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InnoDigin tausta-ajatus

Innovaatioalustojen tiedollajohtamisen tulisi rakentua systemaattisesti 
kerätyn ja uskottavasti esitetyn datan varaan.

Digitaalisessa muodossa oleva tieto alustojen toiminnasta ja osana niiden 
toimintaa syntyneistä innovaatioista on keskeistä, jotta alueen 
innovaatiopoliittinen päätöksenteko sekä toimintojen strateginen 
kehittämistyö pohjautuisi mahdollisimman ajantasaiseen ja paikkansa 
pitävään tietoon sekä saisi parempaa näkyvyyttä alueen sisälle ja 
ulkopuolelle esimerkiksi innovaatiopalveluista kiinnostuneille yrityksille.
-> tiedon hallinta



Kokeilut

Case 1: Innovaatioalustalla oli valmis järjestelmä mutta tiedon tuonti 
rajapinnan kautta osoittautui haastavaksi.

Case 2: Innovaatioalustalla oli käytössä monia eri työkaluja, joilla oli 
erilaiset tiedon tallennus ja rajapinnat. 

-> Todettiin, että tiedon tallentuminen alustoilla tapahtuvista eri 
prosesseista ja asiakkuuksista on yleisesti ottaen hajanaista ja 
kokonaisvaltainen tietohallinto vielä rakentumatonta.



Mitä seuraavaksi:

Suuntaviivat siitä millaisia tietojärjestelmiä innovaatioalustojen tulisi 
rakentaa?



Avoimuus on innovaatiotoiminnan lähtökohta

• Projektit, tapahtumat ja tekeminen näkyville
• Alueellinen osaaminen näkyville

• Alustojen ja niiden toimijoiden keskinäinen vuorovaikutus 
• Tätä tietoa ei tällä hetkellä saada mistään

• Vuorovaikutuksen näkyväksi tekeminen on erityisen kiinnostavaa rahoittajien, 

yritysten ja kv-toimijoiden näkökulmasta

•Avoimuus ajattelun ja toiminnan tapana
• Tiedon jakaminen on hyödyllisempää kuin sen panttaaminen - kaikkien 

mukana olevien tahojen kannalta

• Osallistuminen ja osallisuus luovat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin



Alustat tekevät strategiset valintansa jaettavasta tiedosta 

• Alustoilla erilaisia tavoitteita ja toiminta erilaista
• Myös kerätty tieto erilaista – onko nyt kerätty tieto tarkoituksenmukaista?

•Näkyvyys on kaikkien yhteinen tavoite
• Palvelee sekä yritysten, julkisten toimijoiden, tutkimustoiminnan että alustojen 

tavoitteiden toteutumista

• Jos tieto jää vain alustojen ja organisaatioiden omiin kanaviin, sitä on vaikea 
löytää
• Näkyvyys on ulkopuolisten varassa (lehtijutut, yksittäiset kontaktit, jne.)

• Yhteinen platform voi koota tiedon kiinnostuneita varten
• Yhden luukun periaatteella

• Palvelemaan erilaisia tiedontarpeita



Mitä suunniteltiin ja mitä lopulta tehtiin

• Tavoitteena oli palvelu, joka kerää dataa olemassa olevista 
tietojärjestelmistä.
• Tarkoituksena oli hoitaa tämä mahdollisimman pienellä aiheutetulla 

vaivalla innovaatioalustoille.
• Olisi vaatinut olemassa olevia tietojärjestelmiä avoimilla rajapinnoilla.

•Kokeilussa olleilla innovaatioalustoilla ei tälläisiä rajapintoja ollut, 
joten kokeilu jäi huomattavasti suppeammaksi. 
• Tietojärjestelmien ja aikataulukiireiden vuosi prototyyppikin on kohtalaisen 

pieni.



Teknistä taustaa ja suosituksia

• Innovaatioalustoilla oli tietojärjestelmiä, mutta niitä ei ollut suunniteltu 
avoimeen käyttöön.
• Jos hankitaan uutta tietojärjestelmää, niin suosituksena että kaikki data 

mitä se tuottaa esimerkiksi verkkosivuille, saisi myös rajapinnasta ulos.
•Rajapinnan ei tarvitse olla kaikille avoin, mutta se pitäisi pystyä 

rajoittamaan siten että tarvittaessa vain julkiset asiat voidaan antaa 
ulkopuoliselle.



Kiitos! 


