
Avoin keskustelutilaisuus

Älykäskaupunki ja alustatalous
- mittaamisen haasteet (Tiivistelmä, Mika Raunio)

Fiksut kaupungit ja alustat ovat viime aikoina korostuneet useiden kaupunkien
kehittämissuunnitelmissa ja toiminnassa. Taustalla on teknologian muutos ja ennen kaikkea halu
ja kyky ottaa digitalisoitunut ympäristö entistä paremmin hyötykäyttöön, mutta myös laajemmat
talouden ja yhteiskunnan muutokset. Olennainen osa sekä muutoksen ymmärtämistä sekä sen
johtamista on toiminnan vaikutusten mittaaminen ja arviointi.  Tästä teemasta järjestetään 6Aika
–hankkeiden ”Avoimet innovaatioalustat”  ja  ”Massadata kaupunkiympäristön kehittämisessä”
toimesta avoin keskustelutilaisuus, jossa esitetään neljä erilaista näkökulmaa alustatalouden ja
älykkään kaupungin toiminnan kehittämiseen, arviointiin ja mittaamiseen.

Paikka: neuvotteluhuone 3032, TaSTI, 3krs. Pinni B, Tampereen yliopisto

Aika: Tiistai 18.4. klo 13:00 - 16:15

13.00 Avaus, Mika Raunio, TaSTI, TaY

13.10 – 13.50 ”Lyhyt katsaus tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamiseen taloustieteessä”
tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Synergos, TaY

Ruuskanen kuvasi taloustieteen tehokkuusajattelua ja sen malleja kattavasti ja erityisesti suhteessa alustamaiseen
toimintatapaan. Hän muistutti, että alustatalous ei ole kaikilta osin uusi ilmiö ja että monet digitaalisetkin alustat
ovat toimineet jo pitkään (esim. Amazon). Alustojen erilaiset tulkinnat ja niiden monimuotoisuus aiheuttaa haasteita
myös mittaamiselle. Vaikka monet perinteisen taloustieteen ajatukset joudutaan ainakin uudelleen pohtimaan
alustamaisen liiketoiminnan puitteissa, on jo vakiintuneiden tuottavuuden ja tehokkuuden mittareissa myös monia
työkaluja, joiden avulla alustojen toimintaa voidaan entistä paremmin ymmärtää (esim. DEA-menetelmät). Kenttä on
vielä melko koskematon, joten se tarjoaa haasteista huolimatta myös monia mahdollisuuksia entistä paremmin
ymmärtää alustamaisen toimintatavan roolia taloudessa.

13.50 – 14.30 ”Avointen innovaatioalustojen mittaamisen haasteet”
erikoistutkija Mika Raunio & Nadja Nordling, TaSTI, TaY

Raunio kuvasi erityisesti fyysisessä ympäristössä toimivien, mutta usein digitaalisia työkaluja hyödyntävien, avointen
innovaatioalustojen mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin haasteita. AIA kärkihankkeenkin puitteissa on
kehitetty useita avointa innovaatiotoimintaa vahvistavia alustoja, mutta uuden toimintamallin jatkojalostamisen
kannalta olisi tärkeää kyetä seuraamaan toimintaa sekä alustojen operatiivisessa johtamisessa että laajemmin
strategisella tasolla koko toiminnan (”ekosysteemin” ) alueellista ja kansallista vaikuttavuutta silmällä pitäen. Tähän
hankkeen puitteissa on konseptitasolla kehitetty mittareita sekä tiedonkeruun toimintamalleja, joiden keskeinen
haaste on niiden kohdistuminen oikeisiin asioihin sekä tiedon keruun helppous ja sen tulkinnan selkeys. Viimeksi
mainittujen kohdalla tiedonkeruun automatisointi sekä analyysien visualisointi ovat tärkeässä roolissa. Näiden
kehittäminen on työnalla yhdessä alustojen kanssa keväällä 2017. Kaiken mittaamisen ja arvioinnin lähtökohtana
ovat luonnollisesti toiminnalle asetetut selkeät ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet. Tätä määrittelyä aloitettiin
alustajohtamisen käsikirjan ensimmäisessä versiossa, jota hankeen kuluessa myös päivitetään.
(https://avoimetinnovaatioalustat.files.wordpress.com/2016/09/alustajohtamisen-kc3a4sikirja_pc3a4ivitetty.pdf)

(KUVA: Tampereen kaupunki)



14.30 – 15.10 ”Digitaaliset alustat ja niiden hyödyntämisen vaikeus”.
prof. Samuli Pekkola Tuotantotalous ja tietojohtaminen, TTY

Pekkola avasi digitaalisten alustojen toiminnan logiikkaa ja erityisesti liiketoimintaan ja alustojen hyödyntämiseen
liittyvää logiikkaa. Hänen mukaansa digitalisoituminen tuo mukanaan liityntöjä useisiin digitaalisiin
infrastruktuureihin (asiakkaat, sidosryhmät, laitteet, järjestelmät, jne.). Toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan siis
yhteisiä alustoja (palveluita, rajapintoja, arkkitehtuureja, jne.), jotka ovat usein monikansallisten suuryritysten
tarjoamia. Kun liiketoimintalogiikka siirtyy alustantarjoajan hallintaan on tärkeää tunnistaa eri toimijoiden roolit
(mm. alustan omistajat vs. muut eli ns. ”non-focal actors”) sekä mahdollisuudet, kun (liiketoiminta)prosessien
kontrolli monelta osin menetetään.  (Liike)toimintalogiikka ja digitaalinen toimintatapa ovat voimakkaasti sidoksissa
toisiinsa, joten keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuka kehittää (liike)toimintaa? Pekkola pohti myös muun
muassa osaamistarpeisiin, liiketoimintamahdollisuuksiin tai strategisiin valintoihin liittyviä valintoja, joita uudessa
ympäristössä on usein uudelleen arvioitava.

15.10 -15.50 ”Miten älykkään kaupungin toimintaa mitataan?”
prof. Miimu Airaksinen, VTT

Fyysiset ja digitaaliset alustat voidaan nähdä osana älykkään kaupungin toimintaa ja toimintaympäristöä. Airaksinen
muistutti, että älykäskaupunki ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan toimintatapa ihmisten hyvinvoinnin, ympäristön
laadun ja taloudellisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Airaksinen esitteli laajaa kansainvälistä hanketta ja sen
puitteissa toteutettuja älykkäiden kaupunkien mittaamisen käytäntöjä ja tuloksia. Lukuisten mittareiden ohella
keskeinen huomio oli yhtäältä saatavilla olevan datan suuri määrä ja toisaalta kokemukset myös räätälöidyistä
mittareista tarkemmin määriteltyihin tarpeisiin. Datan saatavuuden ja sen keräämisen ohella keskeinen viesti onkin
edelleen pohtia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen sekä älykkäänkaupungin että liiketoimintamahdollisuuksien
kehittämisessä. (lisää tietoa ks: http://www.vtt.fi/inf/pdf/researchhighlights/2015/R12.pdf)

15. 50 – 16.00 Loppukeskustelu, Mika Raunio

Vilkkaan ja antoisan keskustelun yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka alustoista ilmiönä tiedetään jo
paljon ja sen mittaamiseen on olemassa jo monia työkaluja, on keskustelu melko hajallaan. Myös
käytännössä esimerkiksi mittaamiseen on älykkään kaupungin joistakin teemoista (mm. liikenne, energia)
paljonkin dataa tarjolla, mutta toisten (esim. innovaatiot, avoin innovaatiotoiminta) hyvinkin niukasti.
Lisäksi erilaisten alustojen erot ja yhteneväisyydet eivät vielä ole selkeästi jäsentyneet ja keskustelut ja
toiminnot ovat osin siiloutuneet. Yksinkertaistaen päivän anti voidaan tiivistää siihen, että tietoa ja
keskustelua aiheesta on paljon, mutta molempia on edelleen lisättävä ja laajennettava erityisesti
käytännön toimijoiden piiriin. Vain tällä tavoin ymmärrystä ja osaamista kasvattamalla kykenemme myös
hyödyntämään käynnissä olevaa laajaa sosio-teknistä muutosta (joka monella tapaa kiteytyy alustoissa)
ihmisten hyvinvoinnin ja vaurauden lisäämiseksi. Osana tätä on prosessia tärkeää kyetä tekemään toiminta
ja sen vaikutukset näkyväksi erilaisten mittaus- ja vaikuttavuusmenetelmien ja niiden visualisointien avulla.

Tiedustelut: mika.m.raunio@uta.fi     tai
olli-pekka.ruuskanen@staff.uta.fi


