
 

 

Tiivistelmä: Alustojen operatiivinen johtaminen ja toiminnan mittaaminen – 
Avoimet innovaatioalustat Jam 3 

 

Paikka: Kampusareena, Kampusklubi (Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere) 

Aika: ma 14.3.2016 klo 12:30–16 

 

Tapahtuman teemana oli alustan operatiivinen johtaminen ja toiminnan mittaaminen, johon saimme 

ajatuksia alustatoimijoilta Tampereelta, Turusta, Oulusta, Helsingistä ja Espoosta. Tässä nostoja tapaamisen 

annista:  

 Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan liiton AIA-tiimin terveisiin kuuluivat käynnissä oleva alustojen 
toiminnan mittaamiseen liittyvä työ, josta tällä hetkellä on käynnissä myös Demola-projekti. 
Keskustelimme myös, kuinka alustan määritelmä eri kaupunkikehittämisen yhteyksissä 
(kaupunginosakehittäminen, älykäs kaupunki, kampusalustat ja innovaatiotehtaat) edistyy ja kuinka 
haastetta aiheuttaa käsitteen monet tukinnat Tätä jäsennystä ja innovaatioalustan määritelmän 
tarkempi kuvaus löytyy kesällä julkaistavasta alustajohtamisen käsikirjassa. 

 Oxford Debate-tyylillä järjestetty väittely – ”Alustat ovat selkeä määriteltävissä oleva ilmiö, jota voi 
ja pitää mitata, jotta niitä voidaan johtaa vs. Alustat ovat epämääräistä ja vaikeasti määriteltävää 
toimintaa, jota ei pysty mittaamaan” – kirvoittivat ajatuksia alustojen johtamisesta ja toiminnan 
mittaamisesta sekä kiinnittivät alustat kiinteämmin tavaksi tehdä liiketoimintaa ja luoda arvoa. 
Väittelyyn rohkeasti tuuraajana heittäytyi Mika Raunio (TaY) vastaväittelijänään Petri Räsänen 
(Pirkanmaan liitto). Väittelyn alussa molemmat puolet saivat yhtä paljon kannattajia, mutta väittelyn 
jälkeen Petrin puoli (puolesta) sai selkeästi kannatuksen puolelleen. 

 Alustojen johtaminen ja kehittämien hyötyy tarkoituksenmukaisista mittareista (verkostovaikutuksen 
mittaus, palaavat asiakkaat, alustan kautta kiertäneet innovaattorit, jne), ja ne on syytä erottaa 
EAKR-hanke mittareista sekä vaikuttavuuden mittareista, jotka palvelevat muuta päämäärää.  

 Mittaamisella ei pyritä vertailemaan alustoja keskenään vaan mittarien on tarkoitus palvella ensi 
sijaisesti alustoja itseään.  

 Hervannan Teknillisen yliopiston kampuksella toimiva Kampusareena on esimerkki liiketoimintana 
toimivasta alustasta. Kampusareena on kaikille avoin ympäristö, joissa joidenkin tilojen käyttöä on 
rajattu kulkuoikeuksin. Kampusklubi on yrityksille tarkoitettu yhteiskehittämistila, jossa 
Kampusareena fasilitoi yhteiskehittämisprosesseja yritysten tarpeisiin tutkijoiden ja opiskelijoiden 
kanssa.  

 Digipalvelutehdas tarjoaa mallin meta-tason alustasta, jonka alueellinen toteutus hoidetaan 
alustoilla. Se tarjoaa mallin ideoiden keräämiseen ja niiden työstämiseen käytäntöön. Konseptin 
avulla joka-miehen-ja-naisen ideat on mahdollista yhteiskehittämisprosessissa muovata käytännön 
ratkaisuiksi tekemään arjesta sujuvampaa. 

 Paneelissa alustojen johtamisesta kuultiin hyviä kommentteja siitä kuinka alustan ja alustajohtajan 
tarkoitus on tarjota tekemiselle puitteet ja yhteisö tuo puolestaan toimintaan sisällön. Alustan 
toiminnan tulee näin perustua alustan johtajan ja alustalla toimivan yhteisön vuorovaikutukseen. 
Johtajan tehtävänä on viestiä alustan konseptista ja tehdä siitä riittävän selkeä, yhteisö puolestaan 
tuo alustalle sisällön. Tämän vuorovaikutuksen pitää jatkua, jos se loppuu, loppuu myös alustan 
toiminta. 
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