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5-10 kokeilua 

Seuranta:  osana hallitusohjelman 

seurantaa 

Toteutuksen resurssit ja tuki:  

VNK:n kokeilutoiminto ja VN TEAS 

(selvitysvaihe), ministeriöiden budjetti  

100+ kokeilua 

Seuranta:  osana hallitusohjelman 

seurantaa, kokeilutoiminnan digialusta 

tiedon jakamiselle  

Toteutuksen resurssit ja tuki:   

rahoitus eri lähteistä, ml. kokeilurahastot, 

ideapajat temaattisesti VN TEAS-

toiminnan osana, tuki VNK  

1 000 + kokeilua 

Seuranta:   kukin toimija 

omalla tavallaan 

Toteutuksen resurssit ja 

tuki: toimijat omissa 

verkostoissaan, vuosittaiset 

yhteiset foorumit  ja 

digitaaliset työkalut hyvien 

käytäntöjen jakamiseen,  

osaamisen jakaminen  

Tukea erilaisille kokeiluille 

Kokeilukeskittymät :  Eri 
puolilla Suomea ja eri kentillä 

(kunnat, alueet, järjestöt, AMKit, 
elinkeinoelämä jne.)  

Strategiset kokeilut: 
Hallituksen strategisiin 

tavoitteisiin ja kärkihankkeisiin 
liittyvät ja hallitusohjelmaa 

toteuttavat 

Aluskasvillisuus: Kokeileva 
Suomi, kokeilutoiminta ja 

kokeileminen laajasti ottaen 
(kansalaisjärjestöt, oppilaitokset 

jne.)    

VARMISTAA 

AUTTAA 

KANNUSTAA 
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ALUEELLISET TAVOITTEET 

Uudet alueelliset ratkaisut, joilla 
potentiaalia skaalaukseen   

VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET 

• Suomi kokeilukulttuurin edelläkävijäksi 
• Uudet yhteiskunnalliset ratkaisut, jotka  
   validoitu kokeiluasetelmalla 
• Uudet yritykset ja vientituotteet 
• Normien purku ja kokeilujen esteiden 

poisto 

RUOHONJUURITASON 
TAVOITTEET 

Kansalaisten ja yhteisöjen 
kokeiluinnostus kanavoitu 

yhteiseen tekemiseen 

Mitä tavoitellaan? 

”Hyvin 

kokeiltu on 

puoliksi 

tehty!” 
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Kärkihankkeen tehtävät 

Jakautuu neljään selkeään tehtävään: 

• Verkostojen kehittäminen 

• Potentiaalisten yhteistyökumppanien yhteen saattaminen 

• Osaamisen jakamiseen kannustaminen 

• Tiedon jakaminen 

• Hyödyllisen tiedon koonti ja jakaminen 

• Esteiden purku 

• Rahoitusalustan perustaminen ja lainsäädännön kehittäminen 

• Selvityksien teettäminen  

• Kokeilujen rahoittamisen tarve 

• Kokeilujen eettisyys 
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1) Annamme käytännön tukea kokeilijoille (työkirja, ym)  

2) Valjastamme Suomen parhaan kokeiluosaamisen 

hankkeen tueksi (Kokeilukummit, työkirja, ym)  

3) Puramme tunnistetut esteet (kokeilujen digialusta, ym) 

4) Jalkaudumme kuntiin ja alueille (Arene-kiertue, 

SuomiAreena, ym) 

5) Juurrutamme kokeilukulttuurin julkiselle sektorille 

(HAUS-yhteistyö, ministeriöiden 

yhteyshenkilöverkosto, työpajat kärkihankevetäjille);  
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Mitä siis käytännössä? 
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Kokeilevasuomi.fi   
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● Lisäbudjettiin merkitään kokeilurahoitusalustalle 2 m€ 

● Perustetaan tai otetaan käyttöön olemassa oleva digitaalinen 

joukkorahoitusalusta 

● Aloitusrahalla saadaan käynnistettyä 100 pienkokeilua, viisi 

vahvaa kokeilua sekä perustettua tarvittavat tukitoimet 

● Rahoitusalustan pyörittäminen ja osa tukitoiminnoista voidaan 

hankkia julkishallinnon ulkopuolelta 

● Tavoitteeksi otetaan kanavoida mahdollisimman paljon olemassa 

olevaa kehittämisrahaa ja yksityistä rahoitusta alustan kautta 
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Ehdotus kokeilujen digialustastasta 
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Kokeilujen neljä kehää 

Lähde: Näkökulmia kokeilurahoitukseen – Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta (2016)  
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Miten alusta toimisi? 
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Ehdotetun mallin lisäarvo ja tavoitteet 

(1/2) 
 

1. Yhteiskunnallisesti suuntautuneille pienkokeiluille ei ole 

kansallista joustavaa rahoitusinstrumenttia eikä paikkaa koota 

oppeja kokeiluista. 

 

 Alustalta myönnetään ketterästi rahaa ja tukitoimia sekä kootaan 

opit toteutetuista kokeiluista. 

 

2. Pienkokeiluilla ei ole ollut reittejä skaalautua. 

 

Alusta kytkee kokeiluja laajempiin tavoitteisiin ja yhdistää 

kokeilijoita skaalauskumppaneihin. 
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3. Kentällä ei ole rahoittajaa, joka järjestelmällisesti rahoittaisi ei-

kaupallisia, yhteiskunnalliseen hyötyyn tähtääviä vahvoja 

kokeiluja. 

 Alustan kautta rahoitetut vahvat kokeilut mahdollistavat 

pienkokeilujen parhaiden oppien luotettavan testauksen ja 

yhteiskunnallisen hyödyn laajenemisen. 

4. Digitaalinen alusta ja rahoituselementti yhdessä 

mahdollistavat kansalaislähtöisemmän toimintamallien 

kehittämisen. 

 Alusta toimii tasa-arvoisena paikkana kokeiluille niin eri alueilla kuin 

eri toimijoidenkin kokeiluiden koonnissa.  
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Ehdotetun mallin lisäarvo ja tavoitteet 

(2/2) 
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• Kokeiluilla pitää olla kytköksiä laajempiin tavoitteisiin 

 

• Rahoituksen on pysyttävä riittävän joustavana 

 

• Kokeiluille on järjestettävä tukitoimia ja tuen 

hyödyllisyyttä on arvioitava 

 

• Kokeilemisen hyötyjä on arvioitava avoimesti – ja 

hyödyillä pitää myös olla aikaa tulla esiin 
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Selvityksen yhteydessä tunnistettiin myös 

onnistumisen edellytykset 
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• Toimia joustavammin 

• Viestiä avoimemmin poikkihallinnollisesti 

• Purkaa hallinnollisia solmuja aktiivisesti  

• Ymmärtää ”epäonnistumisten” johtavan 

onnistumiseen 

• Toimia rohkeammin 

• Ymmärtää, että keskeneräinenkin on jo hyvä 
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Valtionhallinnon tulisi 
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• Hallinnollinen ketteryys 

• Poikkihallinnollisuus 

• Osallistavat työmenetelmät 

• Avoimuus ja läpinäkyvyys 

• Rohkeus toimia 
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Mahdollisuus isompaan kulttuurimuutokseen 



 

KIITOS! 

Olkaa aktiivisia ja rohkeita   

 

Lisätietoja: 
ira.alanko@vnk.fi  

www.kokeilevasuomi.fi 

 

Twitterissä #kokeilevasuomi ja #kokeilut 
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