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Tikka-hanke pähkinänkuoressa
•

Seinäjoen yliopistokeskuksen Tikka-hanke 2015-2016 (rahoitus EAKR,

Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus, EPKY)
•

•
•
•
•

Tavoitteena oli laajentaa ja monipuolistaa TKI-toimintaa Etelä -Pohjanmaalla
yliopistoyhteistyöllä
Toteutettiin noin 10 minikokoista kehittämisprojektia
Yliopistoyhteisön jäsenet osallistuvat käytännön ongelmien ratkaisuun.
Nopeita kokeiluja ja ketteryyttä.
Kohderyhmänä Etelä-Pohjanmaan yritykset, julkinen sektori ja kolmas
sektori
Osallistuminen kumppanille oli hankkeessa maksutonta (max 5000 € /
case)

TIKKA -hanke

TIKKA-CASE: ALAJÄRVIEN LUOMAAHON KYLÄN MONITOIMITALO

Toimeksiantajat:
Kyläyhdistys, alueen yrityksiä,
kaupunki
Toteutus:
Tutkijan (HY Ruralia-instituutti,
Katja Rinne-Koski) tekemä
Benchmarking -esiselvitys (1 kk)
+ työpaja
(asiantuntija-osallistujat)

INNOVAATIO
•

Innovaatio on uusi idea, joka on viety käytäntöön – monesti usean
kokeilukierroksen kautta. Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei vielä ole
innovaatio.

•

Innovaatio tuottaa hyötyä niin sen kehittäjille kuin käyttäjille.

•

Innovaatiolla on laajempia vaikutuksia. Se houkuttelee muita tekemään jotain
vastaavaa.

•

Innovaation voi toistaa. Sillä on useita mahdollisia toteutustapoja.

•

Innovaatio voi olla uusi tai parannettu tuote tai palvelu, uusi toimintatapa,
palvelutason parannus tai uudenlainen näkökulma tekemiseen.

•

Uusi tapa tehdä tuottaa aina myös ”häiriöitä”. Se muokkaa olemassaolevaa
tekemisen tapaa, mikä vaatii myös aikaa ja työtä.

http://www.inno-vointi.fi/fi/

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ
Muuttuvan
väestön preferenssit
• Vaihtoehtojen kaipuu
• Vaativammat asiakkaat
• Muuttuva kansalaisuus &
kuntalaisuuus

• Tietoisuus mahdollisuuksista
• Moninaisempi väestö
• Kuluttajuuden muutos

Tietämys-, elämys- ja
biotalouden logiikka

Natisevan hyvinvointijärjestelmän tarpeet &
uudet rakenteet

Maaseutu = ?

• Onko klustereita?
• Kansainvälisesti hajautuvat
arvoverkot?
• Niukkenevat luonnonvarat

• Osaavan työvoiman
saatavuus
• Julkisrahoitteisten palveluiden
uudelleenrakenteistuminen
• Muut toiminnan edellytykset

Yritysten sijaintipreferenssit
Sotarauta 2009, Kolehmainen 2012

MIKSI KOKEILLA UUTTA?
•

Maaseudun uudistuminen ja uusien
toimintatapojen löytäminen ”niukkuuden
maailmassa” on välttämättömyys

•

Mitä haasteita innovatiivisilla kokeiluilla voidaan
yrittää ratkaista?
•

Haetaan ratkaisuja esimerkiksi:
-

Kustannuksiin (välittömät ja pitkän aikavälin)

-

Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen 
verotulot ja työpaikat

-

Kuntalaisten palvelutasoon

-

Ym.

 välilliset vaikutukset asukaslukuun, aluetalouteen,
hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen jne.

PAIKKAPERUSTAINEN KEHITTÄMINEN
•

Tunnistetaan paikallisia ongelmia ja voimavaroja

•

Kehitetään aluetta poikkihallinnollisesti laajassa
kumppanuudessa alueen toimijoiden kanssa (vrt.
perinteinen sektorimalli ja ylhäältä-alas johdettu
malli)

•

Lähtökohtana on ajatus, että alueen instituutiot,
toimijat, yritykset sekä asukkaat tuntevat parhaiten
paikalliset olosuhteet. Tätä hyödyntämällä
parannetaan paikallistalouksien kykyä toimia
itsenäisemmin osana laajempia kehittämisen ja
osaamisen verkostoja.

•

”Paikka” tai ”alue” ei tässä ole hallinnollisesti vaan
toiminnan kautta määräytyvä yhteistyön kenttä
Luoto & Virkkala 2017, TEM raportteja 2/2017

SOSIAALISET INNOVAATIOT
•

Säännösten, politiikan, rakenteiden ja toimintamallien
uudistuksia

•

Parantavat yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista
toimintakykyä julkisella/yksityisellä sektorilla.

•

•

Uusia toimintatapoja, strategioita tai organisaatioita

•

Liittyvät usein yhteiskunnan toimintaan, terveyteen, hyvinvointiin,
koulutukseen ja työoloihin

•

Vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja parantavat hyvinvointia

•

Usein uudenlainen yhdistelmä jo olemassa olevista käytännöistä
ja toimijoista.

Sosiaalisten innovaatioiden levittäminen tärkeää
Taipale, Ilkka (toim.): 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Helsinki: Itämerikeskussäätiö: Kunnia, 2006.
Mulgan. Geoff. "Social Innovation: What it is, why it matters and how it can be accelerated: Skoll Centre for Social Entrepreneurship, University of Oxford
Rakennerahastot (2017). Sosiaaliset innovaatiot, www.rakennerahastot.fi

Sosiaalisia
innovaatioita
Suomesta
taloyhtiöt,
jokamiehenoikeus,
työeläkejärjestelmä,
isyysvapaa,
äitiyspakkaus,
sosiaalinen
sekoittaminen
asuntopolitiikassa,
yhteisvastuukeräys,
maksuton kouluateria,
rikosten sovittelu,
äitiys- ja
lastenneuvola ja
Pohjois-Karjalaprojekti
(Taipale 2006 ja 2017)

INNOVAATIOT TARVITSEVAT
MONENLAISIA TOIMIJOITA
Verkostoroolit
•

Innovaattori; etsii uutta ja soveltaa

•

Yrittäjä; näkee mahdollisuuksia ja ottaa
riskejä

•

Institutionaalinen yrittäjä; ajaa muutoksia
omaan toimintaympäristöönsä

•

Sponsori; puhuu puolesta, pitää asiaa
esillä

•

Mentori; valmentaa ja ohjaa

•

Kriitikko; auttaa löytämään aukot
ajattelussa

•

Institutionaalinen johtaja; katsoo etäältä,
tukee ja luo tilaa, ratkoo konflikteja
Sotarauta ja Pulkkinen 2011 ja van de Ven 1999

MITEN IDEASTA TOIMINNAKSI?

?

Toteutus

Resurssien liikkeelle saaminen
kumppanuuskehittämisessä
Kumppanuuden
laajuus
Ketä mukana, ketä ulkopuolella?
Roolit?
Miten pääsee mukaan?

Yhteisen näkemyksen
löytäminen
Yhteiset tavoitteet?
Yhteiset näkemykset
resurssien käytöstä?

Tavoitteiden leikkauspiste!

Toteutustapa ja suhde
vastuisiin
Osapuolena julkinen toimija:
päätöksentekoprosessit,
läpinäkyvyys, kuntalaisten
tasavertaisuus ym.?

Kumppanuuskehittämisestä Virkkala 2002

Idea

KOKEILUKULTTUURI
• Konseptin ei tarvitse olla heti täydellinen 
kehittymisen mahdollisuus, ei pelätä sitä, että
optimaalinen tapa toimia ei löydy heti

• Kokeilukulttuuri: – kokeile – opi – korjaa!
• Kokeilu sopii tilanteisiin, joissa saa riskien
rajoissa myös epäonnistua

”Kokeilu on tapa saada tietoa
toimenpiteiden
tai muutosten hyödyllisyydestä
ja vaikutuksista ennen
niiden laajempaa
käyttöönottoa”
(Design for Government, Demos
Helsinki & Avanto Helsinki,
2015)

Tuntematon
maasto

Kokeilu
Tunnettu
maasto

HYVÄN KOKEILUN AINEKSET

PULMA

KOKEILU

 Valitaan voittavat ideat ja
toimijat ajoissa

Halutaan
 löytää jotain uutta

 Suljetaan “häviäjät” pois
riittävän aikaisin

 testata hypoteeseja
 todentaa tiedossa
olevaa
 kokeilla ideoita ja/tai
metodeja

OPPIMINEN

Opiksi ottaminen
Rohkeus ja ”toisin
tekeminen”

Resurssit

Vuorovaikutteisuus:
esim. kehittäjä,
loppukäyttäjä,
tutkija, yritys

Tilaa ja tukea
Ajallisesti rajattu
Yhteys
perustoimintaan

Epävarmuuden ja
epäonnistumisen
sieto

Hyvin johdettu
prosessi

Mukaillen: Sotarauta 2015, Stenwall 2017

 Kokeillaan uudelleen, jos on
tarvetta

LOPUKSI
• ”Harmaantuva” maaseutu on vedenjakajalla
•

Ihmisten ja yritysten toiveet ja ulkoiset toimintaympäristön muutokset
ratkaisevat maaseudun aseman.

•

On poliittinen kysymys, millä tasolla maaseudun kehittymisen ja
kehittämisen kapasiteettia pidetään.

• Innovaatiotoimintaa on nyky-yhteiskunnassa
kaikkialla
•

Maaseudullakin voi tehdä asioita uudella, lisäarvoa tuottavalla tavalla.

•

Maaseudun erityispiirteisiin liittyy myös uusia mahdollisuuksia
innovaatiotoiminnan näkökulmasta.

• Kehittämisessä tarvitaan uusia tuulia
•

Uusia kumppanuuksia ja uusia yllättäviäkin tapoja tehdä asioita

•

Etelä-Pohjanmaalla on perinteisesti vallinnut tekemisen kulttuuri, tehdään
eikä meinata!
Mukaillen: Kolehmainen 2012

KIITOS!

Heli Kurikka
Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu
heli.kurikka@uta.fi
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