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Keskustelutilaisuus alustatoiminnasta ja kehittämisestä kokosi yhteen monitahoisen osallistujajoukon 

alustatoiminnan parissa työskenteleviä tai siitä muuten kiinnostuneita. Tilaisuuden tavoite oli  

 

1) luoda vuoropuhelua alustojen fasilitaattoreiden ja strategisen tason kehittäjien välille käynnistämällä 

yhteisen Celkee Insight-työkalun käyttö, sekä  

2) avata keskustelua alustatoiminnan ja Tampereen uuden Smart City –ohjelman välille Tero Blomqvistin 

(Tampereen kaupunki) esityksen pohjalta.  

 

 Tilaisuus oli kick-off Celkee Insight-työkalun käyttöön ottamiselle, joka tarjoaa Alustakehittämisen 

yhteistyökanavan fasilitaattoreiden ja strategisten kehittäjien väliseen vuoropuheluun. Työkalun 

puitteissa käydyn keskustelun pohjalta järjestetään tapaamisia, joissa tuloksista ja keskeisistä 

teemoista voidaan keskustella myös kasvotusten. Ensimmäiset nostot työkalulla kerätystä aineistosta 

esiteltiin tilaisuudessa. 

 Nostojen pohjalta teimme pienryhmätyöskentelyä, jossa keskusteltiin eri tahojen odotuksista 

alustatoimintaan, vuorovaikutuksesta toimijoiden välillä sekä alustatoiminnan vaikuttavuudesta. 

 Odotukset: Alustat tarjoavat uudenlaisia innovaatiopalveluita ja niistä muodostuvan 

innovaatioekosysteemin, joka tukee uuden liiketoiminnan kehittymistä ja erityisesti start-up-

toimintaa. Alustat voivat toimia merkittävänä vetovoimatekijöinä yrityksille, jotka pohtivat alueelle 

sijoittumista.  Odotusten toteuttamiseksi on siis painotettava käytännön tason innovaatiopalvelujen 

kehittämistä ja tarjoamista yritysten käyttöön sekä ekosysteemin selkeyttämistä, koska uusia 

toimijoita liittyy mukaan jatkuvasti. 

 Vuorovaikutus: Pirkanmaalla toimivat alustat ovat keskenään hyvin erilaisia ja yhteisen sanaston 

löytäminen on koettu osin haastavaksi (on tehty AIA alustojen kesken, mutta käynnissä on muitakin 

alustakehittämiseen liittyviä strategioita, joiden tavoitteet ja keskustelut on tärkeää tunnistaa ainakin 

strategisella tasolla). Yhteisen sanaston kehittäminen tukisi hyvää vuorovaikutusta. Alustat toimivat 

oppimisen paikkoina; on tärkeää nostaa esiin hyviä käytäntöjä (best practices) sekä esimerkkejä 

malleista, jotka eivät ole toimineet. Vuorovaikutusta strategisen ja operatiivisen tason välille pitää 

lisätä, jotta strategioiden tavoitteet siirtyvät käytäntöön ja tuottavat todellisia innovaatiovaikutuksia. 

Alustatoiminnasta Pirkanmaalla voitaisiin laatia vuorovaikutuskartta, joka kuvaisi ekosysteemiä. 

Alustatoiminnan yhteiskehittämiskana (Celkee Insight) tukee tätä vuorovaikutusta. 

 Alustatoiminnan vaikuttavuus: Pitäisi löytää keinoja alustatoiminnan vaikuttavuudesta viestimiseksi 

ja systemaattisen muutoksen kuvaamisesta. Alustatoiminnan hyödyt vaihtelevat tarkasteltavan 

osapuolen mukaan. Hyötyjä voidaan havainnollistaa käytännön esimerkkien kautta.  

 Tähän kiinteästi liittyen esitimme tilaisuudessa ryhmän kokoamisesta, jonka tavoitteena olisi miettiä 

keinoja tarkastella alustatoiminnan vaikuttavuutta ja näkyväksi tekemistä. Kiinnostuksensa ryhmään 

liittymisestä voi ilmaista sähköpostilla: nadja.nordlin@uta.fi tai henrika.ruokonen@pirkanmaa.fi. 

 Digitaalisuus: Digitaalisuus avointen innovaatioalustojen toiminnan tehostamiseksi on myös 6aika 

hankeen yhteydessä keskeinen tavoite. Alustojen digitalisointia viedään eteenpäin kevään aikana. 

 
 
Kiitos panoksestasi! 
6Aika – Avoimet innovaatioalustat –tiimi 

Nadja, Henrika, Taina ja Mika 
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