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1 Toiminnan määrittely:
Mitä mitataan ja arvioidaan?



Emerging platform economy – technological change

4000 billion USD

(Evans & Gawer 2016)



Sharing economy Start-up economy

Emerging platform economy – cultural change

VALUE CREATION
Source: The Economist 2013 March

(Ajdusted from Evans & Gawer 2016)





Opening the urban interfaces
for the external developers:

As a service

AVOIN DATA

AVOIN
INNOVAATIOALUSTA



”City Development toolkits (CDK)”

As an approach to urban economic development



2 Miten mitataan ja arvioidaan?
Avoimen innovaatioalustatoiminnan operatiivinen (johtaminen) ja
strateginen mittaaminen (yhteiskunnallinen vaikuttavuus)

• Operatiivinen mittaaminen keskittyy alustapalvelun päivittäisen toiminnan ohjaamiseen ja johtamiseen

• Strateginen mittaaminen keskittyy alustatoiminnan vaikuttavuuden arviointiin sidosryhmien näkökulmasta
(hyödyntäen operatiivisen toiminnan mittaustuloksia)

• Haasteita: Sitä saat mitä mittaat, innovaatiotoiminnan mittaus, kehittävä mittaaminen ja yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden arviointi

strateginenoperatiivinen

Mittaamisen osa-alueet operatiivisessa ja strategisessa mittaamisessa (perustuu UNICEF Monitoring and
Evaluation Training Resources, jota on hyödynnetty myös mm. EU:n Smart city KPIs projektissa)



Panos-tuotos-vaikutusanalyysi

Rahoitus (sekä
osaamis- ja

aikaresurssit)

Innovaatioprojektien
määrä,  tapahtumat

(innovaatioprosessiin
liittyvät sekä yleiset),
osallistujat, palaavat

asiakkaat,
palvelukokemus,

kansainvälisyyden aste jne.

Yhteiskehittämisessä tuotetut
uudet ratkaisut (toimintamallit,

tuotteet, konseptit, demot,
tuoteparannukset, applikaatiot,

jne.)

Jatkokehitykseen edenneet
innovaatioprojektit

(parantuneet tuotteet, start-
upit, uudet kehityshankkeet,
ekosysteemi, tuotteet, jne.)

Uusi innovaatiokulttuuri, uudet
yhteistyörakenteet, määritellyt
taloudelliset, ympäristölliset,  ja

sosiaaliset vaikutukset,
innovaatiotoiminnan
kansainvälistyminen

Alustan
raportointijärjestel

mä

Alustan
raportointijärjestelmä

Alustan raportointijärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä ja
raportointi sekä tulosten

analyyttinen tulkinta

Edelliset + ulkoiset tilasto- ja
tietolähteet ja näiden
analyyttinen tulkinta



4

15

95

16

400

300

300

79

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Platform A

Platform B

Platform C

Platform D

Projects and participants in platforms in 2015

Participants Projects

Staattinen visualisointi (infoa välittävä grafiikka)

Yhteisten mittarien haasteet: Toimintaa mittaavat
ilmiöt voivat vaihdella huomattavasti, joten niitä ei
voida käyttää varsinaisena yhteisenä tuotos tai
vaikuttavuusmittarina.

ALUSTA 1

ALUSTA 2

ALUSTA 3

ALUSTA 4



Esimerkki 1: Demolan mittarit jaettuna prosessi- ja tuotosmittareihin
ja tulosten staattinen visualisointi

Tuotosmittarit

Prosessi/toiminta
mittarit

Mittarit

Panokset

Prosessit x
Tuotokset x
Tulokset

Vaikutus



Esimerkki 2: Tulosmittarit ja prosessimittarit tilannekuvan muodostamisessa
Pirkanmaalla ja staattinen visualisointi
(Materiaali: Innovaatioalustat, Pirkanmaan liitto Innovaatiotilannekuva 2014)

Prosessi- tai
toimintamittarit

Tulosmittarit

Mittarit

Panokset

Prosessit   x

Tuotokset

Tulokset      x

Vaikutus



Pirkanmaan liitto: innovaatiotilannekuva ja prosessi

Mittarit

Panokset

Prosessit   x

Tuotokset X

Tulokset      x

Vaikutus X
Vaikutuspolut- ja kartat tulkinnan tukena?



3 Datan keräys - automatisointi
• Haasteita

• Puuttuva ja muuttuva data. Tiedon keruuta ei ole systemaattisesti järjestetty ja
mukana on monia vasta kehitteillä olevia toimintaympäristöjä

• Eri järjestelmistä saatavien tietojen yhdistäminen: Alustoilla on käytössä useita
erilaisia järjestelmiä, joiden takia tieto on hajallaan useassa eri paikassa.

• Alustan raportointijärjestelmän tavoite on koota ja tiivistää useista sisäisistä ja ulkoisista lähteistä
tulevaa tietoa yhdeksi kokonaisuudeksi (integroitu järjestelmä)

• Helppokäyttöisyys: Käyttöönottaminen tapahtuu nopeasti ja raportointiohjelmaa tukee laadukas
grafiikka sekä talouden tunnusluvut; helppo ja ymmärrettävä sekä muokattavissa sen mukaan,
mitä halutaan tarkastella.

• Reaaliaikaisuus: Tietojen tulee olla ajantasaisia, jotta alustan fasilisointi ja päivittäinen johtaminen
mahdollistuu.



CASE KUMPPANIKARTOITUS INNOVAATIOPROSESSI TULOSTEN EVALUOINTI JATKOKEHITYS-
POLUT

Data, jota voidaan järjestelmästä saada on määriteltävä niin että se tukee
kehittämislähtöisen mittariston rakentamista ja analyysejä

PROJEKTIN LUONTI &
HALLINTA WEB-ALUSTALLA

MARKKINOINTI & SOME

HAKUTYÖKALUT

TIIMIN RAKENNUS

MARKKINOINTI

KUMPPANIKANTA

PROJEKTISIVUT

TULOSTEN
DOKUMENTOINTI

INNOVAATIO-
TYÖKALUT

TULOSTEN ARKISTOINTI

JULKAISUKANAVA

JATKOKEHITYS-
KANAVAT

MATCHMAKING-
TYÖKALUT

ASIAKASRAJAPINTA



Demola-projekti: Digital Application for Measurement
Raportointijärjestelmän
konsepti alustojen johtamiseen



Muutosjohtamista ja yhteisen näkemyksen rakentamista tukeva työkalu (hankkeen käytössä kevään 2017)

(www.celkee.fi)



4 Datan visualisointi
viestintä ja analysointi

• Haasteita dynaamiseen visualisointiin siirtymisessä:
• kustannukset, osaaminen, aikaa vievä suunnittelu, tarpeiden räätälöinti, omien

työkalujen kehittäminen, hyödyntäminen
• teknologian nopea muutos johtaa myös päivittämisen tarpeeseen

• Staattisten visualisoinnin rinnalle dynaamisia ja vuorovaikutteisia
visualisointeja

• Tarjoaa alustan johtamisessa tarvittavat tärkeimmät tiedot yhdellä
silmäyksellä ja helposti omaksuttavassa muodossa.

• Toimii alustan päivittäisen johtamisen välineenä ja tukee toiminnan
läpinäkyvyyttä ja viestintää (mahdollistaa näkymät eri toimijaryhmille:
rahoittaja, päättäjät, asiakkaat, käyttäjät jne.)



Analyysi- ja visualisointimallit (Jukka Huhtamäki ym 2013);



Visualisointi konsepti (Alustojen ja älykkään kaupungin markkinointi)
Demola-projekti: Digital Application for Measurement



ZENCITY
Alustojen dynaaminen
visualisointi osana fiksun
kaupungin visualisointia



5 Tiedon hyödyntäminen
Ainakin seuraavat kysymykset ovat keskeisiä mittaamisen ja arvioinnin hyödyntämisessä:

• Mihin johtamiskäytäntöihin eri mittarit liittyvät?
• Milloin mittaustuloksia käsitellään?
• Miten mittaustuloksia käsitellään?
• Kenelle kaikille mittaustietoa tulee levittää?
• Millaisia toimenpiteitä mittaustulokset ja mittaustiedon levittäminen vaativat?
• Kuka vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta?
• Milloin mittariston toimivuutta arvioidaan?

Mittaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi
(Jääskeläinen et al 2013):



KIITOS!


