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Päivän ohjelma

13.00 Tervetuloa
oAlustakehittämisen yhteistyökanava/Celkee Insight -työkalun tausta, tavoitteet 

ja käyttö
o Esittäytymiskierros
oNostot työkalulla kerätystä aineistosta

13.30 Pienryhmätyöskentely 

14.00 Kahvit

14.15 Yhteenveto pienryhmissä käydyistä keskusteluista

15:00 Smart City: Tero Blomqvist, Smart City –ohjelmajohtaja, 
Tampereen kaupunki

15.30 Keskustelua, lopetussanat ja yhteenveto

16.00 Tilaisuus päättyy



Celkee työkalun tausta, tavoitteet ja käyttö

oTausta: 
o EAKR/AIA - Alustajohtamisen työkalut 
o Celkee Insight -työkalun (Alustakehittämisen yhteistyökanava) kokeilu käynnistettiin 

syksyllä 2016 (testaus, kysymysten muotoilu, alustafasilitaattoreiden kanssa) 
o Keväällä 2017 laajennetaan työkalun käyttöä (6Aika-kaupungit)

oTavoite: 
o Vuoropuhelu ja yhteinen näkemys strategisten kehittäjien ja operatiivisen tason 

välille. Työkalua käytetään muutoksissa ja sen seuraamisessa (alustatoiminnan 
kehittyminen Pirkanmaalla)

oTyökalun käyttö: 
o Avaamme keskusteluyhteyden osapuolten välille työkalussa helmikuussa 2017 
o 2. pulssi laajennetaan myös 6Aika-kaupunkeihin. Tämän jälkeen maaliskuussa 

tilaisuus kansallisesta alustakehittämisestä, jonka jälkeen käynnistämme 3. pulssin 
o Kesäkuussa pidetään loppuseminaari innovaatiotilannekuvaprosessin yhteydessä



Esittäytymiskierros

• Kuka olet? 

• Suhteesi alustoihin? 

• Mitä odotat tilaisuudelta?



Nostoja Celkeen työkalulla kerätystä aineistosta

Fasilitaattori
(n17)

Strateginen
kehittäjä (n10)

Purpose
Policy level

Networking
Community building

Users
Community value
Process scalability

Benefits
Cross pollination

Funding

> 75

51-74

< 50

Tarkemmat tulokset 
pääset näkemään 
työkalussa!

Asteikko disagree 0 – agree 100



Havaintoja fasilitaattoreiden kanavasta

• Alustatoiminta Pirkanmaalla laajenee koko ajan.

• Alustojen on suhteellisen helppo kommunikoida alustan
arvolupauksesta, vaikka viestin teroittamisessa ja alustojen toiminnan
määrittämisessä tehdäänkin edelleen aktiivisesti töitä.

• Alustojen toiminnassa painotetaan vahvasti käyttäjien välistä
yhteistyötä ja toisilleen tarjoamaa tukea. Alustojen arvonluonti
perustuukin juuri yhteiskehittämisprosessiin (eri taustaisten) 
käyttäjien välillä. Tämä on yksi alustojen vahvuuksista, jota edelleen
kehitetään.

• Myös alustojen välinen yhteistyö koetaan tärkeäksi vaikka se ei ole 
kovin systemaattista, on kuitenkin ajatuksia yhteistyön lisäämisestä.



Havaintoja strategisten kehittäjien kanavasta

• Alustat on Pirkanmaalla nostettu yhdeksi tärkeäksi
politiikkatyökaluiksi, mutta toiminnan strateginen määrittely vaatii
vielä osittain kirkastamista.

• Alustatoiminnan kautta saavutettavat hyödyt eivät ole vielä täysin
realisoituneet strategisten kehittäjien näkökulmasta. 

• Stategisten toimijoiden rooli alustakehittämisessä on vielä osin
hahmottumaton (esim. rooli rahoituksessa tai palvelun tuottajana). 



Yhteenveto

• Fasilitaattoreiden näkökulmasta alustatoiminta on ollut asiakkaita
hyödyttävää. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että strategisen tason kehittäjien on 
ollut vaikeampi hahmottaa alustatoiminnan kautta saavutettuja hyötyjä.

• Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, että alustatoiminnan näkyväksi tekeminen
on vielä varhaisessa vaiheessa, eikä tuloksista tai vaikutuksista ole ollut
laajasti tietoa saatavilla. 

• Lisäksi hyödyt alustan asiakkaalle ja kaupungille ovat erit (välitön/välillinen)

• Onko strategisen ja operatiivisen tason kohdistuvat tavoitteet ja 
odotukset riittävän samansuuntaiset?

• Miten strategisen ja operatiivisen tason vuorovaikutus tukee tavoitteisiin
pääsemistä?



Pienryhmätyöskentely

Alustatoiminnan odotukset

• Mitä hyötyodotuksia eri tahot kohdistavat alustatoimintaan? 

• Ovatko strategisen ja operatiivisen tason tavoitteet ja odotukset riittävän 
samansuuntaiset?

Vuorovaikutus

• Miten ja missä alustatoiminnasta ja sen tavoitteista puhutaan? Pitäisikö kanavia kehittää?

• Miten strategisen ja operatiivisen tason vuorovaikutus tukee tavoitteisiin pääsemistä?

Alustatoiminnan hyödyt

• Miten alustojen toimintaa ja saavutuksia voidaan tehdä näkyviksi eri osapuolille? (esim. 
mittaaminen)

• Miten alustojen laajemmasta vaikuttavuudesta pitäisi viestiä ja kenelle?



Lopetussanat

• Seuraavat askeleet: 
• Kansallinen alustakehittäminen -keskustelutilaisuus maaliskuussa (6Aika-

kaupungit)

• Innovaatiotoiminnan tilannekuva –työpaja kesäkuussa (Pirkanmaan toimijat)

• Alustakehittämisen yhteistyökanavan pulssit seuraamassa näkökulmien 
kehitystä (x2)

• Mittaritiimin kokoaminen: Kuka haluaa mukaan?


