
AVOIMEN INNOVAATIOALUSTAN 
JOHTAMISKOULUTUS

25.9.2017 TAMPERE



VALMENNUSPÄIVÄN TAVOITE:
NIVELVAIHEEN YLITTÄMINEN –

alustan toimintamalli ja 
rahoitus hankekauden jälkeen



Ohjelma

8:45–9:00 Kahvit ja verkostoitumista

9:00–9:15 Aloitussanat 

9:15–10:00 Innovaatioalustan työkalupakki ja nivelvaihe

10:00-10:20 Pienryhmätyöskentely

10:20-11:20 Purut 

11:20-11:30  Keskustelu ja kehittämiskohtien nostaminen



avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com/

• Materiaalit

• Innovaatioalustan työkalut
• Itsearviointimalli

• Elinkaarimalli ja kypsyystaso

• Mittaamisen ja vaikuttavuuden 
arvioinnin mallit

• Käsikirja

• Blogi

https://avoimetinnovaatioalustat.wordpress.com/


Alustan elinkaari
Hanketoiminnasta palvelutuotantoon
Mika Raunio



Avoimen innovaatioalustan elinkaari? 
Johtamisen lähtökohta (Ei projekti)

(Raunio & Nordling 2017Alustan elinkaari on yksinkertaistettu kuvaus alustan mahdollisista kehitysvaiheista. (esim. Churchill & Lewis 1993)



2008 2009 20142012 2018

2005 2020

Avoin innovaatioalusta kehittämisen lähestymistapana: 
Miten AIAn elinkaari muotoutuu? 

(Raunio & Nordling 2017Alustan elinkaari on yksinkertaistettu kuvaus alustan mahdollisista kehitysvaiheista. (esim. Churchill & Lewis 1993)



2008 2009 20142012 2018

2005 2020

Innovaatioalusta palvelujen tuottajana: 
Uudistuuko välittäjäorganisaatio vai palvelut? 



2008 2009 20142012 2018
18 sites in 13 countries 
50+ university partners 
650+ customers

2005 2020

Huomiota muutaman vuoden historiasta: 
Ansaintalogiikkaa haastavaa löytää



2015 2025

6Aika/AIA kehittämisen elinkaari?  
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Avoimen innovaatioalustan elinkaari ja toimintojen kypsyystasot? 

Toimivia paikallisia innovaatiopalveluita?

Hankerahotteinen
living labien ja 

kehittämisalustojen  
kokoelma

• Tila
• Yhteisö
• Käyttäjien verkosto
• Yhteiskehittämisprosessi



Avoimen innovaatioalustan elinkaari ja toimintojen kypsyystasot? 

Toimiva kansallinen verkosto?

Hankerahotteinen
living labien ja 

kehittämisalustojen  
kokoelma

Palvelun myyntiin ja 
partnerisopimuksiin 
perustuva avointen 
innovaatioalustojen 

verkosto

• Selkeä viesti
• Palvelun määrittely
• Ammattimaisesti laaditut 

sopimusmallit
• Digitaalisesti tuettu palvelumalli
• Liiketoimintamalli 
• Toimiva ansainta

• Tila
• Yhteisö
• Käyttäjien verkosto
• Yhteiskehittämisprosessi



Avoimen innovaatioalustan elinkaari ja toimintojen kypsyystasot? 

Osa kansainvälistä innovaatioekosysteemiä?

Hankerahotteinen
living labien ja 

kehittämisalustojen  
kokoelma

Palvelun myyntiin ja 
partnerisopimuksiin 
perustuva avointen 
innovaatioalustojen 

verkosto

Kansainväliseen palvelun 
myyntiin ja 

partnerisopimuksiin 
perustuva avointen 

innovaatioalustojen (globaali)  
verkosto osana ylikansallista 

innovaatioekosysteemiä

• Digitaalisesti tuettu ja integroitu 
palvelumalli

• Määritelty yhteistyö osana 
innovaatioprosessia

• Kansainvälistä 
liiketoimintaosaamista

• Selkeä viesti
• Palvelun määrittely
• Ammattimaisesti laaditut 

sopimusmallit
• Digitaalisesti tuettu palvelumalli
• Liiketoimintamalli 
• Toimiva ansainta

• Tila
• Yhteisö
• Käyttäjien verkosto
• Yhteiskehittämisprosessi

(Raunio & Nordling 2017Alustan elinkaari on yksinkertaistettu kuvaus alustan mahdollisista kehitysvaiheista. (esim. Churchill & Lewis 1993)



Liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka

Rahoituksen 
osuus 2017
Rahoituksen 
tavoite 2019

Miten sopimus tukee liiketoimintamallia?
(Lähde: Kysely 6aika alustoilta, Raunio& Nordling 2017)



Nivelvaiheen ylittäminen
Innovaatioprosessi ja sopimukset
Nadja Nordling



SOPIMUSTEN TEHTÄVÄ ON TUKEA
ALUSTAN LIIKETOIMINTAMALLIA



Alustojen sopimuksissa huomioitavia seikkoja

• Sopimukset yhteiskehittämiselle ja yhteiselle arvonluonnille:
• Osapuolet: sopijaosapuolia voi olla useita ja eri ryhmille olla mielekästä laatia omat 

sopimukset
• Innovaatioprosessin vaihe: Innovaatioprosessin eri vaiheissa voidaan noudattaa eri 

sopimuksia 
• Salassapito/luottamuksellisuus: Alustatoiminnassa taustalla vaikuttavat avoimen 

innovaation periaatteet ja ideana on, että salassapidolla ei rajata ideoiden jakamista 
vaan tuetaan innovointia. Miten tämä voidaan eri innovaatioprosessin vaiheissa 
toteuttaa parhaimmalla mahdollisella tavalla innovaatiotoimintaa tukien ja 
edistäen?

• Oikeudet yhteistyön tuloksiin: Yhteistyön jatkamisen kannalta ja innovoinnin 
tulosten jatkohyödyntämisen näkökulmasta on erityisen tärkeää sopia siitä, kenellä 
on oikeudet yhteistyön tuloksiin ja tausta-aineistoon projektin jälkeen. Kuka hyötyy 
innovaatiotoiminnasta? Kuka voi hyödyntää tuloksia? Kuka voi tehdä liiketoimintaa 
innovaatioprojektin tuloksista?

• Sopimuksia laadittaessa on aina hyvä konsultoida juristia



Sopimusten tarkoitus on tukea alustan 
liiketoimintamallia

RAHOITUSMALLI: OMISTUS PALVELU RESURSSIT

TYÖKALUT: DIGITALISOINTI SOPIMUKSET MITTARIT

ASIAKAS/KÄYTTÄJÄ: OSALLISTUMINEN SAAVUTETTAVUUS VUOROVAIKUTUS

Huomioitavia seikkoja:



Millaisin sopimuksin alustan toimintaa 
säädellään?

9

6
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17

9

Yleinen tapa tai toimintakulttuuri

Suullinen sopimus

Liittymissopimus (esim. käyttöehdot)

Luottamuksellisuus- tai salassapitosopimus

Sopimukset tulosten jatkokehittämistä varten

Mitä sopimuskäytäntöjä alustalla noudatetaan? (voit valita useita)

Lähde; Nordling & Raunio 2017 Alustojen itsearviointikysely



Mitä innovaatioprosessin vaiheita 
alustatoiminta tukee?

Vuorovaikutus ja 
verkostoituminen (15)

Ideointi (17)
Kehittämistyö(26)

Kaupallistaminen (14)

Mihin innovaatioprosessin vaiheeseen toiminta painottuu? (voit valita useita) 

Vuorovaikutus ja
verkostoituminen

Ideointi

Kehittämistyö (tuloksena esim.
demo, konsepti, proof of concept)

Kaupallistaminen (esim. pilotointi,
markkinoille pääsy)Lähde; Nordling & Raunio 2017 Alustojen itsearviointikysely



Kenelle alustatoiminta on suunnattu?

Kuka voi asettaa 
haasteita/innovaatioprojekteja alustalle 
ratkottavaksi?
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9
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9
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14

Kuka on kehittäjä ja ratkoo 
haasteita/innovaatioprojekteja alustalla 
(yhdessä ongelmanasettajan kanssa)? 
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9
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15

Lähde; Nordling & Raunio 2017 Alustojen itsearviointikysely



Pienryhmätyöskentely

Nivelvaiheen ylittäminen: toimintamalli ja sen rahoitus hankekauden 
jälkeen

• Keskeiset haasteet palvelun jatkumiselle hankekauden jälkeen?
• Miten palvelu siirretään hanketoiminnan jälkeiseen aikaan? 
• Miten alustan sopimukset tukevat valittua liiketoimintamallia?

• Ryhmät:
• Kaupunki (ryhmä 1+2)
• Yliopisto (ryhmä 3)
• Sote/sairaala (ryhmä 4)
• Liiketoiminta/yrityskehitys (ryhmät 5+6)



Ryhmät

• Kaupunki (ryhmä 1)

• Katja Hagman (Espoon kaupunki)

• Mirka Järnefelt (Vantaan kaupunki)

• Outi Vasara (Tampereen kaupunki)

• Kimmo Heinonen (Helsingin kaupunki)

• Kaupunki (ryhmä 2a)

• Minna Kukkonen (Espoon kaupunki)

• Lilli Siikasmaa (Tampereen kaupunki)

• Elina Tervi (Tampereen kaupunki)

• Veera Vihula (Espoon kaupunki)

• Yliopisto (ryhmä 2b)

• Matti Hämäläinen (Aalto-yliopisto, Desing Factory)

• Leena Mäkelä (TAMK)

• Pauliina Ojansivu (Turun YO/Funktionaalisten 
elintarvikkeiden kehittämiskeskus)

• Kari Mikkilä (UrbanMill)

• Sote/sairaala (ryhmä 3)

• Sanna Hartman (Helsingin kaupunki)

• Reijo Itkonen (FinnMedi Oy)

• Janne Lahtiranta (Turun YO)

• Marja-Riitta Viljanen (TurkuSciencePark)

• Liiketoiminta/yrityskehitys (ryhmä 4a)

• Tapio Koivukangas (BusinessOulu)

• Jaana Hanninen (SYK)

• Heikki Huhmo (BusinessOulu)

• Ville Miettinen (PK Smart & Clean –säätiö)

• Timo Lahti (CrazyTown)

• Liiketoiminta/yrityskehitys (ryhmä 4b)

• Jouko Uusitalo (BusinessOulu)

• Aki Anttila (Business Tampere)

• Jari Jokisalo (6Aika AIA)

• Meri Vainio (TAT)



Miten palvelu siirretään hanketoiminnan 
jälkeiseen aikaan?

RAHOITUSMALLI: OMISTUS PALVELU RESURSSIT

TYÖKALUT: DIGITALISOINTI SOPIMUKSET MITTARIT

ASIAKAS/KÄYTTÄJÄ: OSALLISTUMINEN SAAVUTETTAVUUS VUOROVAIKUTUS



Miten sopimukset tukevat liiketoimintamallia 
ja varmistavat eri tahojen hyödyt?


