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Esityksen rakenne

• Miksi sosiaalinen innovaatio on välttämätön? 

• Sosiaalisen innovaatiotoiminnan johtamisesta 

• Hyväntekeväisyydestä innovaatiokumppanuuteen

• Ehdotuksia kuntien mahdollisuuksiin ihmisten hyvinvointia 
edistävässä sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa 
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Miksi sosiaalinen innovaatio on välttämätön? PUSH AND PULL

PUSH
– Teknologiset innovaatiot eivät pysty (yksin) ratkaisemaan aikamme suuria haasteita. 

Teknologisiin ratkaisuihin liittyy aina sosiaalinen ulottuvuus. 

– Lukuisat aikamme ongelmat ovat systeemisiä, monivaikutteisia ja hankalia ratkoa: 
mielenterveyden häiriöt ja ongelmat – ilmastonmuutos – ihmisten eriarvoistuminen –
pandemiat ….

PULL
– Maailmassa on yhä enemmän yrityksiä ja yrittäjiksi haluavia, joiden motivaationa ei ole 

(pelkkä) rahan tekeminen vaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen. 

– Digitalisaatio ja digitaaliset alustat edistävät sosiaalisten ongelmien näkyvyyttä ja myös 
niiden ratkaisua. 

– On syntynyt pääomasijoittajien markkinaa ja rahastoja, jotka haluavat olla mukana 
mahdollistamassa sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja skaalaamista. 
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Kestävyys  ja vastuullisuus

Sosiaalinen 
kestävyys

Ympäristö-
kestävyys
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Vastuullisuus:  hyvän 
hallintotavan mukainen 

toiminta (avoimuus, 
transparenssi jne.)

Taloudellinen 
kestävyys



Sosiaalinen innovaatio 

Sosiaalinen innovaatio= uusi tuote, palvelu, organisaatio- tai 
liiketoimintamalli, jolla ratkotaan sosiaalisia tai ympäristöongelmia 
aiempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin (Ramus et. al. 2018)

- Sosiaalinen innovaatio ei itsessään luo sosiaalista vaikutusta (ja 
vaikuttavuutta) → se tulee skaalata

- Innovaatio=riskipitoista toimintaa, skaalaus=enemmän rutiininomaista 
toimintaa

- Sosiaalinen innovaatio voi tuottaa myös kielteisiä kerrannaisvaikutuksia

-
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Sosiaalisen innovaation keskiössä on (toimintakykyinen) 
ihminen

• Sosiaalinen innovointi on aina ihmislähtöistä
• Ihmisten toimintakykyyn panostaminen on yhteiskunnallinen investointi ja 

kasvumahdollisuus (ks. 
https://tem.fi/documents/1410877/35402773/Kasvuportfolio-
hankkeen+yhteenveto.pdf/aa73b1fb-beff-db2b-c9bb-
0e67ec7cf79b/Kasvuportfolio-hankkeen+yhteenveto.pdf?t=1599647621758)

• Toimintakykyisyyden kannalta ratkaisevaa on, että tuki ja palvelut ovat  
• oikea-aikaisia
• kohdentuvat tarpeisiin
• monialaisia ja moniammatillisesti toteutettuja (korostuu haavoittuvassa asemassa olevilla 

ihmisillä) 
• toteutettuja sektorit ylittäen
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1. On ymmärrettävä, mitä ihmiset haluavat, miten he 
toimivat, mikä heille on merkityksellistä - Design 
thinking, empatia. 

2. Sosiaalista innovaatiota mahdoton synnyttää yksin.  

3. On ymmärrettävä ja jäsennettävä muutoslogiikka –
”Theory of Change” ja mitattava vaikutuksia.  

4. Ilman skaalaamista ei synny laajempia vaikutuksia. 
Scaling out – scaling deep.  

5. Sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa ollaan aina 
yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin prosesseihin 
ja toimintasektoreihin, talouteen, valtion politiikkaan, 
kuntien politiikkaan, markkinavoimiin, 
sijoittajiin…System thinking. 

Miten johtaa sosiaalista innovaatiotoimintaa?
(ks. Vaccaro & Ramus 2022; Malhotra 2022) 
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Yksityiset 
yritykset

Julkinen 
sektori

Kolmas 
sektori, 

kansalais-
yhteiskunta

IHMINEN



Resurssien 
tarjoajat

Kilpailijat

Allianssit, 
liittoutumat, 

kumppanuudet

Asiakkaat, 
hyödyntäjät

Opponentit

Markkinat 
Yhteiskunnalliset järjestelmät ja politiikat
Talous
Infrastruktuuri 

Sosiaalisen innovaatiotoiminnan ekoysteemin lähtökohtia 
(soveltaen Vaccaro & Ramus eds 2022)



Hyväntekeväisyydestä innovaatiokumppanuuteen

Hyväntekeväisyyden ethos

- Yritys lahjoittaa rahaa järjestölle 
kampanjaan tai muuhin tärkeäksi 
katsottuun asiaan  

- Kunta avustaa esim. järjestöjen 
toimintaa

- Kunta järjestää yhdessä jonkun 
järjestön tai muun tahon kanssa 
(hyväntekeväisyys)tapahtuman 
tms. 

Innovaatiokumppanuus

- Yritys tavoittelee sosiaalista 
innovaatiota yhdessä järjestön 
kanssa

- Kunta tulee mukaan konsortioon, 
jonka tarkoitus on saada aikaan 
sosiaalinen innovaatio

- Lähtökohtana on uuden luominen 
ja riskinotto 
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Verkosto-
osaaminen

Empatia, lähellä 
ihmistä

Uudistumis-
halu, kyky 
ennakoida

Taito selvitä 
vaikeuksissa ja 
epävakaudessa

Palvelut, 
auttamistyö

Järjestöjen (erityis)vahvuuksia sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa ja ekosysteemissä



Ehdotuksia 

• Ota kolmas sektori mukaan ekosysteemiin, alusta alkaen. 

• Tunnista sosiaalisen innovaatiotoiminnan erityisluonne ja strateginen merkitys 
ekosysteemissä. Mihin kaikkeen sosiaalisen innovaation kautta tulisi löytää ratkaisuja? 
• Esim. nuorten mielenterveyden ongelmat, liikkumattomuus, yhdenvertaisuuden toteutuminen 

palveluiden saavutettavuudessa maantieteellisesti laajassa kunnassa…

• Tarvitset hyvinvoinnin sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa myös hyvinvointialueen 
ekosysteemiin. 

• Et julkisen sektorin ominaisuudessa omista liiketoimintaa mutta ekosysteemissä 
joudutte pohtimaan IPR:iä. 
• Skaalamisessa on paljon vaihtoehtoja lisensoinnista laadun varmistavien koulutusten myyntiin ja 

sosiaaliseen franchsisingiin. Ketkä ovat liiketoiminnallisesti tärkeimmät hyödynsaajat ja miten 
ratkotte omistajuutta? Kunnan edustajana sinulla ei ole suoraa liiketoimintaintressiä itselläsi mutta 
intressi edistää muita menestymään myös liike- ja palvelutoiminnassaan. 
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Kun viitekehys on Design Thinking innovaatioekosysteemissä, 
pääset miettimään myös…

mikä ihmisiä vetää puoleensa, mikä luo heille merkityksiä, 
miten ja mistä he saavat identiteettiinsä aineksia -
yhteiskunnallisina yrittäjinä/sosiaalisina innovaattoreina
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Lopuksi: myös hallinto-ja byrokratiamenettelyillä on väliä

• Voitko kääntää avustamisessa ainakin osittain painopistettä kumppanuuteen ja 
siinä sosiaalisten innovaatioiden aikaansaamiseen? 

• Liitä sosiaaliset innovaatiot kaikkeen tekemiseen ja avainstrategiadokumentteihin. 
Vain tekemällä asioita näkyviksi voit saavuttaa sitoutumista ja muutosta. 
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Kiitos ja ihanaa syyskesää! 
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