KUTSU TYÖPAJAAN

Kestävien politiikkatoimien rakentaminen
– millaisilla toimilla tuemme ekoinnovaatioiden syntymistä ja jalkautumista?

Aika: ti 22.9. klo 9-12
Paikka: nh. Tervapääsky, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Mechelininkatu 34a, Helsinki
Ilmoittautuminen: to 18.9. mennessä tästä linkistä
Lisätietoja: riina.antikainen@ymparisto.fi
Tausta: Ekoinnovaatioilla ja cleantechillä on merkittävä rooli vihreässä kasvussa.
Ekoinnovaatioiden kaupallistaminen ja muotoilu kannattavaksi business-toiminnaksi
kuitenkin kohtaa erilaisia haasteita mm. rahoituksen, säätelyn ja toimijaverkostojen
muodossa. Perinteistä T&K&I-rahoitusta, innovaatiopolitiikkoja ja toimintamuotoja onkin
tarpeen uudistaa vastaamaan näitä haasteita ja tukemaan paremmin ekoinnovaatioiden
leviämistä ja kaupallistumista.
Tavoite: Työpajan tavoitteena on tunnistaa keinoja ja avaintoimijoita ekoinnovaatioiden
syntymiseen ja jalkauttamiseen, sekä rakentaa suosituksia kestävistä politiikkatoimista.
Keskusteltavina aiheina ovat mm. start-up- ja pk-yritysten kohtaamat haasteet
ekoinnovaatioiden kaupallistamisessa ja markkinoinnissa, sekä esimerkit Suomen ja muiden
maiden hyvistä toimintamalleista ja ratkaisuista haasteisiin. Pohditaan myös, millaiset
politiikkatoimet ja ohjauskeinot olisivat toivottuja ja voidaanko esimerkiksi kokeilukulttuuri ja
demonstraatiot ottaa vahvemmaksi keinoksi tukea ekoinnovaatioita. Lisäksi keskustellaan
kuntien roolista, vastuista, tuotto-odotuksista ja riskeistä liittyen start-upien
ekoinnovaatioratkaisujen käyttöön ottoon ja kaupallistamisen edistämiseen.
Työpajasta tuotetaan yhteenveto ja alustavia suosituksia päätöksenteon tueksi.
Ohjelma
Kahvia ja kevyttä aamupalaa tarjolla klo 8.45 alkaen
9.00-9.10
9.10-9.30
9.30-9.45
9.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00

Tervetuloa ja tilaisuuden avaus
Tarja Teppo, Cleantech Invest / Kaisu Annala, TEM - hankkeen johtoryhmän pj.
Ekoinnovaatioiden mahdollisuudet ja haasteet – havaintoja SCINNO-hankkeesta
Riina Antikainen, erikoistutkija, SYKE
Aurinkoenergiasta vientituote – menestystekijät kansainvälisillä markkinoilla
Jari Varjotie, Savo-Solar Oy
Uusiotuotemarkkinat Suomessa ja muualla – haasteet ja mahdollisuudet, case Destaclean Puukivi
Kimmo Rinne, Destamatic Oy
Kysymyksiä ja keskustelua
Työpajatyöskentelyn briiffaus ja jaloittelutauko
Marja Salo, tutkija, SYKE
Työpajatyöskentelyä ryhmissä
Työpajan purku, yhteenveto ja jatkotoimet
Riina Antikainen, erikoistutkija ja Mikael Hildén, professori, SYKE

SCINNO (Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä) hanke on SYKEn, Aalto
yliopiston ja Altonova Oy:n yhteishanke, jota rahoittaa Tekes. Hankkeessa tutkitaan erityisesti kasvuyrittäjyyden ja kehittyvien
yritysekosysteemien näkökulmasta, miten ekoinnovaatiot syntyvät ja leviävät. Tavoitteena on selvittää, miten innovaatioekosysteemit tukevat ekoinnovaatioiden muodostumista ja yritysten kilpailukykyä, ts. siirtymistä vihreään talouteen, ja miten
innovaatiopolitiikkaa tulisi muokata, jotta se ottaisi huomioon entistä paremmin muuttuvan innovaatioympäristön.
Lue lisää: www.syke .fi > Tutkimus & kehittäminen > Tutkimus- ja kehittämishankkeet >
Hankkeet > Start-up -yritykset ja yhteiskehittämisen yhteisöt ekoinnovaatiota tuottavina ekosysteemeinä (SCINNO)
Kuva: Erika Várkonyj, SYKE

