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Kaakkois-Suomi pilotointialueena
Ideasta Innovaatioksi -prosessille haetaan parempaa palvelupolkua
Valtakunnallinen Keksintösäätiö ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnistävät Ideasta innovaatioksi -kasvupalvelupilotin, jonka tavoitteena on kartoittaa kasvupolun pullonkaulat ja luoda
malli maakuntarajat ylittävälle yhteistyölle alueen toimijoiden kesken.
Kumppanuusoperaation aikana pyritään luomaan ja kokeilemaan uusia tapoja ideoiden tuottamiseksi, niiden etenemiseksi innovaatioiksi ja lopulta synnyttämään entistä aukottomampi
keksintö- ja innovaatiotoiminnan edistämisen ekosysteemi. Näin jokainen idean esittäjä saisi käyttönsä parhaan osaamisen ja palvelun - riippumatta siitä mihin toimijaan otetaan yhteyttä.
“Kaakkois-Suomi tarvitsee lisää menestyviä ja työllistäviä kasvuyrityksiä, ne taas lisää uusia kasvun siemeniä ja niistä innovaatioiksi eteneminen entistä tehokkaamman ja kattavamman palvelupolun.” toteaa Team Finland -koordinaattori Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-Keskuksesta.
Dynaaminen yhteistyö kasvun moottorina
Ideasta innovaatioksi -kasvupalvelupilotti toteutetaan kumppanuusoperaationa tiiviissä
yhteistyössä Kaakkois-Suomen alueen avaintoimijoiden kanssa. Pilotti on jo käynnistynyt alueen
avaintoimijoille lähetetyllä kyselyllä, jossa kartoitetaan nykyisiä innovaatiotoimintaa edistäviä
palveluita ja kerätään aineksia innovaatiotoiminnan kehittämisprosessiin.
Nykyisen palveluinfran tila, sen kehittämistarpeet ja koko operaation eteneminen suunnitellaan ja
analysoidaan yhdessä avaintoimijoiden kanssa kartoituksen tuloksia hyödyntäen. Ensimmäiset
kumppanuuspajat järjestetään Lappeenrannassa ja Kouvolassa.
Kehittämisen ja kasvun pullonkauloja hajanaisuudessa ja resursseissa
Kartoituskyselyn alustavat tulokset ovat tuoneet esille monia jo aikaisemminkin tunnistettuja kehittämistarpeita. Edistämispalveluiden tarjoajia on jo monia, mutta niin avaintoimijat kuten heidän
asiakkaansakin kokevat palveluiden koordinoinnin edelleen vajavaiseksi. Palvelupolku näyttäytyy
hajanaisena, oikean organisaation ja riittävän asiantuntijuuden omaavan henkilön löytäminen on
haasteellista ja palveluntuottajan vaihtuessa asiakas joutuu mahdollisesti aloittamaan prosessin
alusta, sillä tieto palveluntarjoajien välillä ei kulje.
Osaamisen ja resussien paremman kohdentamisen lisäksi kaivataan palveluiden parempaa markkinointia ja ennen kaikkea aktiivisempaa asiakaslähtöisyyttä.
Pilotin tulokset kiinnostavat muutakin Suomea
Ideasta innovaatioksi -pilotin tarve on todennettu Kaakkois-Suomessa monessa yhteydessä, mutta sama tarve koskee myös muuta Suomea. Siksi valtakunnallinen Keksintösäätiö on halunnut tul-

la pilotin kumppaniksi ja tuoda sen käyttöön monivuotisen Tuoteväylä-kokemuksensa ja laajan
verkostonsa.
“Tuoteväylän valitettavan häivyttämisen jälkeen erityisesti keksintö- ja innovaatiotoiminnan
edistämisinfran alkupää tarvitsee uudelleenarviointia ja dynaamista kehittämistä.Toivommekin nyt
että tämän pilotin kautta Ideasta innovaatioksi-palvelutarjoomasta tehdään entistä kannustavampi, kattavampi ja paremmin kaupallistava. Potentiaalia ja resursseja riittää - ne on vain hyödynnettävä tehokkaammin”, sanoo Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtaja Urho Ilmonen.
Myös Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto on alusta asti tukenut
pilotoinnin käynnistämistä. Kumpikin toivoo, että pilotoinnin tuloksena syntyy sellaisia uusia toimintamalleja ja palveluita, joita muukin Suomi haluaa hyödyntää.
“Uudet ideat ja innovaatiot ovat tärkein tuottavuuden paranemisen lähde. Meidän tulee huolehtia,
ettei ideat huku matkalla, vaan kasvavat oikeissa käsissä aina globaaleille markkinoille asti“,
toteaa ylijohtaja Ilona Lundström TEM:stä.
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