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1 Johdanto 

Tämä artikkeli tarkastelee strategisen innovaatiojohtamisen näkökulmasta innovaation ja 
innovaatiojärjestelmien käsitteitä. Tehtävänä on nostaa esille yhtäältä kuntajärjestelmän 
innovatiivisuuden esteitä ja toisaalta innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja mahdollistajia 
sekä pohtia innovaatiojärjestelmän käsitteen mahdollisuuksia avata kuntien johtamiseen 
uusi ulottuvuus. Tavoitteena on etsiä käsitteellistä viitekehystä, joka mahdollistaisi aiem-
paa systemaattisemman uuden tiedon luomisen ja hyödyntämisen myös kunnissa.  

Jo vuosikymmeniä strategisen johtamisen tutkimuksissa ja kirjoituksissa on muistutet-
tu toimintaympäristön nopeasta muutoksesta ja jatkuvasti kasvavasta turbulenssista. 
Muutostahti on viimeisten vuosien aikana ollut sen verran nopeaa ja yllättävää, että 
alamme vihdoin uskoa maailman olevan jatkuvassa liikkeessä, ja että vakailta näyttävät 
ajanjaksot ovat enemmän poikkeuksia kuin sääntöjä. Yrityksen strategiasta kiinnostuneet 
kirjoittajat ovat alkaneet painottaa ketteryyden merkitystä nopeisiin muutoksiin sopeutu-
misessa (Kosonen & Doz 2007). Organisaatioiden tulisi osata lukea herkästi mutta strate-
gisesti markkinoiden muutosta ja ennakoida erilaisia tarpeita ja mahdollisuuksia.  

Kunnat eivät ole tunnettuja strategisesta ketteryydestä tai herkkyydestä muutoksiin. 
Päinvastoin, kuntia syytetään usein jähmeydestä ja hitaudesta, ja ei liene liioiteltua väittää, 
että kunnat uudistuvat suhteellisen hitaasti ja vasta pakon edessä. Toisaalta on huomatta-
va, että kunta edustaa nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuvuutta. Sosiaalipalveluja, 
koulutusta tai vaikkapa terveydenhuoltoa ei voi uudistaa jokaisen muotivirtauksen peräs-
sä. Yksi kuntien suurimmista ongelmista on kuitenkin siinä, että kuntaorganisaation ja –
palvelujen kehittäminen ei ole jatkuvaa työtä tulevaisuuden hyväksi. Pitkien jähmeiden 
kausien jälkeen pintaan nousee jonkinlainen paniikinomainen kansallinen uudistumispak-
ko, jossa ratkaisujen etsintä lähtee pääosin rakenteista. Ei voi kuin ihmetellä, miksi niin 
monet kunnat hidastivat tai lopettivat uudistumisprosessit 1990-luvun laman alkaessa hel-
littää otettaan. 00-luvun lopulla ollaan jälleen samojen kysymysten äärellä. Sanat ja paino-
tukset ovat jonkin verran erilaisia, mutta taas kerran uusia ratkaisuja ollaan etsimässä pa-
kon edessä. Kuntaliitokset ja muut suhteellisen mekaaniset uudistukset eivät tule ratkai-
semaan kuntien edessä olevia suuria ongelmia. Lisäksi tarvitaan systemaattista innovaatio-
toimintaa ja innovaatiokulttuurin upottamista osaksi kuntien rakennetta ja jokapäiväistä 
toimintaa. Tämä edellyttää strategista innovaatiojohtamista. 

Vaikka innovaatiotoiminta nähdään julkisessa hallinnossa usein jonkinlaisena luksuk-
sena tai vaihtoehtoisesti rutiineja häiritsevänä välttämättömänä pahana, sen tulisi olla 
ydintoimintaa myös julkisessa hallinnossa. Julkinen hallinto on toistaiseksi ollut lähinnä 
huolissaan muiden innovatiivisuudesta ja kiinnittänyt vähemmän huomiota itseensä. Hy-
vin toimiva innovaatiojärjestelmä nostaisi kuitenkin kuntien kykyä vastata paikallisiin tar-
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peisiin ja sopeutua muutoksiin strategisesti. Keskellä suuria muutoksia laadukas kunnalli-
nen innovaatiotoiminta saattaisi myös olla hyvän kunnan tunnusmerkki ja yksi valtti uusi-
en työntekijöiden rekrytoinnissa. Suomen uusi kansallinen innovaatiostrategia (2008) ja 
valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle (2008) antavat kuntien in-
novaatiojärjestelmän kehittämiselle hyvän lähtökohdan. Innovaatiostrategia ja selonteko 
ovat luonteeltaan aiempia strategioita ja toimintamalleja täydentäviä muutosasiakirjoja, 
jotka pyrkivät nostamaan esille Suomen innovaatiotoiminnan suurimmat puutteet. Ne 
korostavat suhteellisen voimakkaasti, joskin käsitteellisesti sekavasti, laaja-alaisuutta, ky-
syntälähtöisyyttä ja systeemisyyttä. Strategiassa ja selonteossa nostetaan myös vahvasti 
esille koulutus-, sosiaali- ja terveys-, energiasektoreiden sekä aluekehityksen uudistaminen 
innovaatiotoiminnan keinoin. Tietämystalous ja informaatioyhteiskunta eivät siis ole vain 
yliopistojen tai yritysten yksityisomaisuutta vaan myös kunnat on mahdollista hahmottaa 
osaamis- ja palveluintensiivisenä toimintana. 

Suomen kuntien olisi mahdollista ottaa johtava rooli kysyntä- ja käyttäjälähtöisen jul-
kisen innovaatiotoiminnan toimintamallien kehittämisessä niin Suomessa kuin maailmal-
lakin. Kunnilla on luontainen kontakti hyvin monenlaisiin ihmisryhmiin ja kunta voisi 
organisaationa hyödyntää laajaa kontaktipintaansa sekä oman toimintansa kehittämisessä 
että yritysten innovaatiotoiminnan ensikäyttäjänä ja kontaktipintana erilaisiin yhteisöihin.  

Tämä artikkeli rakentuu siten, että ensin tutustutaan innovaation ja innovaatiojärjes-
telmien perusmääritelmiin, minkä jälkeen nostetaan esille joitain kuntien innovaatiotoi-
minnan mahdollistajia, esteitä ja edellytyksiä. Lopuksi tarkastellaan kuntien strategisen 
innovaatiojohtamisen luonnetta.  

2 Innovaatio ja innovaatiojärjestelmän käsitteet kuntien palveluksessa 

2.1 Innovaatio ja kunta 

Innovaation käsite itsessään on varsin yksinkertainen, vaikka sen taustalla olevat prosessit 
ovat monesti monimutkaisia ja vaikeasti hallittavia. Innovaation määritelmät nojaavat 
varsin pitkälle teknologisen muutoksen teorioihin. Perinteisesti teknologisen muutoksen 
on nähty koostuvan kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat keksintö, innovaatio ja leviäminen. 
Keksintöä voidaan luonnehtia uuden perustietämyksen ja uusien ideoiden luomiseksi, inno-
vaatiota luodun tiedon ensimmäiseksi soveltamiseksi ja leviämistä (diffuusio) vaiheeksi, jos-
sa uusi tieto ja uudet ideat viedään käytäntöön tai jolloin uudet tuotteet ja palvelut leviä-
vät markkinoille. Käytännössä innovaatiot ovat usein seurausta pitkistä ja monimutkaisis-
ta prosessista, joissa syntyy monenlaisia innovaatioita, ja joissa tarvitaan useita erityyppisiä 
innovaatioita samanaikaisesti (Fagerberg 2005, 4-6). Innovaatio voidaan joka tapauksessa 
yksinkertaistaen määritellä joksikin uudeksi asiaksi tai ideaksi, joka on sovellettu ja josta 
tulee lisäarvoa. Innovaatio on tuotteeseen, palveluun tai muuhun toimintaan liittyvä uu-
distus, jolla on arvoa kilpailutilanteessa ja/tai yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemises-
sa. Innovaatiotutkimus ja –politiikat ovat peruskäsitteistön varassa eriytymässä nopeasti ja 
samalla innovaatiokäsitteistö saa uusia merkityksiä ja sisältöjä (Edler 2007), jotka sopivat 
aiempaa paremmin myös julkisen hallinnon käyttöön. 
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Innovaatiot nähdään varsin usein poikkeuksellisina ilmiöinä, joita tuottavat jotenkin 
poikkeukselliset ihmiset poikkeuksellisissa olosuhteissa. Innovaatiotoiminta on totuttu 
näkemään yritysten ja erityisesti teknologiayritysten temmellyskenttänä, mutta innovaatio 
ei käsitteenä liity vain teknologiaan ja yrityksiin, vaan periaatteessa se on mahdollista liit-
tää mihin tahansa inhimilliseen toimintaan. Innovaatiotoiminta ei ole vain näyttäviä tut-
kimuksia tai uusien radikaalien ratkaisujen etsimistä erilaisissa ideariihissä. Innovaatio ei 
siis liity vain suuriin radikaaleihin muutoksiin vaan myös vähittäisiin, askel askeleelta to-
teutuviin inkrementaalisiin muutoksiin. Yksittäisen organisaation kannalta tämä merkitsee 
sitä, ettei sen tarvitse tuottaa merkittävästi uudenlaisia tuotteita tai palveluja ollakseen in-
novatiivinen. Käytettäessä laajaa innovaatiokäsitettä huomio kiinnittyy oppimisprosessei-
hin, joiden kautta uutta tietoa ja uutta teknologiaa luodaan, levitetään ja käytetään (Lund-
vall 1992, 46). Samalla keksinnöistä käytäntöön etenevä lineaarinen vesiputousmalli saa 
rinnalleen malleja, jotka korostavat innovaatiota kollektiivisena oppimisprosessina, jota 
olemassa olevat tuotanto- ja organisaatiorakenteet sekä institutionaaliset tekijät muovaa-
vat. Innovaatioprosessit perustuvat yleensä ajassa kasautuvan tiedon luomiseen ja hyö-
dyntämiseen (kumulatiivisuus), taakse jääneen kehityspolun ohjaavaan vaikutukseen (pol-
kuriippuvuus) ja siihen, että innovaatioprosessit saavat erilaisia merkityksiä ja muotoja 
erilaisissa toimintaympäristöissä (kontekstisidonnaisuus).  

Kaikki innovaatiot eivät synny innovaatiopolitiikan tai –järjestelmien seurauksena 
vaan muun toimen ohessa arkisen aherruksen lomaan piiloutuneena. Piiloutunut innovaa-
tio viittaa käytännön työn yhteydessä syntyneiden ideoiden sovittamiseen johonkin ole-
massa olevaan eikä niinkään systemaattiseen uuden tiedon ja uusien ideoiden luomiseen 
(Hidden innovation... 2007). Piiloutuneita innovaatioita ovat kaikki ne lisäarvoa tuovat 
sovelletut ideat, jotka eivät nouse julkiseen keskusteluun tai ylipäätään ole normaalin ”ke-
hittämistutkan” piirissä, mutta jotka merkittävällä tavalla vaikuttavat kuntayhteisöjen, -
organisaatioiden ja kokonaisten järjestelmien kehitykseen. Tällaisia innovaatioita kunnissa 
on syntynyt enemmän kuin ehkä osaamme aavistakaan.  Olemassa olevan kokemusperäi-
sen tiedon yhdistäminen tieteelliseen tietoon saattaa olla yksi kuntien innovaatiojohtami-
sen suurimmista mahdollisuuksista. Systemaattinen työ sekä näkyvien että piiloutuneiden 
innovaatioiden parissa luo parhaimmillaan kunnan itseuudistumista tukevan kulttuurin, 
jonka avulla ajautuvasta sopeutumisesta tulee strategista sopeutumista. 

Innovaatiot jaetaan yleensä tuote- ja prosessi-innovaatioihin. Tuoteinnovaatioihin 
kuuluvat sekä uudet tavarat että palvelut. Kunnan näkökulmasta palveluinnovaatioiden 
merkitys korostuu. Walker (2003, 313) on jaotellut palveluinnovaatiot kolmeen ryhmään: 
a) Uusi palvelu uudelle kohderyhmälle, b) olemassa olevien palvelujen tarjoaminen uudel-
le kohderyhmälle ja c) uudet palvelut vanhoille kohderyhmille. Edquistin (2001) ym. mu-
kaan prosessi-innovaatiot voidaan jakaa teknologisiin ja organisationaalisiin innovaatioi-
hin. Teknologiset innovaatiot liittyvät esimerkiksi informaatio- ja kommunikaatiotekno-
logian hyödyntämiseen palvelujen järjestämisessä ja erilaisten uusien laitteiden ja teknisten 
uudistusten hyödyntämiseen toiminnassa. Organisationaaliset innovaatiot ovat erityisesti 
uudistuksia organisoitumista, strategiassa ja hallinnollisissa prosesseissa. Ne muuttavat 
toimijoiden välisiä suhteita ja vaikuttavat toiminnan pelisääntöihin, rooleihin, toimintata-
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poihin, rakenteisiin, kommunikaatioon sekä ko. organisaation ja sen toimintaympäristön 
välisiin suhteisiin (Walker 2003, 314).  

2.2 Innovaatiojärjestelmä ja kunta 

Innovaatiojärjestelmän käsite on analyyttinen viitekehys, jonka avulla on mahdollista jä-
sentää uuden tiedon luomisen ja soveltamisen prosesseja eli innovaatioprosesseja tukevia 
elementtejä ja niiden välisiä suhteita. Innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa on tullut ta-
vaksi erottaa toisistaan kansalliset innovaatiojärjestelmät (Lundvall 1992), alueelliset in-
novaatiojärjestelmät (Braczyk ym. 1998)  ja sektoraaliset innovaatiojärjestelmät (Malerba 
2002). Kysymys on hyvin pitkälle näkökulmasta tutkittavaan aiheeseen, koska erilaiset 
innovaatiojärjestelmät limittyvät monin tavoin toisiinsa. Kunnat ovat osa kansallista jär-
jestelmää, mutta samalla niiden toiminnalla on luontaisesti vahva alueellinen kytkös. Kun-
ta on myös monien sektorien yhdistelmä ja siten sen innovaatiotoiminnassa myös sekto-
raaliset innovaatiojärjestelmät näyttelevät keskeistä osaa.  

Innovaatiojärjestelmien tutkimuksessa tutkimuskohde määritellään liian usein hallin-
nollisten rajojen perusteella, jolloin osa innovaatiotoimintaan olennaisella tavalla vaikut-
tavista tekijöistä saattaa rajautua lähtökohtaisesti pois. Kansallisten innovaatiojärjestelmi-
en tutkimus on usein sokea alueellisille ja paikallisille ratkaisuille, sektoraaliset tutkimukset 
eivät vastaavasti välttämättä tunnista sektoreiden välistä vuorovaikutusta ja alueellisten 
innovaatiojärjestelmien tutkimus saattaa ylikorostaa alueellisia ratkaisuja ja jättää kansalli-
set ja sektoraaliset tekijät liian vähälle huomiolle. Ilmiö- tai ongelmalähtöinen tutkimusote 
tarjoaa jo perinteisiksi muodostuneille näkökulmille vaihtoehdon. Siinä innovaatiotoimin-
taa lähestytään jonkin ilmiön ja/tai prosessin ehdoilla määrittelemättä ennalta innovaa-
tiojärjestelmän tyyppiä. Esimerkiksi lääketieteellisten innovaatioiden ja innovaatiojärjes-
telmien tutkimuksessa on jo liikuttu tähän suuntaan (ks. Consoli & Ramlogan 2008). 

Innovaatiotutkimuksessa järjestelmän käsite perustuu avoimien järjestelmien tutki-
mukseen, jossa systeemit nähdään avoimina ja elävinä organismeina, jotka kommunikoi-
vat monin tavoin ympäristönsä kanssa (mm. Bertalanffy 2003; ks. systeemiajattelusta 
Ståhle 2004). Systeemiajattelu kulminoituu pyrkimyksiin ymmärtää muutosta ja sen ilme-
nemismuotoja systeemisestä näkökulmasta. Lähtökohtana tällöin on, että jokaisella järjes-
telmällä on sille ominainen dynamiikka ja yksi innovaatiojärjestelmiin kohdistuva tutki-
muksen tavoitteista onkin paljastaa erilaisille järjestelmille tyypillisiä dynamiikkoja. Näistä 
lähtökohdista Lundvall (1992) määrittelee innovaatiojärjestelmän koostuvan niistä eri 
osatekijöistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa uuden ja taloudellisesti käyttökelpoisen tie-
don tuottamisessa, levittämisessä ja käytössä. Innovaatiojärjestelmä on mahdollista hah-
mottaa myös jättimäisenä palautejärjestelmänä, joka tuottaa ja prosessoi monin tavoin 
monenlaista informaatiota. Innovaatiojärjestelmät ovat luonteeltaan avoimia järjestelmiä, 
jotka sen lisäksi että vaikuttavat monin tavoin muutokseen muuttuvat myös itse jatkuvasti 
(evolutiivisuus) (ks. tarkemmin Freeman 1987; Lundvall 1992; Brazcyk 1998).  

Yhteistyön korostumisesta huolimatta myös kilpailulla on keskeinen sija innovaatio-
toiminnan vauhdittamisessa. Paradoksaaliselta vaikuttava tilanne kahden tai useamman 
organisaation samanaikaisesta kilpailusta ja yhteistyöstä on monesti innovaatiotoiminnan 
arkipäivää (Best 1995). Vuorovaikutussuhteissa erityisesti palvelujen tuottajien ja tilaajien, 
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kuntalaisten ja kunnan sekä kunnan ja tutkimuslaitosten välisten suhteiden merkitys nou-
see keskeiselle sijalle. Myös erilaisilla tuki- ja välittäjäorganisaatioilla saattaa olla merkittä-
vä rooli innovaatiojärjestelmissä. Tuki- ja välittäjäorganisaatioita voivat olla esimerkiksi 
innovaatiotoiminnan rahoittajia, teknologiansiirto-organisaatioita, oppilaitoksia sekä jon-
kin kuntaorganisaation kannalta keskeisen sektorin kehittämiseen liittyviä intressiryhmiä j. 
Innovaatiojärjestelmissä vuorovaikutussuhteiden systeemisyys on keskeisessä asemassa.  

Innovaatiojärjestelmien lisäksi yhä useammin on alettu puhua myös innovaatioym-
päristöistä eli kaikista niistä tekijöistä, jotka tukevat oivallusten ja uusien ideoiden syntyä 
ja soveltamista sekä organisaatiokohtaisia oppimisprosesseja. Innovaatioympäristöjen tut-
kimuksessa näkökulma on samanaikaisesti sekä laajempi että syvempi kuin innovaatiojär-
jestelmien tutkimuksessa. Innovaatiojärjestelmä muodostaa innovaatioympäristön institu-
tionaalisen ja toiminnallisen rungon, ja on siten kuin elävän organismin luuranko. Jos in-
novaatiojärjestelmien tutkimus keskittyy vertauskuvallisesti luurankoon ja lihaksiin, niin 
innovaatioympäristöjen tarkastelussa tulisi kiinnittää huomiota myös verenkiertoon, 
hapen kulkuun ja ehkäpä jopa tunteisiin ja ajatteluun. Alueellisten innovaatiojärjestelmien 
ja –ympäristöjen tutkimuksissa on korostettu, että luovissa ja innovatiivisssa ym-
päristöissä on... 

• runsaasti luovia ja aktiivisia ihmisiä 
• riittävästi erilaista toisiaan tukevaa osaamista 
• helppo verkottua ja solmia yhteistyösuhteita 
• vahvat kannustimet yrittämiselle ja riskinotolle 
• nopeasti mobilisoitavat resurssit 
• toimiva infrastruktuuri 
• suuret toimintavapaudet 
• vahva innovaatiokulttuuri 

3 Tietämysperustat kuntien innovaatiotoiminnassa 

Tiedelähtöistä lineaarisesti etenevää innovaatioprosessia on kutsuttu vesiputousmalliksi, 
koska se pohjautuu ajatukseen siitä, että perustutkimuksen määrä vaikuttaa jonkin alan 
innovaatioiden määrään, minkä puolestaan oletetaan vaikuttavan tuotannon kasvuun, 
palvelujen kehitykseen ja sitä kautta talouden kasvuvauhtiin. Keskeinen mallista johdettu 
innovaatiopoliittinen johtopäätös on, että perustutkimuksen entistä tehokkaampi resur-
sointi käynnistää prosessin, joka johtaa taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen syntyyn. 
Vesiputousmallia on kuitenkin kritisoitu voimakkaasti ja esimerkiksi yliopistojen rooli 
taloudellisessa kehityksessä on selvästi moninaisempi kuin on totuttu ajattelemaan. (esim. 
Lundvall 1992; Lester & Sotarauta 2007). Innovaatioprosessit eivät käytännössä etene 
kuin poikkeustapauksissa lineaarisen mallin olettamalla tavalla. Lisäksi on huomattu, että 
on lähes mahdotonta erotella toisistaan selvästi erottuvia vaiheita, joiden on väistämättä 
seurattava toinen toistaan, ja joiden välillä vallitsee selvä kausaalisuhde. Innovaatioproses-
seilla ei ole luonnonlain tapaista sisäistä logiikkaa, vaan kehitykseen vaikuttavat sekä useat 
yhteiskunnalliset että organisaation sisäiset tekijät.  

Jensen ym. (2007) ovat korostaneet, että tiede- ja tutkimuslähtöisen innovaatiotoimin-
nan (science, technology, innovation = STI) rinnalla meidän tulisi yhä selkeämmin tun-
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nistaa käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta eli tekemiseen, käyttämiseen ja vuorovaiku-
tukseen perustuvat mallit (doing, using and interactig = DUI). Tiedeperustaisten mallien 
(STI) painottaessa kodifioitua tietoa eli varsin pitkälle tutkimustietoa innovaatioiden läh-
teenä käytäntölähtöiset mallit (DUI) korostavat hiljaista tietoa eli kokemusperäistä tietoa 
ja oppimista (Nonaka & Takeuchi 1995; ks. tarkemmin käytäntölähtöisestä innovaatiosta 
Harmaakorpi & & Melkas 2008). STI-malleille on tyypillistä, että vaikka uudistustarve 
nousisi esiin jostain käytännön tilanteesta, ratkaisua etsitään muotoilemalla ongelma eks-
plisiittisesti ja kodifioidusti. STI-malleissa pyritään myös systemaattisesti hyödyntämään 
aiempaa tutkimustietoa ja muiden kokemuksia samantyyppisten ongelmien ratkaisemises-
sa. DUI-mallit taas rakentuvat paikallisen tiedon eli organisaatiossa jo olevan kokemuk-
sen ja tiedon varaan. (Jensen ym 2007.) Niin yritysten kuin kuntienkin kannalta olennaista 
on kyetä yhdistämään tiede- ja kokemuslähtöiset innovaatiomallit toimivaksi kokonaisuu-
deksi. Kysyntälähtöisyyden korostuessa DUI-mallien syvempi ymmärrys ja tietoinen ke-
hittäminen tulevat korostumaan.  

STI- ja DUI –mallien näkeminen toisiaan täydentävänä kokonaisuutena korostaa sa-
malla sitä, että kunnassa innovaatiotoiminnassa tietämysperusta on nähtävä laajasti. Kun-
taorganisaation on mahdollista käyttää hyvin monenlaista informaatiota ja tietoa.  Asheim 
ja Coenen (2005) ovat pyrkineet ylittämään yksinkertaisen jaottelun hiljaiseen ja eksplisiit-
tiseen tietoon jakamalla kehityksen taustalla olevat tietämysperustat analyyttiseen, synteet-
tiseen ja symboliseen tietoon. Analyyttisen tietämysperustan varassa syntyy ennen kaikkea 
uuden tiedon luomiseen perustuvia innovaatioita ja keskeistä deduktiivisiin prosesseihin 
ja formaaleihin malleihin perustuva tieteellinen tieto. Analyyttisen tietämysperustan aloja 
ovat esimerkiksi bioteknologia ja lääketeollisuus, joissa T&K –toiminta on jo pelkästään 
lainsäädännöstä ja erilaisista viranomaishyväksymisistä johtuen tiukasti kodifioitua. Kun-
nassa on useita aloja, jotka nojaavat analyyttiseen tietämysperustaa, vaikka ne eivät suo-
raan osallistukaan uuden tietämyksen luomiseen. Kyseisillä aloilla kunnan tulisi olla perillä 
uusimpien kehityskulkujen hyödyistä ja haitoista kyetäkseen tarvittaessa soveltamaan uu-
sinta tietoa omassa toiminnassaan. (Asheim & Coenen 2005.) 

Synteettinen tietämysperusta perustuu olemassa olevan tiedon soveltamiseen ja tiedon 
kombinointiin. Tällöin innovaatiot syntyvät usein tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja/tai 
toimittajien kanssa. Innovaatioprosessin ytimessä on ongelmasidonnainen tieto, joka syn-
tyy pääosin induktiivisissa prosesseissa. Kun nojataan symboliseen tietämysperustaan in-
novaatiot syntyvät ennen kaikkea sellaisesta olemassa olevan tiedon kombinaatioista, jot-
ka tuottavat uudenlaisia tapoja nähdä totutut asiat ja palvelut. Symbolinen tieto voi antaa 
myös vanhoille palveluille ja järjestelmille uusia merkityksiä. (Asheim & Coenen 2005.) 

Käytännössä kaikilla toimialoilla on piirteitä jokaisesta tietämysperustan tyypistä, mut-
ta kysymys on siitä, mikä tietämysperusta on innovaatiotoiminnan ytimessä. Erilaisten 
tietämysperustojen tunnistaminen avaa näkemään innovaatiomahdollisuuksia muuallakin 
kuin teollisuudessa ja pakottaa suunnittelemaan myös innovaatiopolitiikan toimintoja eri 
tietämysperustojen tarjoamista lähtökohdista. Tietämysperustojen sisällä innovaatiopro-
sessit ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia, mutta eri tietämysperustoista nousevien 
toimialojen välisillä tietoisesti rakennettavilla kytkennöillä luodaan edellytyksiä konteksti-
herkälle innovaatiopolitiikalle.  



 7 

 

 

TAULUKKO 1. Kolme erilaista tietämysperustaa ja innovaatioiden luonne (Asheim ym. 2006, 
49; Asheim & Coenen 2005). 

Analyyttinen Synteettinen Symbolinen 

Uuden tiedon luomiseen perus-
tuva innovaatio 

Olemassa olevan tiedon sovelta-
miseen tai yhdistelyyn perustuva 
innovaatio 

Uusilla tavoilla uudelleen yhdiste-
lyyn (recombination) perustuva 
innovaatio 

Keskeistä deduktiivisiin proses-
seihin ja formaaleihin malleihin 
perustuva tieteellinen tieto 

Keskeistä sovellettu ongel-
masidonnainen tieto perustuen 
usein induktiivisiin prosesseihin 

Keskeistä tiedon uudelleen käyt-
tö tai perinteisten konventioiden 
kyseenalaistaminen ja haastami-
nen 

Tutkimuslaitosten ja yritysten 
T&K-osastojen välinen yhteistyö 

Vuorovaikutteinen oppiminen 
asiakkaiden ja toimittajien kanssa 

Oppiminen ammatillisissa yhtei-
söissä, oppiminen katu- ja nuori-
sokulttuureista tai korkeakulttuu-
reista sekä vuorovaikutus lähialo-
jen ammatillisten yhteisöjen 
kanssa 

Hallitseva tiedon muoto kodifi-
oitu; dokumentit, patentit ja 
julkaisut 

Hallitseva tiedon muoto hiljainen; 
tekemiseen, käytöntöihin ja kä-
dentaitoihin liittyvä tieto 

Luottamus hiljaiseen tietoon, 
käytännön taitoon sekä etsintätai-
toihin (search) 

 
STI-malleihin ja analyyttiseen tietämysperustaan nojaavat innovaatiomallit eivät sovi ko-
vinkaan hyvin kuntiin ja ilmeisesti juuri tästä syystä on koettu, että innovaation käsite ei 
liity juuri millään lailla kuntien todellisuuteen. DUI-mallit yhdistettynä synteettiseen ja 
symboliseen tietämysperustaan avaavat kuitenkin aivan uudenlaisia näkymiä myös kunti-
en innovaatiojohtamiseen. 

4 Innovaatiotoiminnan mahdollistajat ja esteet kunnissa 

Innovatiivisuus edellyttää kunnissa systemaattisen tiedon luomisen ja hyödyntämisen 
prosessien lisäksi tiedon ja osaamisen kulkua yli rajojen sektorilta toiselle ja kunnasta toi-
seen. Olennaista on myös kyky tunnistaa hyvin monenlaisten kuntalaisten muodostamien 
ryhmien tarpeet ja tehdä ne näkyviksi. Läheskään aina kyse ei ole vain jo tunnistettuihin 
tarpeisiin vastaamisesta, vaan myös piilossa olevien tarpeiden tekemisestä näkyväksi eli 
symbolisen tiedon tuottamisesta. Lisäksi innovatiivisuus edellyttää hyvää kykyä integroida 
erilaista osaamista, erilaisia tietämysperustoja ja erilaista ajattelumalleja toisiinsa. Jotta 
kuntien olisi mahdollista kehittää omaa innovaatiotoimintaansa, niiden olisi ensinnäkin 
hyödynnettävä erilaisia yhteistyökumppaneita ja palvelun tuottajia ei vain osana palveluja 
tuottavaa koneistoa vaan myös osana innovaatioverkostoa. Lisäksi niiden tulisi kehittää 
uudistumiseen tähtäävien verkostojen johtamisen taitoja. Innovaatioverkostot eivät synny 
eivätkä tuota hyviä tuloksia vahingossa tai itsestään.  
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Borinsin (2001) tutkimus julkisen hallinnon innovatiivisuudesta vahvistaa innovaatio-
toiminnan systeemisen luonteen. Hänen mukaansa innovatiivisille julkisille organisaatioil-
le on ominaista järjestelmällinen ote uudistuksiin. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea yksit-
täisten innovaatioiden näkemistä osana laajempia kokonaisuuksia. Innovaatioiden merki-
tystä ja vaikutuksia arvioitiin Borinsin innovatiivisiksi tunnistamissa organisaatioissa suh-
teessa koko organisaatioon tai järjestelmään eikä vain käsillä olevaan palvelu- yms. koko-
naisuuteen. Olennaista tässä on myös organisaatioiden välinen koordinaatio innovaatioi-
den tuottamisessa ja käytäntöön viemisessä. Lisäksi Borins nostaa esille innovatiivisuuden 
merkkeinä uuden teknologian hyödyntämisen, systemaattisen prosessien kehittämisen, 
kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin organisaatioiden ottamiseen mukaan kehit-
tämiseen ja henkilökunnan moninaisen osaamisen hyödyntämisen. Borins korostaa myös 
riittävän resurssoinnin, kannustimien ja johdon vahvan sitoutumisen merkitystä.   

Monet organisaation sisäiset tekijät vaikuttavat innovatiivisuuteen, mutta selvää on 
myös, että kunta ei koskaan toimi tyhjiössä. Julkisen hallinnon innovaatiotutkimuksissa 
on osoitettu, että toimintaympäristö vaikuttaa monella tavalla julkisten organisaation in-
novatiivisuuteen tai sen puutteeseen. (Walker 2003, 314-315.) Boyne ym (2005a) ovat to-
denneet, että kompleksinen ja vaativa toimintaympäristö lisää todennäköisyyttä siihen, 
että organisaatiosta tulee innovatiivinen. Ulkoinen poliittinen ympäristö vaikuttaa merkit-
tävästi paikallisen politiikan ja poliitikkojen aktivoitumiseen asioiden uudistamisessa. Vas-
taavasti Boyne ym (2005b) ovat todenneet, että ulkoisen poliittisen ympäristön paine ei 
vaikuta kovinkaan vahvasti julkisten organisaatioiden toimintaan sinällään, mutta juuri 
innovaatiotoimintaan sillä on suuri merkitys. (Walker 2006, 314-315.) Suomalaisen kun-
nan ulkoisen poliittisen ympäristön tärkeimmät elementit kaikkine erilaisine muotoineen 
ovat valtio ja kuntalaiset.  

Innovaatiotoiminta on vain harvoin suoraviivaista ja selkeää. Se edellyttää monien es-
teiden ylittämistä. Niistä näkyvimpiä Mulganin ja Alburyn mukaan ovat ainakin riskien 
kaihtaminen, haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia organisaatioita ja/tai palveluja, liial-
linen luottamus yksipuolisiin innovaatiolähteisiin (esim. tutkimus), kysyntälähtöisyyden 
unohtaminen, kannustimien puute, muutoksen ja innovaatiojohtamisen heikko taso, ly-
hyen aikavälin perspektiivi budjetoinnissa ja suunnittelussa sekä hallinnon ja palvelujärjes-
telmän ylläpidon paineet. (Mulgan & Albury 2003). Edler (2007, 9) lisää Mulganin ja Al-
buryn listaan huolen asiakkaiden turvallisuudesta ja innovaatioiden laadusta sekä yleisen 
tietämättömyyden innovaatioista ja niiden edellyttämistä prosesseista.  

Edellä mainittujen julkisen hallinnon innovaatiotoiminnan esteiden taustalla on se to-
siseikka, että julkinen hallinto on huomattavasti kompleksisempi ja avoimempi järjestelmä 
kuin yrityssektori ja samalla astetta haastavampi innovaatioympäristö. Julkisten organisaa-
tioiden innovaatiotoiminta on tarkemman jatkuvan julkisen kontrollin alaisena kuin yri-
tysten innovaatiotoiminta tai vaikkapa yliopistojen tutkimustoiminta. Yritys voi tuoda 
innovaationsa esille itse valitsemanaan ajankohtana ja avata innovaatioprosessinsa halua-
mallaan tavalla, mutta julkisten organisaatioiden toiminnassa tämä ei ole samalla tavalla 
mahdollista. Niiden on demokratian pelisääntöjen mukaisesti oltava toiminnassaan lä-
pinäkyvämpiä kuin yritysten ja tämä oletettavasti muuttaa myös innovaatioprosessien 
luonnetta monin tavoin.  



 9 

5 Strateginen innovaatiojohtaminen 

Jos innovaatiotoiminta otetaan kunnissa vakavasti, luottamushenkilöiltä, viranhaltijoilta ja 
kehittäjiltä edellytetään edellä lyhyesti esitellyn innovaatiotoiminnan logiikan ja perusmal-
lien osaamisen lisäksi myös uudenlaista otetta johtamisessa. Pelkällä resurssien hallin-
noinnilla tai muodollisilla suunnitteluprosesseilla kuntien innovaatiotoimintaa ei ole mah-
dollista kehittää. Sekä poliittinen että viranhaltijajohto ovat innovaatiotoiminnan organi-
soitumisen, resurssien suuntaamiseen ja mahdollisuuksien luomisen muodossa korvaa-
mattomassa asemassa. Johtajuus on yksi keskeisimmistä innovatiivisuuteen vaikuttavista 
tekijöistä julkisessa hallinnossa (Walker 2006, 315). Tässä yhteydessä ei ole syytä tarkastel-
la kovinkaan tarkasti strategista johtamista, koska tämän kirjan artikkelit avaavat moni-
puolisen kuvan sen moniin ilmenemismuotoihin. Tässä artikkelissa keskitytään nosta-
maan esille joitain strategiselle innovaatiojohtamiselle ominaisia piirteitä.  

Innovaatioympäristöjen ja -järjestelmien kehittämisessä johtaminen on lähtökohdil-
taan erilaisten toimijoiden ja intressien yhteensovittamista. Innovaatiojohtamisen taustalla 
on a) tarve muokata innovaatioihin liittyvää poliittista dynamiikkaa ja antaa poliittisen 
dynamiikan muokata innovaatiotoimintaa, b) tarve motivoida ja varmistaa analyyttinen ja 
kriittinen mutta samalla rakentava ote muutokseen ja c) tarve systemaattisesti johtaa muu-
tosta ja verkostoja. Näin ollen innovaatiojohtaminen on aina enemmän tai vähemmän 
jaettua, koska yhdelläkään ihmisellä tai organisaatiolla ei ole yksinään mahdollisuutta vas-
tata yksin kaikkiin näihin tarpeisiin. Jaettu johtajuus tarkoittaa sitä, että useat toimijat yh-
dessä suuntaavat innovaatiotoimintaa ja vaikuttavat toisiinsa monin tavoin. Jaettu johta-
juus edellyttää kykyä yhdistää erilaisia kompetensseja ja vallan muotoja. 

Innovaatiojohtamisen tehtävänä on luoda sellaiset puitteet, toimintamallit ja prosessit, 
joiden puitteissa organisaatiossa ja sen yhteistyöverkostossa oleva energia ja ideat saadaan 
suunnattua kuntaorganisaatiota ja –yhteisöä uudistavaksi voimaksi. Innovaatiojohtajan 
tulisi kyetä raivaamaan tilaa ja järjestää resursseja innovaatiotoiminnalle, ja näin ollen in-
novaatiojohtajat venyttävät niin rakenteellisia, poliittisia kuin kognitiivisiakin rajoitteita ja 
avaavat siten uusia polkuja tulevaisuuteen.  

Strategista innovaatiojohtamista ei ole mahdollista hahmottaa “ylhäältä-alas” tai “oh-
jaa ja kontrolloi” mallien kautta, vaan innovaatiotoiminnan logiikan mukaisesti myös in-
novaatiojohtaminen hahmottuu vuorovaikutteisena tulevaisuuden etsimisenä ja muok-
kaamisena. Innovaatiojohtaminen on aina myös riippuvainen tilanteiden logiikasta ja po-
liittisesta harkinnasta siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Innovaatiojohtajan tulisi omal-
ta osaltaan kyetä keskusteluttamaan organisaatiota siitä, mitä innovaatiotoiminnalta halu-
taan ja mihin sen tulisi johtaa, ja siten nostaa innovaatiotoiminta kunnassa kollektiivisen 
huomion kohteeksi. Tässä tärkeällä sijalle nousee sen varmistaminen, että kuntaorganisaa-
tiolle muodostuu visio innovaatiotoiminnan roolista osana kokonaisuutta. Yksi innovaa-
tiojohtajan tärkeimmistä tehtävistä on lisäksi sellaisen organisaation luominen, joka kyke-
nee kirkastamaan vision ja kääntämään sen tehokkaaksi toiminnaksi. Heifetzin (2003, 
225) mukaan suurin haaste johtajuudessa on ensin saada huomio suunnatuksi organisaa-
tion kannalta strategisiin kysymyksiin ja sitten kyetä suuntaamaan toiminta kyseisten on-
gelmien ratkaisemiseen. Huomion suuntaamisessa on tärkeää uuden kontekstin ja sellai-
sen ”innovaatiojuonen” rakentaminen, joka antaa toiminnoille tarkoituksen ja nivoo eril-
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liset toiminnot kokonaisuudeksi. Innovaatiojohtaminen on myös merkitysten antamista ja 
luomista. Organisaation on kyettävä ymmärtämään muutosten merkitykset ja tarkoituk-
set, jotta toimijoiden on mahdollista omista lähtökohdistaan suunnata toimintaansa uu-
destaan. (Ståhle & Sotarauta 2004.)  

Innovaatiojohtamisen suurin haaste on siinä, että suurimmalle osalle toimijoista niin 
kunnassa kuin sen ulkopuolellakin rutiinit vievät ajan ja energia ja innovaatiotoimintaan 
panostetaan, jos aikaa sattuu jäämään. Innovaatioympäristöjen kehittämisessä vain pienel-
lä osalla niitä toimijoita, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat innovaatioympäristöihin, on 
tehtävänä innovaatiotoiminta. Innovaatiojohtajalla tulisi olla hyvä kyky motivoida ja hou-
kutella muu organisaatio mukaan innovaatiotyöhön. Hänen tehtävänsä on luoda sellaiset 
edellytykset ja toimintapuitteet, että kuntaorganisaation oman väen ja yhteistyökumppa-
neiden on mahdollista hyödyntää ja kehittää omaa potentiaaliaan ja siten uudistaa kunnal-
lisia palveluja ja toimintoja.  

Mahdollistaja vaikuttaa muokkaamalla yleisiä puitteita (rakenteet), keskusteluttamalla 
toimintaa ohjaavista tulkinnoista ja synnyttämällä yhteisiä tarinoita ja tulkintoja. Innovaa-
tiojohtajan tulisi kyetä avaamaan näkymiä tulevaisuuteen (visio), etsimään teitä tulevaisuu-
teen sekä suuntaamaan toimintoja pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti (strategiat), toimi-
maan muutoksen agentteina, luomaan ja ylläpitämään verkostoja, toimimaan innovaatio-
toiminnan puolestapuhujana sekä varmistamaan resurssien riittävyys nyt ja tulevaisuudes-
sa. Lisäksi hänen on mahdollista vaikuttaa kompetenssien kehittymiseen. Tämän kaiken 
tuloksena voi parhaimmillaan kasvaa asteittain sellainen ympäristö ja sellaisia prosesseja, 
joissa innovaatioympäristö luo itsensä, ylläpitää toimintaansa ja kehittää sitä jatkuvasti 
eteenpäin. (ks. tarkemmin Ståhle & Sotarauta 2004.) 

Edellä esitetyn ja Sotaraudan ym. (2002, 224-225) tunnistamien strategisen suunnitte-
lun ja johtamisen roolien avulla on mahdollista eritellä strategisen innovaatiojohtamisen 
tärkeimmät huomion kohteet. 

• Strateginen tietoisuus ja oppiminen – innovaatiotoiminnan taustalle tulisi kyetä luo-
maan jatkuvana dialogina yhteinen strateginen tietoisuus toimintaympäristön muutoksista 
sekä mahdollisista, toivottavista ja kuviteltavissa olevista tulevaisuuksista sekä niiden vai-
kutuksista innovaatiotoimintaan. Oppimisessa keskeisessä asemassa on jatkuva oman 
toiminnan arviointi. 

• Visio ja strategia – innovaatiojohtajan tulee varmistaa johdonmukainen ja pitkäjänteinen 
innovaatiotoiminta vision ja innovaatiostrategian avulla. Jaettu visio kasvaa strategisesta 
tietoisuudesta. 

• Yhteistyö ja kommunikaatio – Koski (2008, 98) korostaa keskustelevaa kriittistä kon-
sensusta innovatiivisen kunnan ytimessä eli avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä. Innovaati-
on edellyttämän yhteistyön aikaansaaminen edellyttää sitä, että innovaatiojohtaja kykene 
luomaan yhteistyölle ja kriittiselle konsensukselle kutakin tilannetta tukevat prosessit ja 
yhteistyöfoorumit sekä poistaa erilaisia yhteistyön esteitä.  

• Tarina ja viestit – innovaatiojohtajan tulee synnyttää ”innovaatiotarina”, joka antaa 
merkityksen ja tarkoituksen kunnan omalle innovaatiotoiminnalle. Innovaatiotoimintaan 
sisältyy paljon väärin tulkintoja, retorista huumaa ja pelkoja. Innovaatiojohtajan tehtävänä 
on viestittää kullekin kohderyhmälle niiden omalla logiikalla ja sanastolla miksi innovaa-
tiotoiminta on tärkeää ja mihin sillä pyritään.  

• Kieli ja kehitysnäkemys – innovaatiojohtajan vastuulla on toimijoita yhdistävän yhtei-
sen kielen ja toimintatavan luominen. Ilman yhteistä kieltä ja kehitysnäkemystä eri sekto-
reilta tulevien toimijoiden on vaikea päästä toimivaan yhteistyöhön. 
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Jos innovaatiojohtaminen on jaettua, ja jos sen tehtäväkenttä on moninainen, innovaa-
tiojohtamisessa tarvitaan erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja erilaisia ihmisiä. Van de 
Veniä (1999, 98-124) soveltaen innovaatiojohtajat voidaan jakaa kuuteen pääryhmään: 
institutionaaliset johtajat, innovaatiomanagerit, sponsorit, mentorit, yrittäjät ja kriitikot.  

Institutionaaliset johtajat kykenevät suuntaamaan resursseja, muokkaamaan organisa-
tionaalisia rakenteita, sovittamaan poliittisia kiistoja sekä vaikuttamaan kansainvälisiin ja 
kansallisiin rakenteisiin, rahoituskanaviin ja yhteistyösuhteisiin. Institutionaaliset johtajat 
luovat ja uudistavat innovaatiopelikenttää sekä ja pitävät sen toimintakunnossa. Institu-
tionaaliset johtajat kuuluvat oletettavasti kunnan ylimpään viranhaltija- ja luottamushenki-
löjohtoon. Innovaatiomanagerit vastaavat käytännön toiminnasta. He toimivat eräänlaisi-
na muutoksen airueina organisaation sisällä. Heillä on tärkeä rooli siinä, että yleiset linja-
ukset ja periaatteet kääntyvät toiminnaksi. Innovaatiomanagerit ovat omien osastojensa 
yms. johtoa ja lisäksi kuntaorganisaatiossa olisi hyvä olla erikseen vastuutettu managerita-
son innovaatiojohto. Innovaatiotoiminnassa tarvitaan myös mentoreita. Mentoreiden teh-
tävä on tukea ja sparrata, analysoida ja tuoda käsitteellisiä viitekehyksiä innovaatiotoimin-
nan tueksi. Yhdessä managereiden kanssa mentorit ovat monesti innovaation roolimalle-
ja, kannustajia ja suunnannäyttäjiä. Mentorit voivat olla myös kuntaorganisaation ulko-
puolelta, ja usein tutkijoilla ja/tai konsulteilla on mentorin rooli. Yrittäjät ovat niitä ihmi-
siä, jotka nauttivat innovaatiotoiminnasta ja ovat valmiita panostamaan aikaa ja energiaa 
sen kehittämiseksi. He ovat innovaatiotoiminnan ytimessä oleva muutosvoima. Vaikka 
innovaatiotoiminnassa korostetaan usein suhteellisen rationaalisia muutoksen malleja, on 
kriitikoilla merkittävä rooli uudistusten muokkautumisessa paremmin organisaatioon so-
piviksi ja ylilyöntien välttämisessä. Kriitikot osoittavat ajattelun aukot ja innovaatiohuu-
man vaarat ja siten vaikuttavat monin tavoin innovaatioprosessien suuntautumiseen. (van 
de Venin ym. 1999, 98, 124 vahvasti kuntiin soveltaen). 

6 Yhteenveto 

Tämän artikkelin ydinsanoma tiivistyy yhteen kysymykseen: olisiko kunnissakin aika ottaa 
innovaatiotoiminta vakavasti? 

 Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää kunnilta systemaattista uuden tiedon 
luomista ja soveltamista. Innovaatiokäsitteistö tarjoaa kunnille yhden mahdollisen ana-
lyyttisen viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista tunnistaa pullonkaulat ja kehittämis-
tarpeet. Innovaatiokäsitteistön sovittaminen kuntakenttään edellyttää tutkijoilta sekä kä-
sitteellistä perustyötä että empiirisiä analyysejä ja kunnilta itseltään innovatiivisuuden ot-
tamista vakavasti. Suomessa olisi syytä harkita vakavasti laajan kuntien innovaatiojärjes-
telmiin kohdistuvan tutkimusohjelman käynnistämistä sekä erilaisten innovaatiojohtami-
sen koulutusohjelmien organisoimista tukemaan kuntien oppimisprosesseja. Tutkimus- ja 
koulutusohjelmien avulla saattaisi olla mahdollista ylittää löysä innovaatioretoriikka laa-
jentamalla ja syventämällä käsitystä siitä, miten ja mihin asioihin innovaatiokäsitteistö olisi 
kunnissa mahdollista sovittaa. Yleinen innovaatiohuuma on johtamassa käsitteistön in-
flaatioon ja avaintoimijoiden kyllästymiseen, mikä tarkoittaa käytännössä hyvän viitekehi-
tyksen uhraamista julkiselle palvonnalle ja seuraavan pelastavan käsitteen tai ajattelumallin 
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odottamista. Innovaatio ja innovaatiojärjestelmä ovat uudistamisen työkaluja, eivät mi-
tään sen enempää tai vähempää, ja työkalun hyvyys riippuu osin aina myös käyttäjänsä 
taidoista.   

Strategisen innovaatiojohtamisen huomio kohdistuu sen varmistamiseen, että kunnas-
sa ylipäätään on mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan, ja että siellä on riittävästi siihen 
kykeneviä ihmisiä ja heille kannustimia. Kuntien tulisi siis nostaa innovaatiotoiminta nä-
kyvästi agendalle, organisoida se kunnolla ja varmistaa, että aktiivisia innovaattoreita ei 
rangaista vaan heidät palkitaan. Kaikki tämä edellyttää kunnianhimoisia ja selkeitä tavoit-
teita ja niiden kommunikoimista läpi organisaation, ja tietysti systemaattista innovatiivi-
suuden esteiden purkamista. Yksittäinen kunta voi vaikuttaa monin tavoin omaan inno-
vatiivisuuteensa, mutta todella vaikuttavan kuntien innovaatiojärjestelmän rakentaminen 
edellyttää kansallista yhteistyötä ja ilmiölähtöisiä verkostoja, jossa tulisi olla vahvat kan-
sainväliset ulottuvuudet. Mulgania ja Alburyä (2003) soveltaen kuntien innovaatiotoimin-
nan peruslähtökohdat ja ydinkysymykset on mahdollista tiivistää seuraavasti: 

• Innovaatio on investointi tulevaisuuteen – Paljonko kunnat yhdessä ja erikseen panostavat t&k 
–toimintaan eli paljonko ne investoivat omaan tulevaisuuteensa? Mikä on tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan budjetti, paljonko varaamme rahaa uuden etsintään ja uusien asioi-
den viemiseen käytäntöön?  

• Innovaatio edellyttää huomiota – Kuka tai ketkä nostavat innovaatiotoiminnan agendalle? 
Ketkä arvioivat lupaavat uudet ideat ja asiat? Miten niitä tuetaan, haudotaan ja kehitellään 
edelleen? 

• Innovaatio ei synny ilman riskinottoa ja vallitsevien totuuksien kyseenalaistamista – Miten tuetaan 
harkittua riskinottoa ja perusteltua olemassa olevan kyseenalaistamista? Miten palkitaan 
systeemihäirikköjen toiminta rankaisemisen sijasta? 

• Innovaatio on parhaimmillaan kaikkien asia - Miten varmistetaan, ettei uusien asioiden etsintä 
ja soveltaminen jää vain erikseen nimettyjen ”innovaatioupseerien” vastuulle ja varmiste-
taan, että missä tahansa tai kenen tahansa esittämillä ideoilla on mahdollisuus tulla huo-
matuksi, arvioiduksi ja mahdollisesti sovelletuksi? 

• Innovaatio on etsintää muualta – Kenen tehtävä on etsiä uutta tutkimustietoa, uusia toimin-
tamalleja, kokemuksia ja epäonnistumisia muualta Suomesta ja ympäri maailman? Kuka 
varmistaa, että uudet asiat arvioidaan systemaattisesti ja nopeasti kunnan omasta näkö-
kulmasta? 

• Innovaatio on kokeiluja – Onko kunnissa vakiintuneita käytäntöjä erilaisten kokeilujen 
käynnistämiseksi, arvioimiseksi ja onnistuessaan laajentamiseksi muihin yhteyksiin? 

• Innovaatio on soveltamista – Onko yksiköillä kannusteita ja mahdollisuuksia soveltaa uusia 
asioita ja sovittaa ne omiin toimintoihinsa ilman liiallista hässäkkää? 
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