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Havaintoja ja kehittämiskohteita 
alustatoiminnasta
Alustoilta kerätty aineisto



Näkökulmia alustatoiminnasta 2016-2017

• Celkee Insight-työkalun avulla kerätty aineisto:
• Tampereen alueen innovaatioalustojen fasilitaattorit (N18); neljä pulssia.

• Tampereen alueen alustatoiminnan strategiset kehittäjät (N19); kaksi pulssia.

• Kysely laajennettiin 6Aika-kaupunkien kärkihankkeisiin (N15, 2pulssia) & 6Aika 
pilottialustoihin (N29, 1 pulssi).

• Kysymykset käsittelivät ymmärrystä alustamaisen toiminnan logiikasta ja 
hyödyistä, alustan yhteisöä ja käyttäjiä, verkostoitumista toisiin 
alustatoimijoihin sekä alustan toimintamallin rahoituslogiikkaa ja 
skaalattavuutta.



Avoimen innovaatioalustan itsearviointi- ja 
kehittämisprosessi 2017
• Mukana yhteensä 19 alustaa:

• Tampere: Koklaamo, Palvelurobotiikan innovaatioalusta, Datasta oivalluksia ja 
bisnestä (AD)

• Espoo: KYKY, Ison omenan palvelutori

• Vantaa: Ratkaisutehdas, EduDigi

• Turku: Skanssi, Tulevaisuuden ruokamaailma, Yliopistosairaalat 
innovaatioalustoina (YSI)

• Oulu: Patio, YSI, Metsokangas, EduDigi

• Helsinki: FiksuKalasatama, Kustaankartanon palvelukeskus & Palvelukeskus 
Helsinki (SOTE-alustat) Lokakuussa mukaan: Puhdas Vallisaari & 
Kiertotalouden tukkutori (Smart&Clean-alustat)



Avoimen innovaatioalustan itsearviointi- ja 
kehittämisprosessi 2017
1. Profiili

2. Kypsyystaso

3. Elinkaari

4. Ansaintalogiikka

5. Toiminnan mittaaminen



Alustojen johtaminen 
kaupunkikehittämisessä
Millaisina alustojen kypsyystaso ja kehittämisenkohteet 
näyttäytyvät tehdyn selvityksen perusteella?
Miten alustat voidaan paremmin kytkeä kaupunkikehittämisen 
työkaluiksi?



(Liike)toimintamallin ja ansaintalogiikan 
vakiinnuttaminen
• Tavoite: Nivelvaiheen ylittäminen toiminnan vakiinnuttamiseksi: Ansaintalogiikan ja 

liiketoimintamallin määrittely 

• Tausta: Alustojen ansaintalogiikka hankekauden jälkeen epäselvä

”Jonkinlainen 'eloonjäämismalli' pitää olla. Vaihtoehtoja on monia, mutta alusta vaatii kehittämisen 
jälkeen innokkaan vetäjän. Alustalla voi olla myös monta roolia ja se voi muuttua pelkästä 
innovaatioalustasta esimerkiksi sosiaalisen median palveluksi.” 

“After piloting phase majority of platform activities should act as services which can be sold to the 
companies.”

”- - Alustojen tulee - - miettiä liiketoimintamalliaan ja sitä miten toiminta tulisi rahoittaa. Alustat 
eroavat toisistaan ja kaikilla palvelujen myytävyys ei ole  yhtä selkeä kuin toisilla.”

Peruskysymyksiä:
• Kuka hyötyy alustan toiminnasta ja kenen siitä pitäisi maksaa? 
• Kuka on alustan asiakas? 
• Mitä innovaatiopalvelua alusta tarjoaa?



Alustojen digistrategian syventäminen

• Tavoite: Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan tai palvelujen tehokkuuden edistämiseksi: 

• Digitalisaation hyödyntäminen alustan toiminnan tehostamisessa tarkoituksenmukaisella tavalla

• Datan kerääminen ja avaaminen, myös rajapintojen rakentaminen osana digistrategiaa

• Tausta: Digitalisoinnin mahdollisuudet alustoilla osin tunnistamatta ja alustojen prosessien 
digitalisointi ei ole yleisesti kovin pitkällä. Siitä on myös erilaisia näkemyksiä.

”- - Yhä enemmän reaktiivisia palveluita on saatavilla sähköisesti. Kansallisen palveluarkkitehtuurityön 
(eSuomi) kautta suurin osa neuvonnasta, avustusten antamisesta jne. tullaan tuottamaan 
digitaalisesti tulevaisuudessa. Tämä on varmasti hyvä suunta, koska sähkö(valo) auttaa näkemään 
pimeässä huoneessa - yrityspalvelujärjestelmäänkin tulee näin lisää valoa ja läpinäkyvyyttä. ”

Peruskysymyksiä:
• Mitä on digitalisaatio? Kenen pitäisi ottaa siitä vastuu?
• Mitä alustan toiminnan kerroksia voidaan tai on tarkoituksenmukaista digitalisoida? (esim. markkinointi, 

sopimukset, tuotanto ja prosessit -> Kaikkea ei ole välttämätöntä digitalisoida) 
• Mitä digitaalisia ratkaisuja alusta voisi hyödyntää? (Digitalisaatio on toiminnan työkaluna ja  edellytyksenä 

sille, että alusta pysyy kilpailussa mukana)



Innovaatiopalvelujen kokonaisuus
• Tavoite: Alustojen välisen yhteistyön vakiinnuttaminen ja toiminnan rikastuttaminen 

kaupungeissa ja kansallisesti.

• Alustan palvelu- ja toimintamallin määrittely myös osana kokonaisuutta sekä yhteinen rajapinta 
innovaatiopalvelujen kehittämiseen ja käyttämiseen (palvelusta toiseen siirtyminen)

• Tausta: Hyötyäkseen systeemistä toimijoiden tulee tunnistaa muut toimijat ja ekosysteemin 
mahdollisuudet: yhteinen päämäärä ja toisten toiminnasta hyötyminen. Ajattelu on jokseenkin 
tunnistettu, mutta yhteistyö ei ole vakiintunutta tai vuorovaikutuksen väyliä ei ole.

“Proactive networking between platforms is needed, there we have lot to do. Is the root 
cause different value/service models or just lack of the time?”
”Keskusteluja on ollut, mutta yhteistä liityntäpintaa ja maalia ei ole löytynyt jatkuvaan 
yhteistyöhön.”

Peruskysymyksiä:
• Miten vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri tasojen välillä voidaan edistää? (Suomi-taso, kaupunkitaso, 

alustataso) 
• Mitä kanavia vuorovaikutukselle pitäisi rakentaa?
• Miten voidaan muodostaa yhteinen alusta-strategia ja asettaa toiminnalle tavoitteet? 



Skaalattavien alustapalvelujen kehittäminen

• Tavoite: Alustapalvelujen skaalaaminen ja mittakaavaedut (vs. kopiointi, imitointi) 

• Digitalisaation hyödyntäminen palveluntuottamisessa

• ”6Aikastajan” määrittely

• Tausta: Skaalattavan palvelumallin kehittäminen tunnistetaan tavoitteeksi, mutta tässä ei olla 
vielä kovin pitkällä tai selvillä siitä kenen pitäisi ottaa vastuu skaalaamisesta

”6Aika on esimerkki tästä pyrkimyksestä: mm. avoin data, innovatiivisten hankintojen käytännöt sekä 
palvelumuotoilu halutaan tehdä skaalattaviksi. Myös Demola, hubit ja Y-kampukset hyviä esimerkkejä 
oppilaitosten alustoista.” 

Peruskysymyksiä:
• Miten alustapalveluja voidaan laajamittaisesti levittää muihin kaupunkeihin?
• Miten yhdistää palvelut toisiinsa, jotta levittämisen hyödyt voidaan maksimoida?



Alustan rooli osana ekosysteemin avointa 
innovaatiotoimintaa
Ajattelu on 6Aika-kaupunkien alustatoiminnassa jokseenkin tunnistettu, mutta yhteistyö ei ole 
vakiintunutta tai vuorovaikutuksen väyliä ei ole.

Hyötyäkseen systeemistä toimijoiden tulee tunnistaa muut toimijat ja ekosysteemin 
mahdollisuudet. 

Alustojen välinen yhteistyö tulee vakiinnuttaa toiminnan rikastuttamiseksi kaupungeissa ja 
kansallisesti.

Hyödyntäminen edellyttää, että voidaan yhdistää kaupunki- ja liiketoimintaekosysteemi 
kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja että alusta voidaan nähdä osana ekosysteemiä.

Peruskysymyksiä:
Mitä ekosysteemiä alusta ensisijaisesti palvelee?
Miten voidaan muodostaa yhteinen alusta-strategia ja asettaa toiminnalle tavoitteet? 



Kommenttipuheenvuorot
Miten alustat voidaan paremmin kytkeä 
kaupunkikehittämisen työkaluiksi?



Kommenttipuheenvuorot

• Katja Hagman (Espoon kaupunki, KYKY)

• Reijo Itkonen (FinnMedi Oy, HealthHUB)

• Taina Ketola (Pirkanmaan liitto, InnoDigi-hanke)



Kohti innovaatioalustan 
vaikuttavuuden arviointia
Miten innovaatioalustan vaikuttavuutta voidaan mitata ja 
miltä se vaikuttaa nyt?
Mika Raunio Tampereen yliopisto & Henrika Ruokonen Pirkanmaan liitto



Mittaaminen vaikuttavuusketjun 
näkökulmasta 

Lähde: Hyvän mitta, vaikuttavuusketju

Tavoite

Tulokset

http://www.mesaatio.fi/wp-content/uploads/2016/09/OSA-2_Hyva%CC%88n-mitta_Vaikuttavuusketju.pdf


PANOS

TUOTOS

VAIKUTUS

VAIKUTTAVUUS

TOIMINTA

IOOI-ketju ja mittaaminen

Rahoitus
Henkilöstö
Kehittäjät
Ympäristöt

Yhteisö
Kehittämisprojektit
Kokeilut
Kontaktit
Tilaisuudet

suorituskeskeisyys

vaikutuskeskeisyys

Ekosysteemin toiminta 
on kehittynyt (valituilla 
indikaattoreilla) alustan 

fasilitoiman
innovaatiotoiminnan ja 
tuotosten vaikutuksesta

Liiketoiminta ja 
työllisyys sekä 

kaupungin palvelut ja 
asuinympäristö ovat 

kehittyneet ja 
asukkaiden hyvinvointi 

kasvanut

Demot
Pilotit
Startupit
Lisensoinnit
Ideat
Konseptit

Monen toimijan välinen avoin 
innovaatiotoiminta on 

synnyttänyt innovaatiotuotoksia



Alustat innovaatiotoiminnan 
tilannekuvassa

Ennen, nyt ja seuraavaksi?



Alustojen mittaamisen tasoja

Strateginen mittaustaso ja vaikuttavuuden arviointi
- Alueellisen tason strategista johtamista, tuotoksen mittaaminen
- Käyttää tukena operationaalisen ja kypsyystason seurantatietoja

Operationaalinen mittaaminen
- Suorituskyvyn ja –tulosten mittaaminen
- Usein lukumäärätietoa
- Toimijoiden tavoitteena kevyt toteutustapa –
parhaimmillaan mittaaminen tapahtuu tekemisen 
ohessa tai osana
- Onnistuessaan antaa tukea toiminnan arviointiin 
strategisen johtamisen ja vaikuttavuuden 
näkökulmasta

Kypsyystason mittaaminen
- Kuinka avoin, innovatiivinen ja alustamainen 
toimintamalli on
- Lukumäärätietoa tai laadullista arviointia
- Alustojen johtajat (ja rahoittajat) mittaavat 
tätä



Tilannekuva on johtamisen työkalu
Innovaatiotoiminnan tilannekuva tarjoaa ajantasaista tietoa pirkanmaalaisesta innovaatiotoiminnasta.
Tilannekuvalla seurataan innovaatioympäristön ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat
vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi.
Tilannekuva tukee alueen innovaatiopoliittista suunnittelua, päätöksentekoa ja päätösten
toimeenpanoa.
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”Pirkanmaa on innovaatioalustojen 
edelläkävijä”
Numerotietoa Demolasta ja Protomosta:
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Luodut työpaikat
Perustetut yritykset
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”Pirkanmaa on innovaatioalustojen edelläkävijä”
Numerotietoa Demolasta ja Protomosta:
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Luodut työpaikat
Perustetut yritykset

”Ponnahduksia alustoilta”
Numerotiedot edelleen Uuden Tehtaan toiminnasta
(Demola, Protomo, Suuntaamo):
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Luodut työpaikat
Perustetut yritykset
Toimintaan osallistuneet yritykset

Uutta alustatoimintaa heräämässä: Mediapolis, Kampusareena, Kaupin kampus
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Uutta alustatoimintaa heräämässä: Mediapolis, Kampusareena, Kaupin kampus

”Alustoilla työskentely yleistyy – startup tuotanto notkahti”
Numerotiedot edelleen Uuden Tehtaan toiminnasta
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Uudet työpaikat
Uudet yritykset
Toimintaan osallistuneet yritykset

Alustakentän laajempi hahmottaminen ja tarkastelu kuvailun kautta mm.
Mediapolis, Ideaklinikka, Tesoma, TreStart, ITS Factory
Mittaroinnin kehittämistyötä osana 6Aika AIA-hanketta
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”Alustoilla työskentely yleistyy – startup tuotanto notkahti”
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”Alustamainen toimintatapa leviää ja ekosysteemi monipuolistuu”
Numerotietoa edelleen vain Uuden Tehtaan toiminnoista
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Uudet työpaikat
Uudet yritykset
Toimintaan osallistuneet yritykset

Alustaekosysteemin kartoitus osana 6Aika AIA-hanketta
Tarkastelu alustoilla toimivista yrityksistä
Suuntaa antavia tunnuslukuja kerätty alustavierailuilla
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”Alustoilla työskentely yleistyy – startup
tuotanto notkahti”
Numerotiedot edelleen Uuden Tehtaan 
toiminnasta
Henkilöiden määrä
Tehdyt projektit
Uudet työpaikat
Uudet yritykset
Toimintaan osallistuneet yritykset

Alustakentän laajempi hahmottaminen ja 
tarkastelu kuvailun kautta mm.
Mediapolis, Ideaklinikka, Tesoma, TreStart, ITS 
Factory
Mittaroinnin kehittämistyötä osana 6Aika AIA-
hanketta

”Alustamainen toimintatapa leviää ja ekosysteemi monipuolistuu”
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”Alustat ovat innovaatioekosysteemin hermosoluja”
Numerotietoja mm. Uuden Tehtaan, Koklaamon ja Y-Kampuksen
toiminnasta (avoimet lähteet)
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Tehdyt projektit
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Celkee – alustatoiminnan kehittämiskanava
Ekosysteemikuvaus



Sisältöjä alusta-tilannekuvissa
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Uudet yritykset, 2015

Tehtyjä projekteja, 2015

Henkilöiden määrä, 2015Uudet työpaikat, 2015

Toimintaan osallistuneet
yritykset, 2015

"toissa vuonna" "viimeksi" "nyt"
Kuvio pohjautuu Uuden Tehtaan toimintoihin.

Tilannekuvaaja
- seuraa lyhyen aikavälin muutoksia, herkkä muutoksille







Kohteiden sijainti on maantieteellisesti viitteenomainen.

TESOMAN 
KAUPUNGINOSA-ALUSTA

KAMPUS-
AREENA/Hervanta

KAUPIN 
KAMPUS/Kauppi

FINLAYSON/
keskusta

MEDIAPOLIS

KESKUSTA-
KAMPUS

SimlabOASIS

FIMECC 
Factory

Kampusklubi

Ideascout Spark

HealthHUBDemola 
Tampere

Startup Program/ 
Uusi Tehdas

TreStart/
Talent Space

TAMPEREEN ALUSTAYMPÄRISTÖJÄ, esimerkkejä syksyllä 2015



TUNNISTETUT HAASTEET
• Systemaattisen tiedon puute

• Tiedontuotannon ja –tallennuksen järjestelmällisyys: luotettavuus ja riittävän tiheä tuotanto, 
mahdollisimman ”automatisoitu” tiedonkeruu prosessi 

• Alustojen oma tiedontuotanto sekä –raportointi on keskeinen, kriittinen tekijä myös strategisen 
seurannan mahdollistamisessa (ajallinen vertailu)

• Tietomallin yhtenäistäminen 
• operatiivinen suoritusmittaaminen erikseen ja alustakohtaisesti, strategisen kokonaiskuvan 

hahmottaminen yhteiseen malliin perustuen

• Alustoilla keskenään hyvin erilaisia mittaamisen käytäntöjä

• Tietojen yhdistämisen haasteet
• Alustojen yhtenäinen tietomalli ja tiedonkeruu sekä rajapinnan avaaminen edellyttää vielä yhdessä 

sovittua toimijaa joka kokoaa, analysoi ja jakaa tuotettua tietoa

• Määritellyt tavoitteet vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioimiseksi
• Vaikuttavuuspolkujen rakentaminen



Datan keräys ja määrittely



INPUT OUTPUT

Panosmittarit
(Mitä toimintaan on 

investoitu?)

Toiminnan ydinprosessi
(Onko tavoiteltu toiminta toteutunut?)

YDINPROSESSI JOTA ALUSTA PYRKII 
MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI 

TOISTAMAAN/SKAALAAMAAN

Toiminnan ydintuotokset 
(Onko ydinprosessista saatu tavoiteltuja tuotoksia?)

YDINPROSESSIN TUOTOKSET, JOILLA ON  ARVOA LUOVA 
TUNNISTETTU VAIKUTUS INNOVAATIOPROSESSIN ETENEMISEEN

 Rahoitus  
 Työaika (joka ei 

sisälly rahoitukseen)
 Tilat (joka ei sisälly 

rahoitukseen)

Ydinprosessin mittari 1: Avoin
(yhteiskehittämiseen) perustuva 
innovaatiotoiminta:
 Mittari: Innovaatioprojektit (määrä), 
 Määritelmä: Määritelty projekti, jonka jokin 

taho on tuonut alustalle ja jonka ratkaisuun 
kolmas osapuoli tai osapuolet ovat osallistuneet. 

(+ vuotuinen kasvu %)

Ydintuotosten mittari 1: Innovatiiviset tuotokset (määrä, + % kaikista 
hankkeista/tuloksellisuus)
 Määritelmä: Innovaatioprojekti ei vielä itsessään ole tuotos, vaan sen 

tuloksena tulisi syntyä jokin uusi konkreettinen tuote- tai palvelu tai näiden 
parannus. Tuotos vie innovaatioprosessia eteenpäin eli se muuttaa jotakin 
olemassa olevaa palvelua tai tuotetta tai näiden käsitteellistä konseptia, ja 
mahdollistaa siirtymisen innovaatioprosessin seuraavaan vaiheeseen tai 
markkinoille.

 Esimerkki: Tuotantoon edennyt ratkaisu, lisensointi, jolla alustan asiakas tunnustaa 
palvelussa tuotetun lisä-arvon ja vie prosessiin seuraavaan vaiheeseen,  pilotointi, jossa  
konseptia on testattu ja kehitetty paremmin markkinoille tai  palvelukokonaisuuteen 
sopivaksi. 

 Patentti, sertifikaatti tai referenssi, jota yritys voi hyödyntää markkinoille pääsyssä tai 
rahoituksen hakemisessa. Sertifikaatin tai referenssin tulisi tällöin todentaa, että 
konseptia tai palvelua on kehitetty tai/ja testattu ko. ympäristössä hyvällä 
menestyksellä. 



5 Alustoilla tapahtuvan toiminnan ja tuotosten mittaaminen

Panosmittarit Täydentävät mittarit: 
Yhteiskehittämisen ja avoimuuden 

toteutuminen toiminnassa 
(perustuu 19 alustan mittareihn)

Täydentävät mittarit: 
Innovatiivisten tuotosten syntymistä 

välittömästi tukevat tuotokset

Mittari 1: ”Ristiinpölytys” eli innovaatioprosessiin 
osallistuneet tahot: 
 Kansalaiset ja kansalaisorganisaatiot (painotus: 

osallistavat alustat)
 Yritykset ja yritysten edustajat (liiketoiminta alustat)
 Julkinen sektori ja viranomaiset 

(kaupunkikehittämisen alustat)
 Tutkimuslaitokset ja tutkijat (tutkimus- ja 

opetuslähtöiset alustat)

(+ toimiala-, tieteenala- tai sektorijaot)
%-osuudet ja muutokset ajassa

Mittari 2: Alustan profiili ja laatumittarit:
 Asiakkaat eli ne, jotka maksavat palvelusta: (määrä ja 

yksityisen sektorin osuus %)
 Palvelun myynnin osuus koko alustan rahoituksesta 

(%)
 Palaavat asiakkaat ja osallistujat (ovat hankkineet 

alustalta palveluja aiemmin % kaikista)

 Uudet osallistujat eri kategorioissa (avoimuus)

Määritelmä: Yhteistyökumppanin, osaamisen, tiedon tai rahoituksen hankkiminen 
alustalta, joka ei välittömästi vie itse innovaatioprosessia eteenpäin, mutta voidaan 
nähdä merkittävänä tukena prosessille ja hyöty todennäköisesti realisoituu myöhemmin. 

Mittari 1: Uudet alustalta saadut osaamiset (laadullinen, esim. kysely), 
 Esimerkki: Tieto markkinoista, käyttäjistä, innovaatioprosessin johtamisesta tai 

teknisistä ratkaisuista, joiden avulla toimija kehittää valmiuksia ja itsevarmuutta 
viedä innovaatioprosessia ja laajemmin innovaatiotoimintaa eteenpäin myös 
jatkossa

Mittari 2: Kerätty rahoitus innovaatiotoiminnalle (määrä euroa + % koko alustan 
toimintaan panostetuista resursseista)
 Esimerkki: Joukkorahoituksen, sijoittajien, lisensointien tai muiden väylien kautta 

saadut sijoitukset alustan fasilitoimaan innovaatiotoimintaan. 

Mittari 3: Uudet yhteistyösuhteet ja verkostot (data lähtöiset analyysit, visualisoinnit 
ja analyysit, kyselyt  + %-uusien yhteistyösuhteiden osuudet kaikista toimijoista)  
 Esimerkki: Osaamisen ristiin pölytys, kansainvälisyys tai muut kumppanit, joiden 

kanssa innovaatioprosessia ei aiemmin oltu viety eteenpäin, mutta jotka nyt 
toimivat osana prosessia. 



6 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. (API/Järjestelmävaatimukset)

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

• Helppokäyttöisyys 

• Reaaliaikaisuus



Demola-projekti: ”Digital Application for Measurement” 

Raportointijärjestelmän konsepti



Analyysi- ja visualisointityökalu uusille tulkinnoille 
(Jukka Huhtamäki ym 2013) 



Innovaatiojohtamisen työkalu älykkäille kaupungeille

Demola-projekti: Digital Application for Measurement



Vaikutus, vaikuttavuus ja 
vastuullisuus



Alusta fasilitoi ja vauhdittaa 
ekosysteemin innovaatiotoimintaa?

VAIKUTUS
Miten ekosysteemin 
innovaatiotoiminta muuttuu?



Vähentyneet sosiaaliset 
ja terveyteen liittyvät 

ongelmat sekä 
nopeammat ja 

kustannustehokkaam-
mat palvelut  

Entistä parempi 
asuinympäristön ja  

palvelujen laatu sekä 
näitä edistävät 

kustannustehokkaat 
ratkaisut  

Koulusta ja tutkimusta 
vahvistavat yhteistyörakenteet  

Kasvanut ja kansainvälistynyt liiketoiminta 
sekä työllisyys erityisesti osaamisintensiivisillä aloilla  

VAIKUTTAVUUDEN 
ARVIOINTIMALLI
Tavoitteet

Raunio 2017



Vastuullinen tutkimus-

ja innovaatiotoiminta

VAIKUTTAVUUDEN 

ARVIOINTIMALLI

Periaatteet

Health, 

demographic 

change, and 

wellbeing

Food, agriculture 

and forestry, and 

water

Secure, clean 

and efficient 

energy

Smart, green and 

integrated 

transport

Climate action, 

environment, and 

resources

Secure societies: 

freedom and 

security of Europe 

and its citizens

Europe in a changing 

world: inclusive, 

innovative and 

reflective societies

… society is facing many challenges today



● GMOs

● fracking

● food safety

● affordable medication

among others…

Science & technology sometimes create risks and dilemmas

Society needs a new R&I approach to address present and future controversies 

more efficiently.

RRI tackles these Grand Challenges by aligning the values, needs and 

expectations of all actors involved in Research and Innovation.



The process dimensions in depth

Diversity and Inclusion means 

early involvement of a wide range 

of of actors and publics in R&I 

practice, deliberation, and 

decision-making to yield more 

useful and higher quality 

knowledge. This strengthens 

democracy and broadens sources 

of expertise, disciplines and 

perspectives.

Anticipation and Reflection

means to envision impacts and 

reflect on the underlying 

assumptions, values, and 

purposes to better understand 

how R&I shapes the future. This 

produces valuable insights and 

increases our capacity to act on 

what we know.

Openness and Transparency

means to communicate in a 

balanced, meaningful way 

methods, results, conclusions, and 

implications to enable public 

scrutiny and dialogue. This 

benefits the visibility and 

understanding of R&I.

Responsiveness and Adaptive 

Change means to be able to 

modify modes of thought and 

behaviour, overarching 

organizational structures, in 

response to changing 

circumstances, knowledge, and 

perspectives. This aligns action 

with the needs expressed by 

stakeholders and publics.



RRI seeks to bring issues related to research and innovation

into the open, to anticipate their consequences,

and to encourage society’s involvement


