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Tiivistelmä Avoimen innovaatioalustan johtamiskoulutus  

Aika: 25.9.2017, klo 9:00–16:00 

Paikka: Crazy Town (Rautatienkatu 21, (5. krs), Tampere) 

 

Avoimen innovaatioalustan johtamiskoulutuksessa keskityimme alustan nivelvaiheen ylittämiseen. Päivän 

pääkysymyksenä oli, miten alusta siirretään hanketoiminnasta palveluntuottamiseen. Tähän etsimme 

vastausta konkretian ja esimerkkien kautta. Erikoistutkija Mika Raunio ja tutkija Nadja Nordling Tampereen 

yliopistolta esittelivät avoimen innovaatioalustan elinkaari-malliajattelua ja alustan sopimusmalleja 

liiketoimintamallin tukena.   

Tilaisuudessa oli laajasti osallistujia kaikista 6Aika-kaupungeista (Tampereen kaupunki, Business Tampere, 

Business Oulu, Aalto Design Factory, TAT, Pääkaupunkiseudun Smart&Clean –säätiö, Helsingin kaupunki, 

FinnMedi Oy, Huoleti Oy, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, 

TurkuSciencePark, CrazyTown Oy, Pirkanmaan liitto) 

Nostoja keskustelusta: 

 Sopimusmallien tarkoitus on tukea alustan liiketoimintamallia. Alustoilla sopimiselle ominaista 

ovat toiminnan useat osapuolet, joiden etua sopimusten tulisi tukea. Sopimukset määrittävät, miten 

eri osapuolten yhteiskehittämisprosessissa tuotettu arvo jaetaan osapuolten kesken. 

Innovaatioprosessin eri vaiheissa voidaan tarvita monen tasoisia sopimuksia ja sopimisen tärkeys 

korostuu usein etenkin innovaatioprosessin loppupäässä. Sopimusten tarkoitus on tukea (avointa) 

innovaatiotoimintaa ja edistää innovointia ja kehittämistä.  

 Erikoistutkija Janne Lahtiranta Turun yliopistolta esitteli kokemuksia YSI-hankkeesta 

(Yliopistosairaalat innovaatioalustoina). Mallissa korostuu alustan toiminnan tarvelähtöisyys ja 

tunnistetuista tarpeista nousevat ongelmat, joihin etsitään ratkaisuja. Toiminnan vakiinnuttamisessa 

on tärkeää jo aikaisessa vaiheessa löytää tahot, jotka hyötyvät toiminnasta ja joiden avulla toiminta 

jatkossa rahoitetaan. YSI-hankkeen toimintamallia on alusta asti rakennettu näin.  

 Tilaisuudessa esiteltyjen ja alustoilla itsearvioinnin yhteydessä läpikäytyjen työkalujen kuten 

kypsyystasojen ja elinkaaren hallinnan mallien keskeinen tavoite on auttaa tulkitsemaan toiminnan 

pitkän aikavälin kehitysvaiheita ja tunnistaa erityisesti ne toimenpiteet, joiden kautta alustojen 

toiminta voidaan hankekauden jälkeen järjestää ja vakiinnuttaa.  

Hankekauden jälkeisen toiminnan edellyttämiä toimenpiteitä käytiin läpi myös ryhmätöinä saman 

tyyppisissä ympäristöissä avoimia innovaatioalustoja kehittävissä ryhmissä (kaupunki, sairaala/SOTE, 

liiketoiminta/yrityskehitys, yliopisto-yritys-yhteistyö). 

 Kaupunkitoimijoiden ryhmässä nostettiin esiin erityisesti se, miten alustat voidaan kiinnittää 

tiiviimmin osaksi kaupunkien toimintaa.  

o KYKY-toimintamalli Espoon opetustoimessa on koettu onnistuneeksi malliksi ja sen 

toimintamalli on räätälöity sektorikohteisesti. Toiminnan juurruttaminen kaupunkiin ja 

hankkeen jälkeisen toiminnan varmistaminen on aloitettu varhain ja aktiivisella 

neuvottelutyöllä keskeisten henkilöiden kanssa. Myös sopimukset ovat tärkeitä luomaan 

yhteiskehittämiselle raamit ja turvallisen ilmapiirin. 

o Keskustelussa oli myös se, kenellä tulisi olla vastuu alustapalvelujen levittämisestä 

kaupunkien välillä. Myös mallien kaupallistumisen myötä tulevan liiketoimintamallin 

omistajuus olisi tärkeää määritellä (esim. Klusterimalli Tanskassa). Kansallisen 
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alustapalvelukokonaisuuden muodostaminen nähtiin vetovoimatekijänä myös 

monikansallisten yritysten suuntaan.  

o Kaupunkien osalta alustamaisten toimintamallien hyödyntämisessä ja levittämisessä koettiin 

oltavan murrosvaiheessa, keskiössä on uuden toimintakulttuurin hyödyntäminen 

yhteiskehittämisen ja avoimen innovaation periaatteita noudattaen. Erityisesti mallien 

levittämisen haasteena koettiin se, jos toimintamallia ei ole tehty kaupungissa sisältäpäin ja 

tämän osalta tekemiseen ja mallin levittämiseen ei välttämättä ole riittävästi intohimoa.   

o Palvelujen tuotteistamisen koettiin olevan tärkeää onnistumisen kannalta.  

 

 Sairaala-/SOTE-ryhmän osalta keskusteluun nousi alustatoiminnan vakiinnuttaminen SOTE-

uudistuksen yhteydessä 2020 osana maakuntien kehittämisvastuuta.  

o Alusta-toiminnan voisi nivoa perustoiminnan alle: omistajuus tulisi maakunnan kautta ja 

yksittäisen kehittämis- tai innovaatioalusta toimisi osana kokonaisuutta ”yhden luukun” –

periaatteella niin, että yhdestä numerosta saisi yhteyden kaikkiin alustojen palveluihin.  

o Toimintaprosessi voitaisiin määritellä niin, että testialusta validitoisi mukaan tulevat 

toiminnot. Palvelujen skaala voisi olla laaja aina käytettävyydestä testaukseen. Primääri 

asiakas olisi sisäiset asiakkaat, joiden merkittävyys SOTE-puolella korostuu, koska toimialan 

hyötyessä myös potilas hyötyy. Sekundääriset asiakkaat olisivat ulkoiset asiakkaat eli 

yritykset, korkeakoulut jne.  

o Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollossa haluttaisiin laittaa pystyyn yhteinen alustaoperaattori, 

pitäisi tällä olla erityisen vahva mandaatti. Tämän rakentamiseksi vaadittaisiin yhteisiä 

resursseja. 

 

 Yrityskehitys/yliopisto-yhteistyön keskustelussa korostui erityisesti se, että alustapalveluilla ja –

toiminnalla tulee olla kasvot.  

o Myös innovaatiopalvelun näkökulma korostui. Erityisesti SOTE-puolella, jossa sisäisen 

asiakkaan rooli on suuri, pitää kuitenkin huomioida myös ulkoinen asiakas ja rakentaa 

ulkoiset palvelut niin, että muut toimijat voivat kiinnittyä prosessiin.  

o Alustan toiminnan vakiinnuttamiseksi myös laajemmassa kontekstissa palvelun kasvot, 

omistajuus ja mandaatti koettiin tärkeiksi seikoiksi, joita ilman toimintaa on vaikea viedä 

eteenpäin.  

o Omistajuuden ongelma voi korostua alustapalveluissa kun kyseessä on yhteistyön fasilitointi 

ja monimutkaisten rakenteiden yhteen tuominen: rajat ylittävien ilmiöiden hallitseminen 

tulkitseminen linkittyy moneen ja yhteisen näkökulman muodostaminen voi osoittautua 

vaikeaksi.  

o Keskusteluun nousi myös start-up-skene sekä yrittäjyyden tukeminen alustamaisten 

toimintamallien kautta. Digitalisaation tunnistetiin tuovan mukanaan ison muutoksen 

tekemiseen.  

 

Yleisempiä yhteisiä teemoja olivat: Miten kaupungille voidaan luoda kasvot, jotta yhteistyö 

helpottuu? Pitäisikö kaupunkiorganisaatio ravistella uuteen toimintamalliin, jota digitalisaatio 

tuo? Omistajataho alustojen operoinnille voisi olla yksityinen (vrt. myös AMK), joka voi ottaa 

palvelusta rahaa (kaupunki ei voi). Miten 6Aika-hankkeen lopussa voitaisiin vielä jakaa 

paukkuja alustatoiminnan edistämiseksi. 

 

 

 



3 
 

 
 

Iltapäivä 13:00 – 15:45 Mittaaminen ja vaikuttavuus 

Iltapäivällä tilaisuus laajennettiin seminaari-osuudeksi myös 6aika-toimijoiden ulkopuolisille tahoille, jossa 

nostimme keskusteluun vielä tiiviimmin alustoilta kerätyn aineiston perusteella muotoiltuja 

kehittämisehdotuksia alustatoiminnan vakiinnuttamiseksi hankekauden jälkeen (aineisto Celkee Insight 

kysely, jossa mukana 21 alustan edustajia sekä strategiatason edustajia 6Aika-kaupungeista [N85], alustojen 

itsearviointi- ja kehittämisprosessi [N19 alustaa]). 

Alustoilla käytyjen keskustelujen pohjalta tulkinta keskeisistä toimenpiteistä toiminnan jatkumiseksi ja 

avointen innovaatioalustojen muodostaman palvelukokonaisuuden kehittymiseksi olivat:  

 Palvelumallin, ansainta- ja (liike)toimintalogiikan muotoilu sekä tuotteistaminen,  

 Alustapalvelukokonaisuuden muodostamisen mahdollistaminen eli alustojen välisen työnjaon ja 

yhteisten prosessien selkeyttäminen,  

 Alustojen omien sekä yhteisen digistrategian syventäminen ja alustapalvelujen skaalaaminen (vs. 

kopiointi tai imitointi)  

 Alustan roolin määrittely osana ekosysteemin tai ekosysteemien (avointa) innovaatiotoimintaa ja sen 

fasilitointia (esim. kaupunki- tai liiketoimintaekosysteemit)  

 Yhteinen digistrategia yhteistyön tehostamisessa, toiminnan näkyväksi tekemisessä ja johtamisessa 

on tarkoituksenmukaista pohtia ja määritellä osana palvelujen ja kokonaisuuden kehittämistä.   

 

Kommenttipuheenvuoroissa Katja Hagman (Espoon kaupunki) esittely KYKY-mallin juurruttamista 

Espoossa ja haasteita toimintamallin levittämisessä muihin kaupunkeihin. Reijo Itkonen (FinnMedi Oy) 

kertoi HealthHUBin digistrategiasta ja sen muodostamisesta ja Taina Ketola (Pirkanmaan liitto) esitteli, 

kuinka InnoDigi-hankkeessa kokeillaan ja kehitetään alustojen yhteistä mallia digitalisaation 

hyödyntämiselle. Kommenttipuheenvuorot tarjosivat lähtökohtia edellä mainittujen haasteiden 

ratkaisemiselle. 

 

Vaikuttavuus- ja mittaamiskeskustelussa nostettiin esiin toiminnan keskeiset mittarit ja niiden 

kehittämisen tarve osana innovaatiopalvelujen ja alustojen kehittämistä.  

 Henrika Ruokonen (PML) esitteli Pirkanmaan liiton kokemuksia ja haasteita alustatiedon 

keräämisessä ja tulkinnassa ja esitteli mittaamisen tapoja ja visualisointeja, joita 6Aika-hankkeen 

aikana on kehitelty.  

 Keskeinen haaste on tiedonkeruu ja sen automatisointi. 

 Alustan tuottaman palvelun kehittämisessä ja johtamisessa hyödynnettävät mittarit on 

tarkoituksenmukaista erottaa toiminnan alueellisessa ja kaupunkitason johtamisessa 

käytettävistä mittareista. 

 Mittaamisen tavoitteena tulisi olla alustojen toiminnan kehittäminen ja johtaminen. 

 Sekä alustapalvelun toiminnan mittaamisen että laajemman vaikuttavuuden osalta on kuitenkin 

keskeistä että tavoite toiminnalle on selkeästi määritelty.   

 Erilaisten ”ekosysteemien” toimintaa fasilitoivien alustojen vaikuttavuutta tulisi arvioida myös 

tästä näkökulmasta eli miten innovaatiotoiminta vaikuttaa esimerkiksi ihmisten terveydentilan 

ja hyvinvoinnin kehittymiseen ja näitä tukevien palvelujen saatavuuteen ja kustannuksiin (SOTE) 

(erityisesti jos alusta on merkittävästi julkisen sektorin subventoima tai jopa omistama).  

 Vastuullisuuden teema nostettiin osaksi arviointia ja RRI (Responsible Research and Innovation) 

lähestymistapa esiteltiin mahdollisena kehyksenä tämän toteuttamiselle.  


