
Henkilökohtaisen budjetoinnin verkosto:
Yhteiskunnalliset ilmiöt ja 
kokeilutoiminnan uudet tuulet



Tulevaisuus-

laboratorio

Koulutusohjelma: 
systeemi-, tulevaisuus-

ja muotoiluajattelu

Lähestymistapojen 

ja menetelmien 

kehitys

Lähestymistavat, 
menetelmät, valmiudet 

ja ajattelutavat

Yhteisö

Avoin käytäntöyhteisö: 
1500 hlö Facebook-

ryhmä + tapahtumat

Muutoksentekijöiden kyky, halu ja 

mahdollisuudet rakentaa kestävää 

hyvinvointia entistä keskinäis-

riippuvaisemmassa maailmassa kasvavat

@mikaelseppala





Ekologisella 

jälleen-

rakentamisella 

on kiire

Verkostomainen 

valta voimistuu

Teknologia 

sulautuu 

kaikkeen

Talous hakee 

suuntaa

Väestö ikääntyy ja 

monimuotoistuu

Uudenlaiset 
heimot ja 
yhteisöt

Keskitetyt päätökset vai laaja osallistuminen?

Ratkaisut mahdollisuutena vai uhkana?

Tulevaisuusvalta

Kestävyysvaje

Ympäristö resurssina vai 
ympäristön tilan 

parantaminen?

Reilu vai eriarvoistava siirtymä?

Työn ja 
kulutuksen 

muutos











Viheliäisiin ongelmiin ei

löydy vastauksia googlaamalla

Monia toimijoita Monia näkökulmiaJatkuva muutos



Nykyiset toimintatapamme eivät riitä taklaamaan 

aikamme suurimpia haasteita



…miten tätä

voidaan tehdä?





Think-do-connect

Sektorirajojen
ylittäminen

Osaamisalojen
ylittäminen

Rajojen
ylittäminen



Kolme näkökulmaa kokeiluihin

ja ilmiöihin

K O K E I L E M I S E N  

T A I D O T

K O K E I L E M I S E N  

K Y V Y K K Y Y D E T

K O K E I L E M I S E N  

I N F R A S T R U K T U U R I



Innovaatiot

Vaikuttavuus

Verkostot

Tulevaisuus

Rahoitus ja rakenteet





MIKSI HENKILÖKOHTAISTA

BUDJETOINTIA TEHDÄÄN?



KUINKA VOIMME YMMÄRTÄÄ, MITEN ARVO

SYNTYY TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN

KONTEKSTISSA?



Vaihtoarvo: 1850-1990

näkökulma on tuotteessa

Lähde: Umio



Käyttöarvo: 1990-2005 

näkökulma laajenee asiakaskokemukseen

Lähde: Umio



Yhteiskehitetty arvo: 2008-tämä päivä

arvo syntyy muuntautuvassa

vuorovaikutuksessa

Lähde: Umio



Ekosysteeminen arvo: 2015-tulevaisuus 

arvo syntyy ekosysteemissä

Lähde: Umio



Lähde: Umio



Kokeilukulttuuri perustuu jatkuvaan, 

suunnitelmalliseen oppimiseen



Haaste ei ole ideoiden puuttumisessa, vaan

niiden kytkemisessä toisiinsa

Projektit ja 
kokeilut

Systeeminen
lähestymistapa

Suhteiden aktiivista
luomista toimijoiden
välillä ja pitkän ajan

saatossa

Monia
interventioita eri

tasoilla

Hopealuoti?





Mihin innovaatioportfolioita tarvitaan?

Kumppanuuksien ja 
koalitioiden fasilitointi

Kokeilut ja 
ilmiön “hallinta”: 

Innovaatioportfoliot

Verkostojohtaminen +
portfolio-oppiminen





Ekosysteemi

Organisaatio

Yhteisö

Yksilö

Innovaatioportfoliot verkostojen vaikuttavuuden

mahdollistajina

Kokeilukulttuuri 1.0

Kokeilukulttuuri 2.0



Kokeilut + verkostojohtaminen

innovaatioportfolioilla

1.0 2.0

Anticipatory Innovation 
Governance





INNOVAATIOPORTFOLIOT

Mielen hyvinvoinnin tulevaisuuksien tekemisessä



http://www.mindshift.health/

http://www.mindshift.health/


Mind//Shift-verkosto



Resilienssi: esteistä voimavaroiksi

Lähde: Igor Linkov



Kuinka valjastamme kaikki toimijat tukemaan

paitsi hoitoa, mutta myös kukoistusta?



Mikä on ongelma? Miten ratkaisemme sen?



Miten luomme verkoston tai liikkeen, 

joka voisi toteuttaa visiota?





Miten voisimme päästä visioon?



INNOVAATIOPORTFOLIOT

Vaikuttavuus, verkostot ja kokeilut





learning 
by doing

demand
led

portfolio
approach

Systems 
innovation 
principles

leverage
points



-

Sensemaking          
and feedback loops
We generate actionable 
intelligence to accelerate 
learning about how to 
achieve transformation at 
scale. Feedback loops 
inform policymaking and 
dynamic management of 
innovation options.

Understand and map 
the systems challenge

We engage demand-side 
challenge owners – city 
mayors, regional leaders, 
government ministers and 
CEOs of major companies – to 
understand ambition and 
needs, identify constraints and 
secure intent for 
transformational change.

Orchestrate 
a portfolio
For each challenge, we build 
and manage a portfolio of 
30 – 100 connected 
innovation projects, 
designed to address 
leverage points identified in 
earlier stages.

Define the 
intervention strategy

We identify where and how 
innovation can play a role in 
catalysing change dynamics, 
and start to design relevant 
innovation ‘positions’. 
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Our systems
innovation

methodology



Mihin halutaan vaikuttaa? 



Mihin pitäisi vaikuttaa?



Innovaatioportfolio: mitä kaikkea pitäisi tehdä?



Portfolio-oppimisen eli projektien tai kokeilujen

välisen oppimisen edistäminen







Portfolio-oppiminen on 
osa verkoston

yhteistoimintaa
(collaboration)

Siinä luodaan
edellytyksiä

yhteiskehittelylle
(co-creation) ja 

kokeiluille





sitra.fi |  seuraavaerä.fi

@sitrafund

https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund

