanto ja innovaatiotoiminta.

Työpajojen johtopäätös oli, että nyt on hyvä hetki ja tarve innovaatiopolitiikan strategiselle uudistumiselle. Politiikan

sisältöjä on uudistettava uuden innovaatiotoiminnan mukaiseksi. Uudistumista tukevat myös monet käynnissä olevat

rakenteelliset uudistukset, jotka mahdollistavat uudet toimintatavat ja sisällöt. Innovaatiopolitiikan uudistumisen pe-

ruspiirteenä on politiikan vahvempi laaja-alaisuus. Kysyntälähtöiselle ja innovaatioiden hyödyntämistä painottavalle

innovaatiopolitiikalle laaja-alaisuus on elinehto. Laaja-alaisuuden hallinta edellyttää valintojen tekemistä, jotta laaja-

alaisuus ei latistu kaiken kattavaksi. Työpajoissa peräänkuulutettiin rohkeutta tehdä strategisia valintoja, mutta työpa-

joissa näitä valintoja ei juurikaan vielä tehty. Tähän ei olisi edes ollut edellytyksiä, koska temaattiset työpajat tarkaste-

livat innovaatiopolitiikkaa eri näkökulmista eivätkä kokonaisuutena.

Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan ydinasiaksi työpajoissa nousi julkisen sektorin rooli. Julkinen palvelutuotanto ja laa-

jemmin julkisen sektorin innovaatiotoiminta ovat alueita, joissa nähdään paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja tar-

vetta uudistumiselle. Julkiset hankinnat ovat laaja osa innovaatiotoiminnan hyödyntämättömistä mahdollisuuksista.

Kansainvälisesti hyväksi arvioitu julkinen hallintomme voisi toimia suunnannäyttäjänä myös muille maille. Tämä edel-

lyttää kuitenkin julkisen sektorin innovaatiokyvykkyyden ja notkeuden olennaista kasvattamista.



2

www.innovaatiostrategia.fi

1. Taustatietoa

Kansallisen innovaatiostrategian valmistelutyö syksyn 2007 aikana on ollut erittäin laaja-alainen ponnistus. Strategi-

aa on valmisteltu kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston johdolla virkamiestyönä syksyllä 2007, ja valmis-

telutyöhön on osallistunut laajasti tulevan työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstöä sekä muiden ministeriöiden edusta-

jia. Valmistelutyön perustana ovat olleet kaikille tahoille avoin internet-konsultaatio sekä 11 temaattista asiantuntija-

työpajaa. Avoimen konsultaation tulokset on kuvattu erillisessä raportissa. Tähän yhteenvetoon on koottu työpajojen

keskeiset tulokset. Yhteenvedon ovat laatineet strategiaprosessin konsultit Gaia Consulting Oy ja Net Effect Oy. Se

on lyhennyksenomainen tiivistelmä työpajojen keskusteluista ja loppupäätelmistä. Yhteenveto ei edusta kauppa- ja

teollisuusministeriön, kansallisen innovaatiostrategiahankkeen tai kenenkään työpajoihin osallistuneen henkilön tai

tahon virallista kantaa.

Työpajat toteutettiin syys-marraskuussa 2007 ja niiden valmisteluun ja keskusteluihin osallistui kaikkiaan n. 400 hen-

kilöä. Kunkin työpajan valmistelusta vastasi strategiatyön valmistelusta vastuussa olevan projektiryhmän edustajien

kokoama ryhmä asiantuntijoita. Valmisteluryhmä kokosi yhteen työpajan osallistujille etukäteisaineistona jaetun kes-

kustelualoitteen, johon oli myös listattu työpajassa käsiteltäviä olennaisia kysymyksiä. Keskustelualoitteiden laadin-

taan ja valmistelutyöhön osallistui arviolta noin 50 henkilöä eri hallinnonaloilta. Varsinaiset työpajat toteutettiin kaikki

yhtenäisen ohjelman mukaisesti ja työpajojen läpiviennistä vastasivat strategiaprosessin konsultit. Työpajojen jälkeen

keskustelut raportoitiin työpajojen yhteenvetomuistioissa, joita osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida ja joita tar-

kennettiin kommenttien perusteella. Työpajaraporttien tuottamisesta vastasivat työpajojen läpiviennistä vastanneet

strategiaprosessin konsultit. Tässä yhteenvedossa on esitetty tiivistetysti työpajojen läpileikkaavat teemat, ehdotetut

toimenpiteet sekä nostettu esiin myös kysymyksiä ja asioita, joita työpajoissa ei käsitelty.

2. Kilpailuetu ei synny menneisyyden vahvuuksista

Parhaillaan on käynnissä iso innovaatiotoiminnan ajattelutavan muutos. Teknologisen tuotekehityksen ja tuotan-

non tehostamisen rinnalla innovaatiotoiminnan painopiste on yhä enemmän asiakaslähtöisissä, verkostomaisissa ja

avoimissa innovaatioekosysteemeissä, jotka toimivat globaalissa maailmantaloudessa. Palveluliiketoiminnan mer-

kitys on kasvanut ja menestyjät hyödyntävät teknologioita tehokkaasti, kun ne luovat uusia palvelukonsepteja. Työ-

pajoissa pidettiin tulevaisuuden suurimpana uhkana sitä, että Suomi ei ole houkutteleva ympäristö ja uudistu-

miskykyiset yritykset lähtevät pois ja kehitysinvestoinnit hiipuvat. Menestyvät yritykset mukautuvat tulevaisuu-

dessa ketterästi kilpailutilanteeseen. Kysymys on vain siitä, toimivatko ne jatkossa Suomessa.

Työpajojen keskusteluissa korostui huolena Suomen asenne- ja kulttuuriympäristö. Keskustelijoiden mielestä pe-

rinteemme eivät tue menestymistä ja positiivista ahneutta, yrittäjyyttä, monikulttuurisuutta eivätkä palvelujen kehittä-
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mistä. On kuitenkin todettava, että strategian laadinnassa ei ole syytä keskittyä liikaa vain heikkouksiin. Strategisten

linjausten laadinnassa on nähtävä mahdollisuudet muutoksen tekemiseksi. Työpajojen keskusteluissa korostui erityi-

sesti se, että uusi nuori sukupolvi nähdään positiivisena tien- ja suunnannäyttäjänä. Uudella sukupolvella on selvästi

uudenlainen ote yrittäjyyteen ja yrittämiseen sekä innovaatiotoimintaan yleensä.

Työpajojen osallistujat kokivat ongelmaksi sen, että suomalainen innovaatiotoiminta on edelleen hyvin tuotanto-

ja teknologiakeskeistä. Heikoimmaksi lenkiksi työpajoissa todettiin erityisesti palveluliiketoimintaa tukeva

innovaatiotoiminta. Palvelut laajasti nähtynä ovat tulevaisuuden kasvun ja menestyksen perusta, mutta niihin ei ole

toistaiseksi panostettu tarpeeksi. Osaltaan haaste on siinä, että palveluliiketoimintaa ei ymmärretä riittävästi. Yleinen

keskustelu koskee edelleen palveluiden ja tuotteiden erojen ja yhtäläisyyksien tunnistamista, palveluinnovaatioiden

tunnuspiirteiden erittelyä eikä niinkään sitä, miten palveluiden uudistumista aidosti saadaan edistettyä tai mitä tämä

merkitsee julkisen politiikan kannalta.

Työpajojen keskusteluissa korostui se, että keskimäärin suomalaiset yritykset eivät ole muuttaneet innovaatiotoimin-

tansa luonnetta. Tämän ongelman todellisista mittasuhteista ei kuitenkaan ole tarpeeksi täsmällistä tietoa. Käytössä

olevat tilannekuvan mittarit kertovat vain vanhasta innovaatiotoiminnasta. Työpajoissa esitettiin huoli, että yri-

tysten perinteiset t&k-investoinnit ovat tulevaisuudessa vähenemässä, mutta tämän rinnalla ei vielä mitata uudenlai-

sia innovaatiotoiminnan ilmentymiä yrityksissä tai julkisella sektorilla. Erityisesti palveluliiketoiminnan ja julkisen sek-

torin palvelutuotannon kohdalla korostuu se, että keskustellaan kokonaisuudesta, joka on erittäin monimuotoinen ja

jonka kuvaamisen ja jäsentämisen työkalut eivät ole tarpeeksi pitkälle kehittyneitä.

Yksi työpajojen läpileikkaava teema on se, että Suomi-keskisestä ajattelutavasta on päästävä eroon. ”Kansallisia”

asioita on hyvin vähän ja kaikessa toiminnassa sisäänrakennettuna piirteenä tulisi olla kansainvälisyys. Jo nyt liike-

toiminnassa tarvittavasta osaamisesta ja tiedosta suurin osa tuotetaan Suomen ulkopuolella ja tulevaisuudessa näin

tapahtuu yhä enemmän. Suomessa tuotettavan tiedon on oltava maailman parasta ja tutkimusympäristön on

oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen. Uhkana on tutkimustoiminnan tason heikkeneminen. Keskikastissa pai-

niminen paikallisia yrityksiä palvellen ei enää tulevaisuudessa riitä. Globalisaatio ei vie kansallisia ja alueellisia eri-

tyispiirteitämme pois. On oltava kykyä nähdä, mikä on kansallisesti ja alueellisesti säilyttämisen ja kehittämisen ar-

voista. Globalisaation ei pidä sumentaa näkökenttää, vaan se tulee nähdä horisontaalisena teemana, joka on huomi-

oitava, mutta johon on myös suhtauduttava terveen kriittisesti.
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3. Horisontaalinen innovaatiopolitiikka turvaa laaja-alaisen innovaatiotoi-
minnan edellytykset

Työpajojen johtopäätös oli, että Suomessa on vahvasti edustettuna teknologia- ja tiedepolitiikka, jolle leimaa-

antavinta on tuotanto- ja teknologiakeskisyys. Innovaatiopolitiikka on vasta kehittymässä. Ajattelumuutosta ovat pyr-

kineet aikaansaamaan yksittäiset toimijat, mutta sanoma uudistumisesta ei ole vielä tavoittanut politiikan asiakas-

joukkoa (yritykset, tutkijat, julkinen sektori ja politiikka (”politics”)) eikä täysin teknologia- ja tiedepolitiikan tekijöitä-

kään. Strategisen tason isoa uudistumista ei ole vielä tapahtunut.

Työpajoissa koettiin huolena se, että innovaatiotoimintaa ei saada poliittisella agendalla tarpeeksi korkealle. Se ei

herätä poliittisia intohimoja, koska kehitys on ollut myönteistä ja panosindikaattorit ovat osoittaneet hyvää kehitystä.

Tiede- ja teknologiapolitiikka on keskittynyt panostusten tarkasteluun. Sen sijaan näiden panostusten hyötyjä ei

ole pyritty maksimoimaan eikä ole kehitetty laaja-alaisia mittareita toteutuneille hyödyille. Politiikalle ei siis ole ollut

aitoa ”kilpailuympäristöä”, joka olisi pakottanut uudistumiseen. Työpajoissa todettiin, että tiede- ja teknologiapoli-

tiikka on saanut olla liian rauhassa sitten 80-luvun. Hallitusohjelmassa innovaatioasiat ovat nyt korkealla, mutta

voidaan kysyä onko tämä riittävä potku uudistumiselle. Tarvitaan aitoa poliittista keskustelua, joka innovaatiopolitiikan

kentällä koskettaa myös arvovalintoja.

Työpajoissa todettiin, että halu uudistua on nyt korkealla ja lisäksi on halu uudistua ilman vakavaa kriisiä. Huomatta-

van monet käynnissä olevat rakenteelliset uudistukset mahdollistavat ison muutoksen (TEM, yliopistojen ra-

kenneuudistus, sektoritutkimuksen uudistuminen, aluekehittämisen instrumenttien mahdolliset uudistukset jne.).

Haasteena on kuitenkin saada nämä muutokset orkestroitua strategian mukaiseksi.

Perusongelmaksi ja myös vahvuudeksi liki kaikissa työpajoissa todettiin kansallinen yksimielisyys. Konsensusmen-

taliteetti tappaa innovatiivisuuden, mutta toisaalta vahva konsensushakuisuuskulttuuri Suomessa mahdollis-

taa tehtyjen päätösten viemisen eteenpäin tehokkaasti. Myös innovaatiostrategian työpajojen keskusteluja leima-

si vahva konsensushenkisyys ja osallistujien itsensä pelko siitä, että strategiatyöllä ei saavuteta uudistumiseen tarvit-

tavaa räväkkyyttä. Työpajojen keskusteluista ja yhteenvedoista ei löydy ristiriitoja. Ristiriitoja olisi voinut toivoa

enemmän, jotta ne olisivat tarjonneet pohjaa mielenkiintoiselle dialogille ja valinnoille. Työpajojen keskusteluissa pe-

räänkuulutettiin rohkeaa fokusointia ja valikointia. Dialogia syntyy, vasta kun tehdään arvovalintoja ja siirrytään tasa-

päisestä politiikasta fokusointiin. Työpajoissa ei kuitenkaan näitä rohkeita valintoja tehty, vaikka niiden tarve todettiin.

Tulevan innovaatiopolitiikan ydinpiirre on laaja-alaisuus, joka perustuu laajaan innovaation käsitteeseen ja jossa pai-

notetaan innovaatioiden hyödyntämisen näkökulmaa. Perinteinen ”teknologiatyöntömallinen” innovaatiopolitiikka ei

tarvitse laaja-alaista otetta, mutta kysyntälähtöiselle ja innovaatioiden käyttöönottoa painottavalle innovaa-

tiopolitiikalle laaja-alaisuus on elinehto. Innovaatiopolitiikan tarkastelemien asioiden on oltava laajalla pohjalla.

Innovaatiotoiminta itsessään on laajempaa kuin teknologiakehitys ja se kattaa laajemman joukon yksittäisiä teemoja
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ja useampia toimijoita. Erityisesti julkisen sektorin rooli ”innovaattorina” nähdään yhtenä laaja-alaisen innovaatiopoli-

tiikan peruselementtinä.

Laaja-alaisuuden yhtenä vaarana on innovaatioasioiden liudentuminen, jos kattokäsitteen alle sijoitetaan lii-

kaa asioita. Ongelma on myös se, että tiede- ja teknologiapolitiikka on ollut suhteellisen pienen ”sisäpiirin” politiikka.

Innovaatiojärjestelmä näyttäytyy hyvänä ja toimivana niille, jotka ovat sen ”sisäpiirissä” ja ”ulkopuolisille” epäselvänä.

Työpajojen keskusteluissa vahvuuksina korostuvat tiede- ja teknologiapolitiikan perinteisesti kattamat alueet ja haas-

teiksi nostetaan perinteisen alueen ulkopuoliset tekijät. Voidaan kysyä, miten politiikan tekijöiden joukko saadaan

uudistumaan niin että se vastaa innovaatiopolitiikan sisällöllisen uudistumisen haasteisiin? Mitkä ovat uusien tahojen

osallistumisen insentiivit ja toisaalta tarjolla olevat mahdollisuudet?

Innovaatiotoiminnan ajattelutavan muutos näyttäytyy helposti vain semanttisena laajentumisena. Asioita on enem-

män, ja niiden hahmottaminen on vaikeaa yhden kattokäsitteen alla. Työpajoissa todettiin haasteeksi se, että uusia

asioita sijoitetaan innovaatiopolitiikan otsikon alle, mutta se näyttäytyy asiakaskunnalle edelleen samanlaisena tiede-

ja teknologiapolitiikkana kuin ennenkin.

Innovaatiopolitiikan terminologia on epäselvää, minkä vuoksi asiat helposti hämärtyvät. Käsitteiden haastavuus ilme-

ni erityisesti siinä, että liki jokainen työpaja ajautui keskusteluun siitä, mitä on ”innovaatio” ja mitä on ”innovaatiopoli-

tiikka” esitetyssä kontekstissa. Tämä kuvastaa tarvetta sille, että laadittavan strategian tulee ennemmin olla linja-

us, määrittely ja eri tahojen vastuiden määrittely uudistuvalle politiikalle kuin strateginen toimenpideohjelma

kohdennettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Uuden asian käsittely edellyttää joka tapauksessa käsitteellistä sel-

keyttä. Nyt kehittymässä oleva sekavahko käsitteistö estää laaja-alaisen aidon osallistumisen, joka kattaa yritykset,

kansalaisjärjestöt, sektoripolitiikkojen erilaiset haasteet ja poliittisen hyväksyttävyyden. Erityistä haastetta strategia-

työn kommunikoitavuudelle asettavat tarve-, kysyntä-, asiakas- ja tarjontalähtöisyyden käsitteet, palvelukä-

sitteen haltuunotto ja tulkitseminen, asiakkaan määrittely, innovaation määrittely, laaja-alaisuuden ja ho-

risontaalisuuden käsitteet sekä ”yhteistyö” ja ”kumppanuudet”. Näistä viimeisimmän kohdalla on havaittavissa

läpileikkaavana tarve uudistaa ja tiivistää julkisen sektorin ja yritysten yhteistyön muotoja. Tähän uudistumistarpee-

seen viitataan usein ”kumppanuutena”, jonka tarkat sisällöt jäivät kuitenkin usein edelleen liian yleiselle tasolle.

Työpajojen läpi yksimielinen johtopäätös oli, että innovaatiopolitiikan pitää valikoida ja fokusoida. Suomessa

tarvitaan ”kahden kärjen” ”matriisi” innovaatiopolitiikkaa, joka luo laveasti perusteet ja edellytykset laaja-alaiselle in-

novaatiotoiminnalle ja tämän rinnalla tekee tietoisia rohkeita valintoja fokusoiden joillekin alueille. Rohkeiden valinto-

jen sisällölliset ehdotukset jäivät kuitenkin työpajojen tulemina suhteellisen ohuiksi. Yhtenä näkökulmana aineistosta

kuitenkin nousee esiin se, että sisältöjen valikoimisen sijaan ”matriisipolitiikkaa” voisi toteuttaa luomalla laveasti inno-

vaatiotoiminnan edellytyksiä julkiselle sektorille ja keski ttämällä valikointi ja fokusointi yrityksiin (kuva 1). Tämä voisi

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yleisten yrityksille suunnattujen tukien merkitystä vähennettäisiin ja jopa lopetettaisiin

joitakin instrumentteja ja keskitettäisiin resurssit joillekin sisältöalueille tai yrityksille (esim. innovatiiviset kasvuyrityk-



6

www.innovaatiostrategia.fi

set). Erityisen vahvasti korostui se, että innovaatiopolitiikan ei tule olla yleistä elinkeino- tai yrityspolitiikkaa ja politii-

kan tulisi olla ”minimalistista”. Politiikan tavoite ei saa olla väliintulon maksimointi, vaan ennemminkin se, että julkisen

intervention rooli minimoituu. Yritysten innovaatiotoiminnan tukemisessa politiikan keinoin on fokusoitava riskin ot-

toon ja vastaavasti menestymisen palkitsemiseen.

Toisaalta työpajoissa ei vastattu siihen, mitkä osa-alueet yritys- ja elinkeinopolitiikasta jätetään selkeästi laaja-alaisen

innovaatiopolitiikan ulkopuolelle. Tätä hämärtää edelleen se, että monet aiemmin tiukasti elinkeinopolitiikkaan liittyvät

instrumentit ja toimenpiteet on alettu ymmärtää ja jopa määritellä innovaatiopoliittisiksi instrumenteiksi ja innovaatio-

toimintaa tukeviksi toimenpiteiksi. Fokusointi tarkoittaisi tässä myös tiukempaa rajanvetoa instrumenttien tavoitteiden

välillä. Kaikki kehittämistoiminta ei ole, eikä se voi olla innovaatiotoimintaa.

Tutkimusta koskevissa näkökulmissa korostui se, että myös tutkimuksessa on tehtävä valintoja ja fokusoituva kaik-

kein kirkkaimpaan kärkeen. Toisaalta julkisen puolen innovaatiotoiminnan osalta peräänkuulutettiin hyvin laaja-alaista

innovaatiotoiminnan käynnistämistä ja toimivien markkinoiden luomista ja sitä, että yleinen toimintaympäristö tutki-

mukselle säilyy kilpailukykyisenä. Lisäksi ehdotus on, että innovaatiopolitiikan keinoin osallistutaan julkisen sektorin

innovaatiotoiminnan riskin jakamiseen.

”Ei kaikki yritysten eteen
tehty politiikka ole

innovaatiopolitiikkaa”

Julkisen sektorin innovoinnissa on
”paljon aluskasvillisuutta”, mutta

haasteena näiden koordinoitu vieminen
eteenpäinvienti

”Innovaatiopolitiikan tulisi
olla vain harvojen yritysten

politiikkaa”

” Menestyksestä on
palkittava ”

”Politiikan
maksimoinnista

politiikan minimointiin”

”Olisi hienoa jos
innovaatiopalveluja

tarvittaisiin mahdollisimman
vähän”

”Fokusoitava, mutta ei
suunnitelmatalouden

hengessä”

”Julkisten palvelujen
tuottamiseksi on luotava

aidot markkinat”

Fokusoitu
yrityksille

Laaja
julkiselle
sektorille

Kuva 1. Työpajojen näkemyksiä innovaatiopolitiikan suuntaamisesta.
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4. Konsensuskulttuurin mukaisesti työpajoja läpileikkaavat huolet ovat
yhteisiä

Työpajat suunniteltiin horisontaalisten teemojen varaan. Niinpä ne väistämättä sisältävät toisiaan tukevia ongel-

manasetteluja. Kuvassa 2 on kuvattu aiheita, jotka aineistossa vahvimmin korostuvat tämän hetken ongelma-alueina.

Kasvuyritykset Yrittäjyys

Palveluliiketoiminta

Julkinen

palvelutuotanto

Julkisen
sektorin innovaatio-

toiminta

Kansainvälisyys

Alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt

Kuva 2. Innovaatiopolitiikan ongelma-alueita

1. Palveluliiketoiminta, kasvuyritykset ja yrittäjyys ovat akuutit ongelma-alueet

Nämä kolme ongelma-aluetta toistuivat päällimmäisinä yritysten innovaatiotoiminnan teemoina, joiden koetaan vaati-

vat pikaisia toimenpiteitä. Näillä alueilla täytyy tehdä nykyistä enemmän ja selkeyttää innovaatiopolitiikan vastuita.

On huomattava, että alueet eivät ole perinteisen tiede- ja teknologiapolitiikan ytimessä. Palveluinnovaatiot eivät esi-

merkiksi ole perinteisesti olleet teknologiakehityksen rinnalla t&k-rahoituksen kohteena. Näillä kaikilla alueilla koros-

tuu myös vahva liiketoiminnan kehittämisen painotus perinteisen t&k-toiminnan painotuksen sijaan. Voidaan myös

kysyä, näyttäytyvätkö alueet korostetun ongelmallisina vain sen vuoksi, että ne eivät ole perinteisen politiikan ”sisäpii-

rissä” eivätkä ratkaisukeinot ole tuttuja. Teemoista kuitenkin keskusteltiin useimmissa työpajoissa ja kunkin teeman

kohdalla on myös tunnistettavissa suhteellisen selkeästi vaadittavat toimenpiteet.

 Palveluliiketoiminnan haltuunotto on hyvin haastavaa innovaatiopolitiikan toimijoille. Tälle osa-alueelle on

kiinnitettävä erityishuomiota ja määriteltävä politiikan rooli, toimijat ja vastuut.
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 Palveluinnovaatioiden kehittämisen tuki-instrumentit on luotava ja palveluinnovaatioiden sekä –liiketoiminnan

tutkimusta on selkeästi vahvistettava.

 Palveluliiketoiminnan menestystarinoita on tuotava esiin ja palveluliiketoiminnalle on asetettava kunnianhi-

moisia kansallisia tavoitteita.

 Kasvuyritystoiminnan ja innovatiivisen yrittäjyyden edistämiseksi on toteutettava hallitusohjelmassa ehdotetut

toimenpiteet alku- ja kasvuvaiheen rahoitusmarkkinoiden kehittämiseksi . Kasvuyritystoiminnasta on tehtävä

hyväksyttävää, haluttavaa ja houkuttelevaa.

Mielenkiintoista työpajojen keskusteluissa oli se, että yrityspalvelujen laaja kenttä esittäytyi osin ristiriitaisena. Katta-

vien yrityspalvelujen todettiin olevan Suomen vahvuus, mutta toisaalta niiden todettiin muodostavan sekavan koko-

naisuuden ja niiden tarvelähtöisyyttä kyseenalaistettiin.

2. Kansainvälisyys ja paikallis-aluetason innovaatioympäristöt on integroitava kaikkeen toimintaan

Kansainvälinen toiminta sekä alue- ja paikallistason toimivat ja houkuttelevat innovaatioympäristöt ovat yhä tärkeäm-

piä politiikan kannalta. Näiden näkökulmien tulisi kuitenkin olla sisäänrakennettuina ja integroituina kaikkeen toimin-

taan eikä niitä tulisi tarkastella erillisesti.

Paikallistason aktiivisuuden merkitys kasvaa. Toimivat alueelliset ja paikalliset innovaatioympäristöt kytkevät itsensä

osaksi kansainvälistä kenttää ja etsivät kilpailuetua globaalisti. Kansallisen politiikan tavoite ei ole ”ohjata” tätä ja et-

siä vastakkainasettelua politiikkojen välillä, vaan käydä dialogia ja edesauttaa edellytysten luomista. Yritykset ovat

paikallisnäkökulmasta katsottuna keskiössä ja siten alueellisessa innovaatiopolitiikassa toteutuu politiikan asiakas- ja

tarvelähtöisyys parhaimmillaan. Kaikkinainen vastakkainasettelu ja erottelu kansallisen ja alueellisen innovaatiopoli-

tiikan välillä tulisi unohtaa.

Kansainvälisyys on saatava niin itsestään selväksi osaksi innovaatiopolitiikkaa ja kaikkea toimintaa, että sitä ei enää

tarvitse erikseen korostaa. Innovaatiopolitiikan oman kansainvälisyyden osalta työpajoissa todettiin, että EU-tason

politiikkayhteistyön tarjoamat mahdollisuudet on jätetty hyödyntämättä. Suomi ei ole ollut tarpeeksi rohkea. Suomen

on mahdollista vaikuttaa ja valita alueita, joissa voidaan olla myös eri mieltä kuin muut maat.

Kansainvälisen kilpailukyvyn osalta erityisenä teemana työpajoissa korostettiin sitä, että Suomen sijainti on yllättäen

nousevien talouksien myötä optimaalinen idän ja lännen välissä. Tartutaanko tähän mahdollisuuteen ja kyetäänkö

Suomesta luomaan houkutteleva ympäristö? Yleisarvio kyvystä tarttua tähän tilaisuuteen oli pessimistinen. Suomella

on vielä pitkä matka aitoon monikulttuurisuuteen ja osaajien houkutteluun. Työperäinen maahanmuutto ja EU:n ulko-

puolelta tulevien työntekijöiden sijoittuminen Suomeen on edelleen liian hankalaa. Keskusteluissa korostettiin erityi-

sesti sitä, että tutkimuksen ja osaamisen kannalta on olennaista vahvistaa osaajien houkuttelua Suomeen. Useimmi-
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ten toistuvana toimenpide-ehdotuksena korostettiin ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden houkuttelua Suomeen.

3. Julkinen sektori tarvitsee innovaatiokykyä ja notkeutta

Laaja-alaisen innovaatiopolitiikan ydinasiaksi työpajoissa nousi julkisen sektorin rooli. Julkinen palvelutuotanto ja laa-

jemmin julkisen sektorin innovaatiotoiminta ovat alueita, joissa nähdään paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja tar-

vetta uudistumiselle. Kansainvälisestikin hyväksi arvioitu julkinen hallintomme voisi toimia suunnannäyttäjänä myös

kansainvälisesti. Tämä edellyttää kuitenkin julkisen sektorin innovaatiokyvykkyyden ja notkeuden olennaista kasvat-

tamista.

Innovaatiopolitiikan asiakkuudet ovat tällä hetkellä määrittelemättä. Tähän mennessä politiikka on ollut yrityskeskeis-

tä, mutta se ei enää riitä. Kun julkisen sektorin innovaatiotoiminta otetaan mukaan politiikan kohteeksi, on asiakkuuk-

sien määrittely entistä haastavampaa. Loppukäyttäjän, tilaajan, tuottajan ja rahoittajien roolit on huomioitava ja jokai-

nen näistä on nähtävä innovaatiopolitiikan asiakkaana. On myös huomattava, että julkisella sektorilla sama taho

saattaa edustaa kaikkia näitä asiakkuuksia. Innovaatiopolitiikan tehtävä on määritellä mihin toimenpiteet kohdistetaan

tehokkaimmin uusien markkinoiden luomiseksi.

Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan kehittäminen on luotava lähes nollasta. Tällä hetkellä ei ole olemassa insentii-

vejä ja kannusteita, jotka mahdollistavat julkisella sektorilla innovaatiotoiminnalle olennaisen riskin ottamisen ja uu-

den kokeilemisen tuloshakuisesti. Onnistumisesta on tehtävä tavoiteltavaa ja epäonnistumisesta hyväksyttävää.

Tämä vaatii uudenlaista tulosohjausta ja mittareita innovaatiotoiminnalle. Visiona on, että Suomessa voitaisiin etuno-

jassa luoda alustoja ennakkoluulottomalle kokeilutoiminnalle ja riskinotolle.

4. Horisontaalinen yhteistyö ja kumppanuudet ovat oikea tie, mutta miten siihen päästään

Edellisen kohdan ongelmien poistaminen vaatii julkisen sektorin sisäisen yhteistyön vahvistamista ja ”yhteen hiileen

puhaltamista”. Laaja-alaisen innovaatiopolitiika n tulisi olla yhdessä kehittämistä. Tällä hetkellä tilanne ei ole hyvä.

Julkista sektoria vaivaa lokeroituminen ja koordinaation puute. Päällekkäisiä hankkeita ja toimintoja on liikaa, eikä

niitä ole koordinoitu. Päällekkäisyys sinänsä ei ole paha asia. Toiminnan tulisi kuitenkin olla strategialähtöistä ja koor-

dinoitua siten, että on tehty tietoinen valinta siitä, että samaa asiaa tekevät useat tahot ja on asetettu päämäärät toi-

minnalle. Palvelurakenteet ja toimintatavat on määriteltävä suhteessa yhteisiin strategisiin linjauksiin.

Kumppanuuden ja yhteistyön tiivistämisen vaatimukset toistuvat, mutta työpajoissa tuotettiin hyvin vähän aineistoa

siitä, mitä nämä toimintamallit tarkkaan ottaen ovat. Yhdessä tekeminen ei tarkoita sitä, että kaikilla toimijoilla on sa-

mat tavoitteet ja insentiivit omalle toiminnalleen. Julkisen sektorin ei esimerkiksi tule toimia liiketaloudellisin perustein

voittoa maksimoiden kuten yritys eikä yritys toimi yhteiskunnallisia laaja-alaisia vaikutuksia maksimoiden. Eri tahojen

roolit ja insentiivit on selkeästi määriteltävä ja sen pohjalta on rakennettava selkeät toimintamallit ja kumppanuudet.



10

www.innovaatiostrategia.fi

Olennainen keino tähän on esimerkiksi huomion kiinnittäminen julkisten hankintojen rooliin innovatiivisten markkinoi-

den luomiseksi.

5. Politiikan kysyntävetoisuus – miten se saadaan aikaan?

Innovaatiopolitiikan elinehtona on tulevaisuudessa se, miten asiakkaiden eli yritysten, tutkijoiden ja viime kädessä

tavallisten kansalaisten ja kuluttajien ääni saadaan kuuluviin innovaatiopolitiikan valmistelussa ja päätöksenteossa.

Tulisi vahvistaa sitä, että innovaatiopolitiikan vaikuttavuus eli yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottaminen ja aikaan-

saaminen lyödään läpi yleiseen tietoisuuteen. Tämä edellyttää politiikan vaikuttavuuden analysointiin panostamista.

Laaja-alaistuvaan innovaatiopolitiikkaan liittyy väistämättä myös kysymys osallisuudesta. Innovaatiopolitiikka ei voi

enää olla pienen piirin asia, vaan se edellyttää laaja-alaista kansalaiskeskustelua, osallisuutta ja osallistamista.

5. Saadaanko Suomesta innovaatiotoiminnan onnela?

Jokaisessa työpajassa tuotettiin pienryhmissä visioita ja tavoitetilan kuvauksia on runsaasti. Kuvaan 3 on valittu esi-

merkkejä tuotetuista visioista.

Suomeen on houkuteltu
veturiyrityksiä, uutta kasvavaa
pk-yritystoimintaa ja ulkomaisia

investointeja.Julkinen sektori puhaltaa yhteen
hiileen ja luo arvoa kasvuyrityksille.

Suomessa on markkinaehtoinen ja
kannustava toimintaympäristö,

joka luo ja houkuttelee
kasvuyrityksiä ja –yrittäjiä.

Suomessa on toimiva ja
kansainvälinen sekä kansainvälistyvä

palvelusektori.

Asenneilmapiiri on
tuulettunut palvelu- ja
yrittäjyysmyönteiseksi.

Suomessa on verkostoitunut, positiivisten
tulosten palveluekosysteemi, jossa

laadukkaista palveluista vastaavat julkinen
sektori, yritykset ja kansalaisjärjestöt

yhdessä.

Suomeen on syntynyt lukuisia
kansainvälisesti tunnustettuja
palveluyrityksiä ja brändeja.

Suomeen on muuttanut hyvin koulutettuja ihmisi ä.
Suomalaiset yliopistot houkuttelevat ulkomaisia

opettajia ja tutkijoita ja opiskelijoita.

Tutkimusjärjestelmä on yksilön
kannalta kannustava ja palkitsee

hyvien tulosten aikaansaajia.

Suomessa on siirrytty
innovaatiopolitiikkaan.

Ihmisten osaaminen ja
koulutus on täyskäytössä.

Suomessa on useita kansainvälisiä
tutkimusryhmi ä ja –alueita, jotka

houkuttelevat tutkijoita ja tutkimukseen
perustuvia investointeja.

Suomi on kansainvälinen, monikulttuurinen, suvaitseva, luova ja
idearikas maa, jossa vallitsee korkea elämisen laatu.

Kuva 3. Työpajojen tuottamia visioita
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Visioiden läpikäynti näyttäytyy kahdenlaisena ”laaja-alaisena” koko kansakunnan tavoitetilana. Toisaalta peräänkuu-

lutetaan hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamista, iloa, suvaitsevaisuutta, työelämän kehittämistä, avoimuutta ja julki-

sen sektorin asiakaslähtöistä kehittämisotetta luomaan kansalaisille hyvinvointia. Ideaalimaailma näyttäytyy ”Ström-

sönä”, jossa on ”luovia tiloja ja kohtaamisen kenttiä”, missä kaikki vauvasta vaariin innovoivat ja ovat idearikkaita.

Toisaalta Suomen visiona on olla Euroopan ”Hong Kong”, jossa on erittäin kilpailukykyinen ja yrityksiä houkutteleva

kansainvälinen toimintaympäristö. Nämä visiot eivät ole välttämättä keskenään ristiriidassa. Olennaista on pohtia,

missä määrin visiot ovat keskenään yhteen sovitettavissa.

Temaattisesti visioissa korostuu houkuttelevuus. Lopullisena päämääränä ja tavoitetilana on suomalainen innovaa-

tioympäristö, joka houkuttelee osaajia ja yrityksiä kansainvälisesti. Olennainen osa tätä on kansalaisten hyvinvointi eli

Suomen on oltava hyvä paikka elää.

Houkuttelevuus syntyy tunnettuuden kautta. Ei riitä, että olemme kotikutoisesti hyviä, mikäli tästä ei kukaan tiedä.

Suomen on määrätietoisesti rakennettava ”brändiä” ja oltava aktiivisesti kansainvälisesti näkyvä edelläkävijä. Kunni-

anhimoinen tavoite on, että ”Suomella on vahva brändi maailman parhaana osaamisintensiivisen yritystoiminnan

maana”. Tämä edellyttää myös politiikan kansainvälisyyttä ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamista. On oltava roh-

keutta tehdä asioita vastoin esimerkiksi EU:n linjauksia.

Vahva brändi ei voi perustua muuhun kuin todelliseen vaikuttavuuteen ja osoitukseen tästä. Perustan on olta-

va kunnossa ja politiikan oltava vaikuttavaa. Vaikuttavuutta on kyettävä mittaamaan luotettavasti. Olennaisena ele-

menttinä tässä ovat insentiivit ja kannusteet, jotka on saatava nykyistä paremmiksi.

Innovaatiopolitiikan vaikuttavuuden ja itse politiikan visiot korostivat uudistumisen ja uuden politiikan luomista sekä

yhteistyötä:

 ”Eri toimijoilla on yhteinen ymmärrys innovaatiopolitiikasta”

 ”Vastakkainasettelu kansallisen ja alueellisen politiikan välillä on poistunut”

 ”On siirrytty innovaatiopolitiikkaan”

 ”Julkiseen palvelujärjestelmään on saatu aitoa kilpailua”

 ”Suomeen on syntynyt poliittinen kulttuuri, jossa päätöksentekijöillä on halua innovaatioiden synnyttämiseen”

 ”Julkinen sektori puhaltaa yhteen hiileen ja luo arvoa kasvuyrityksille”

 ”Suomalaisesta innovaatioympäristöstä on tullut asiakaslähtöisyydessään kansainvälinen edelläkävijä”
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6. Toimenpiteet - Mitä voidaan tehdä?

Uutta innovaatiopolitiikkaa linjaavan strategian ei tulisi keskittyä kovin yksittäisiin toimenpiteisiin, vaan määritellä poli-

tiikan sisällöt ja selkeyttää vastuita sekä vahvistaa nykyistä laajempaa yhteistyötä.

Ongelmakohtina ja poistettavina asioina korostuivat seuraavat teemat:

 Ei saa olla tyytyväinen ja tuudittautua siihen, että ennen on mennyt hyvin. Tulevaisuudessa tuskin menee

hyvin, jollei uudistusta tapahdu.

 Lokeroajattelusta on päästävä eroon julkisella sektorilla, koulutus- ja tutkimusjärjestelmissä ja yksityisellä

sektorilla. Vastakkainasettelun ajattelutavoista on päästävä eroon.

 Asenteita on muutettava. Yrittäjyyden, riskinoton ja menestymisen tulisi olla hyväksyttävää. Suomen tulisi

myös päästä eroon auktoriteettiuskosta ja uskosta julkisen sektorin valtaan ”ohjata”.

Erittäin tärkeitä tunnistettuja toimenpidekohtia olivat seuraavat kokonaisuudet:

 On määriteltävä innovaatiopolitiikka, sen käsitteistö, asiakkaat, olennaiset toimijat ja toimijoiden vastuunjaot.

 On tehtävä rohkeita valintoja ja fokusoitava. Kaikkia mahdollisia visioita ei voida tavoitella samanaikaisesti.

Innovaatiopolitiikan ei tule olla ”kaikkea hyvää kaikille”, vaan ”hyvää valikoiduille tahoille”. Panostusta on teh-

tävä valikoiden, innovatiivisuutta korostaen (”uteliaisuusrahaa”) , ottaen riskiä ja rohkeudella. Tehdyistä valin-

noista riippuvat muut tarkemmat toimenpiteet.

 On luotava uusia kannustimia ja insentiivejä (verokannusteet palvelujen kehittämiseksi, kasvuyritysten riski-

rahoituksen vahvistamiseksi, tutkijoiden kannustimien kehittäminen, julkisen rahoituksen kriteerit tuotossuun-

tautuneiksi jne.).

 On kehitettävä vaikuttavuuden arviointia ja mittareita. On luotava mittareita palveluliiketoiminnan ja julkisen

sektorin innovaatiotoiminnan seuraamiseksi. (Community Innovation Survey:n toistaminen julkisella sektoril-

la ja palveluille).

 On kehitettävä uusia kumppanuuksia (erityisesti kuntayhteistyö – julkiset palvelut ja horisontaalinen yhteistyö

hallinnonalojen välillä toimivaksi).
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 Julkisten hankintojen potentiaali on saatava hyödynnettyä (toimintamallien ja menettelyjen kehittäminen, in-

novatiivisuuden huomioiminen).

 Innovaatiopolitiikan asiakas- ja kysyntälähtöisyys on selkeytettävä ja sitä on aidosti toteutettava.

 Kansainvälisyyden edellytyksiin on tartuttava määrätietoisesti (maahanmuuttopolitiikka on saatava sellaisek-

si, että se mahdollistaa osaajien houkuttelun, tutkimukseen on saatava lisää ulkomaisia opiskelijoita ja tutki-

joita, kohteena ei tule olla vain yritysten kansainvälisyys, vaan kaikkien toimijoiden kansainvälisyys kaikessa

toiminnassa).

 Suomen innovaatiotoiminnan ”brändiä” on rakennettava määrätietoisesti kansallisena ”kampanjana”.

 Yrityspalvelukokonaisuutta on edelleen rationalisoitava. Innovaatiorahoitusta on kohdennettava tuotteistami-

seen ja levittämisen (liiketoiminnan kehittämiseen).

 Tutkimusjärjestelmää koskevat suunnitellut uudistukset on toteutettava ja niiden onnistuminen on varmistet-

tava (tutkimuksen taso ja kansainvälisyys, tutkijanuran houkuttelevuus, sektoritutkimuksen koordinointi ho-

risontaalisesti)


