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Ekosysteemien  
innovaatiojohtaminen – 
mistä on kysymys?

Kaupunkiorganisaatioiden tulee  

toimia osana verkostoja ja ekosysteemejä.  

Samalla kaupunkiorganisaatio pääsee osaksi 

laajempaa kokonaisuutta, erilaista osaamista  

ja uusia ajatuksia sekä soveltamaan jaettuja 

hyviä käytäntöjä

Ekosysteemeissä toimiminen edellyttää 

oppimista – uusien kyvykkyyksien luomista. 

Uusia kyvykkyyksiä tarvitaan muun muassa 

ekosysteemien toimijoiden, dynamiikan ja 

tarpeiden ymmärtämiseen, toimintaympäristössä 

tapahtuvien muutosten ja trendien  

tunnistamiseen sekä ekosysteemien toiminnan 

orkestrointiin, aktiiviseen mahdollistamiseen 

ja yhteiskehittämistä palvelevien alustojen 

rakentamiseen. Uudistumisen välttämättömyys 

koskee kaikkia kaupunkiyhteisön kehittäjiä, 

mukaan lukien kaupunkiorganisaatio.

6Aika
Espoo on mukana toteuttamassa 

Suomen kuuden suurimman 

kaupungin yhteistä 6Aika- 

strategiaa. Sen tavoitteena on 

synnyttää uutta osaamista, 

liiketoimintaa ja työtä kehittämällä 

avoimempia ja älykkäämpiä 

palveluja. Ekosysteemien innovaatio-

johtamisen viitekehystä on kehitetty 

osana Espoon Avoin osallisuus  

ja asiakkuus -kärkihankkeen  

osatoteutusta.



Ekosysteemien 
innovaatiojohtamisen 

viitekehys on suunnattu 
innovaatiotoiminnan ja 

innovaatiojohtamisen kehittäjille 
kaupunkiyhteisön kaikkien 

toimijoiden parissa. 



Viitekehyksen soveltamisen hyödyt  
innovaatiotoiminnan kehittämisessä

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 ja/tai menestys ovat  
niitä hyötyjä, joita viitekehyksen soveltamisella tavoitellaan. 

Viitekehys luo ymmärrystä ja avaa näkökulmia sille, miten kaupunki 
voi aktiivisesti edistää ja mahdollistaa innovaatiotoimintaa eri 

ekosysteemeissä. Erityisesti se tukee ja auttaa ekosysteemeissä toimivia 
löytämään yhteistä kehittämisen kieltä ja uudenlaisia toimintamalleja.  

Yhdenmukaiset toimintamallit eri kaupunkiyhteisöissä edesauttavat 
laajan kysynnän ja kasvavan markkinan syntymistä ekosysteemien 

alustapalvelujen, hyödykkeiden ja teknologioiden tarjoajille. 

Myös tutkimus, opetus ja kehittäminen hyötyvät aiempaa  
kattavammasta ja laadultaan yhdenmukaisemmasta monessa 

kaupunkiyhteisössä tuotetusta tiedosta ja sen kasvaneesta määrästä.



Viitekehyksen  
ytimessä on ihminen

Kaupunki on olemassa ihmisiä varten, ja sitä rakentaa ihmisten  
välinen vuorovaikutus. 

Yksilö 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 yhteistyössä auttavat häntä sopeuttamaan omaa käyttäytymistään 
olosuhteiden muutosten mukaisesti.

Kaupunki on kohtaamispaikka, jossa ihmiset voivat tehdä yhteistyötä  
ja ekosysteemien innovaatiotoiminnan ymmärrystä on haettava ihmisen 

käyttäytymisestä: yksilön tarpeista, tavoitteista ja arvoista. Siksi ihmisten 
vuorovaikutus ja yhteistyö ovat tämän viitekehyksen ytimessä.

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.



Viitekehys tarkastelee innovaatiojohtamista ja kaupunkiorganisaation 
roolia ekosysteemisen toiminnan ja innovaatioiden edistäjänä ihmisten 
käyttäytymisen kautta sekä määrittelee käsitteitä ja niiden keskinäisiä 

suhteita ekosysteemipohjaisen yhteiskehittämisen kielen synnyttämiseksi 
innovaatiotoiminnan kehittäjien dialogiin. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 

ekosysteemeistä ja avata niissä tapahtuvan innovaatiotoiminnan sisältöä, 
merkitystä ja siitä saatavia hyötyjä. 

Viitekehys jakaantuu kahteen tarkastelu-ulottuvuuteen: ekosysteemien dynamiikka 
ja innovaatiojohtaminen. Se avaa näkökulmia ekosysteemeissä tapahtuvalle 

innovaatiojohtamiselle.

Keskeisinä teemoina ovat oppiminen ja toiminnan kitkattomuus, sillä 
innovaatiotoiminta perustuu ennen kaikkea ihmisten, instituutioiden ja 

ekosysteemien oppimiseen sekä ihmisten väliseen kitkattomaan vuorovaikutukseen.

Innovaatioekosysteemi on viitekehyksen ydinkäsite, joka määritellään kehittämisen 
ekosysteeminä, jonka innovatiivista energiaa pyritään yhteisesti, tietoisesti ja 

käytännön toimilla suuntaamaan kohti ekosysteemin jäsenten yhteisesti jakamaa 
strategista tavoitetta. 

Viitekehystä sovelletaan kulloinkin kohteena olevaan kaupunkiyhteisöön,  
sen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristön olosuhteisiin.
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Tutustu ja lue lisää  

Ekosysteemien innovaatio- 

johtamisen viitekehyksestä ja muista  

Espoon 6Aika-hankkeista osoitteessa  

espoo.fi/kehittyvaespoo


