
Avoin innovaatio ja 
avoimet innovaatioalustat  

edistämässä kiertotaloutta 

  
Leena Aarikka-Stenroos, Assistant prof. (tenure track) 
Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden ja 

tietojohtamisen laboratorio 
4.10. 2017 Tampere 

31. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät 
 



Agenda 

1.  Mikä on avoin innovaatio tai avoin innovaatioalusta? 
2.  Miten avoin innovaatioalusta voi edistää kiertotaloutta? 
3.  Miten ottaa avoimet innovaatioalustat käyttöön? 
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Avoin  innovaa(o  on  yhdessä  innovoin(a  


Useat	  näkökulmat	  ja	  osaamisten	  yhdistelmät	  jalostavat	  ideaa,	  
edistävät	  kehi6ämistä	  ja	  helpo6avat	  jalkau6amista	  



Avoin  innovaa(o  
muu2aa  innovaa(o-‐  
prosessia

-‐  Kehi&yy	  monen	  toimijan,	  
tulokulman	  ja	  teknologian	  
ak4ivisesta	  ja	  avoimesta	  
yhdistelystä	  

-‐  Syntyy	  hyvin	  moninaisen	  
innovaa4opolun	  kau&a	  ja	  
”tuu4sta”	  tuleva	  innovaa4o	  voi	  
olla	  hyvin	  moninainen,	  jopa	  
arvaamaton	  



Mitä  tarkoi2aa  ”avoin  innovaa(oalusta”?

•  Mikä?	  
Mikä	  tahansa	  toimintaympäristö,	  
teknologia,	  järjestelmä,	  tuote	  tai	  
palvelu,	  jossa	  kehi&äminen	  on	  
systemaa@ses4	  ava&u	  ulkopuolisille	  
kehi&äjille	  ja	  arvonluonnille.	  	  
•  Miksi?	  
Tavoitellaan	  hyötyjä,	  jotka	  syntyvät	  
käy&äjien	  osallistumisesta	  ja	  heidän	  
vuorovaikutuksestaan;	  	  
käy&äjät	  tuovat	  resurssejaan,	  taitojaan,	  
näkökulmiaan	  ja	  lisäävät	  siten	  
innovaa4on	  kehitys-‐	  ja	  
jalkautuskelpoisuu&a.	  



Muutamia  esimerkkejä  avoimista  
innovaa(oalustoista

Workshop	  

Crowdsourcing	  ja	  
Digitaaliset	  

joukkoistamisalustat	  
Hackathon	  



Avoimet  innovaa(oalustat:  Peruselemen(t

YHTEISÖ	  

TILA	  

Vuoro-‐
vaikutus	  
Verkosto-‐
vaikutus	  

TOIMINT
A	  

•  Tila:	  foorumi;	  paikka;	  alue,	  	  	  
myös	  virtuaalinen	  

•  Yhteisö:	  tarvitaan	  ihmisiä	  
ratkomaan	  yhteistä	  dilemmaa	  ja	  
etsimään	  ratkaisuja:	  kehi&äjät,	  
käy&äjät,	  fasilitoijat	  

•  Toiminta:	  prosessi,	  miten	  
toiminta	  organisoidaan;	  agenda;	  
toimintamallit	  ja	  pelisäännöt	  



Kiertotalouden  avoimia  
innovaa(oalustoja:  esimerkkejä



Alue  alustana

Eco3:	  	  
Nokialla	  oleva	  alue	  yrityksille,	  jotka	  
haluavat	  kehi&ää	  bio-‐,	  vesi-‐	  ja	  
kiertotalou&a,	  ravinnekiertoa,	  
biomassatuo&eita,	  uusituvan	  energian	  
tuotantoa	  ja	  teknologioita	  tai	  puu-‐ja	  
metsäpohjaista	  liiketoimintaa.	  
•  Alue/4la	  vs.	  yhteisö:	  

•  Tärkeää	  saada	  aikaan	  4e&y	  krii@nen	  
massa,	  joka	  houku&elee	  myös	  muita.	  

•  Tila	  vs.	  toiminto:	  	  
•  Miten	  päästä	  ”ton4nmyynnistä”	  
eteenpäin	  koh4	  kokeiluja	  ja	  innova4ivista	  
yhteistyötä	  

•  Yhteisön	  laajentaminen	  ekosysteemiksi	  



Yrityspuisto  ja  verkosto

Smart	  Chemistry	  Park;	  	  
Raisiossa	  sijaitseva	  yrityspuisto,	  
innovaaCoalusta	  ja	  verkosto	  bio-‐	  ja	  
kiertotalouden	  sekä	  cleantech-‐
toimialalla	  toimiville	  yrityksille	  
•  Lisäarvo	  yrityksille	  alustan	  
yhteistyöstä.	  	  

•  oman	  yhteisön	  osaamisen	  ja	  
verkoston	  vahvistaminen	  

•  Vahva	  fasilitoin4:	  skannataan	  
hankevaihtoehtoja.	  	  



Ongelmanratkaisua:  Real-‐life  opiskelijacaset,  
hackathonit,  Demola-‐projek(t
TTY:	  	  
Demola;	  Turning	  technologies	  into	  
business	  –kurssi;	  hackathonit	  
•  Opiskelijat	  ratkovat	  tarjo&uja	  
ongelmia	  	  määritellyn	  ja	  fasilitoidun	  
yhteiskehi&ämisprosessin	  avulla.	  

•  Opiskelijat	  pyrkivät	  tuo&amaan	  
ratkaisun,	  jonka	  muoto	  tai	  
valmiusasteen	  taso	  on	  ennalta	  jollakin	  
tasolla	  sovi&u.	  

•  Yhteisö	  kerätään	  nopeas4.	  
•  Nopea	  toiminta	  ja	  ongelmanratkaisu	  
etunenässä;	  haasteena	  luotujen	  
ratkaisujen	  jalkau&aminen.	  



Living  lab:  Kokeilun  ja  kehi2ämisen  paikka

Urbaani	  kuivakäymälä:	  Tampereen	  
Hiedanrannassa	  kokeillaan	  ero6elevia	  
kuivakäymälöitä	  vaihtoehtona	  
vesivessalle.	  Tavoi6eena	  on	  energian-‐	  
ja	  vedensäästö	  sekä	  ravinnekierron	  
edistäminen.	  
•  Living	  labit	  tarjoavat	  apua	  tuo&een	  
testaamiseen	  :	  toimivat	  yhteisenä	  areenana	  
käy1äjille	  ja	  tuo1eiden	  	  suunni1elijoille	  ja	  
tuovat	  näin	  tarpeita	  ja	  toiveita	  lähemmäs.	  	  

•  Yritykset,	  julkinen	  	  sektori	  ja	  kansalaiset	  
työskentelevät	  yhdessä	  luoden	  ja	  kokeillen	  
uusia	  palveluita,	  liikeideoita	  ja	  teknologioita.	  	  



Kehi2ämisprojek(  alustana

Tulevaisuuden	  kiertotalouskeskukset	  
CIRCHUBS	  
6aika-‐hanke	  kansallisena	  alustana	  
•  Tampere,	  Turku,	  Helsinki,	  Vantaa,	  
Espoo	  ja	  Oulu	  oppivat,	  kehi&ävät	  
kiertotalouskeskuksien	  toimintaa,	  
jalkau&avat	  yhdessä	  uusia	  
toimintamalleja	  ja	  tavoi&elevat	  uu&a	  
liiketoimintaa	  ja	  uu&a	  osaamista.	  



Innova(ivinen  julkinen  hankinta  alustana

•  Kaupunki	  avaa	  omaa	  hankintaansa	  
enemmän:	  ”vuoropuhelu”	  eikä	  vain	  
lineaarinen	  hankinta;	  	  

•  Kaupunki	  saa	  parempia	  ratkaisuja	  
tarpeisiinsa	  

•  Yritys	  oppii,	  mitä	  kaupunki	  haluaa	  tai	  
on	  tekemisessä	  

•  Mikä	  onkaan	  lopputulema:	  	  
•  hankinta	  vai	  jotain	  muuta	  (esim.	  
kasvanut	  4eto	  yritykselle;	  uusi	  offering	  
joka	  sopii	  myös	  muille	  segmenteille)	  

•  Vaa4i	  myös	  kaupungeilta	  oppimista:	  	  
•  kaupungin	  mie4&ävä	  omia	  
toimintamallejansa	  

•  yhteistyö	  ja	  yrityksen	  näkökulman	  ja	  
luo&amuksen	  varmistaminen;	  
kauhuskenaariossa	  kaupunki	  varastaa	  
yrityksen	  ideat	  ja	  toteu&aa	  itse	  



Avoimuus  antaa  paljon  mu2a  vaa(i  myös  
uudenlaisia  toimintamalleja
•  Todellinen	  dialogi	  ja	  vuorovaikutus	  

•  Tuodaan	  uusia	  näkökulmia	  pöytään	  
•  Kartoitetaan	  ja	  kokeillaan,	  mikä	  on	  hyvä	  vaihtoehto	  aidos4,	  kaikista	  näkökulmasta	  
•  Mitä	  enemmän	  jakaa	  omaansa	  –	  sitä	  enemmän	  saa	  

•  Miten	  luodaan	  luo&amuksellinen	  ilmapiiri	  ja	  pelisäännöt?	  
•  Luo&amus,	  moraali	  ja	  yhdessä	  tekeminen	  korostuu:	  alustalla	  tehdään	  yhteistyötä	  reiluilla	  
pelisäännöillä	  

•  Valmius	  avoimuuteen	  –	  hackathon-‐	  ja	  jakava	  sukupolvi	  vs.	  vanha	  IPR-‐,	  NDA-‐,	  paten@-‐	  ja	  
sopimussukupolvi	  

•  Roolitus:	  usein	  tarvi&aisiin	  fasilitaa&ori,	  joka	  huoleh4i	  ilmapiiristä	  ja	  joka	  uskaltaa	  
o&aa	  vaikeatkin	  asiat	  puheeksi	  

•  Tavoi&eellisuus	  ja	  ideoista	  tekemiseen:	  ”jotain”	  pitäisi	  tulla	  ”tuu4sta”	  ulos.	  
•  Avoin	  innovaa4oalusta	  luo	  ekosysteemiä	  uuden	  innova4ivisen	  ratkaisun	  ympärille.	  



Lue  lisää  avoimista  innovaa(oalustoista

• h&ps://
avoime4nnovaa4oalustat.files.w
ordpress.com/2016/09/
alustajohtamisen-‐
kc3a4sikirja_pc3a4ivite&y.pdf	  



Kiitos! 

 
Lisätietoja 
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leena.aarikka-stenroos@tut.fi 
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