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Avointen innovaatioalustojen digipäivänä keskustelimme, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää 

kaupunkien alustatoiminnassa ja miksi tämä on tärkeää. Teemaa tarkasteltiin eri näkökulmista ulottuen 

innovaatioalustan tietomallin rakentamisesta mielekkään datan keräämiseen ja MyData-näkökulmiin sekä 

innovaatioalustojen avoimista rajapinnoista API:en suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tapahtuman suosio ylitti odotuksemme. Mukana oli noin 50 osallistujaa, joihin lukeutui korkeakoulujen, 

kaupunkien, kehittämisyhtiöiden, yritysten ja rahoittajien edustajia sekä 6Aika-hankkeen piiristä että 

ulkopuolelta (TAMK, Turun AMK, TTY, TaY, Metropolia AMK, Haaga-Helia AMK, Tampereen kaupunki, 

Pirkanmaan liitto, Business Tampere, FinnMedi Oy, SYK, Tribe Tampere, 6Aika-strategiatoimisto, New Factory 

International Oy, Crazy Town Oy, OnniBus.com Oy, Gofore Oy, APInf Oy, Gaia Consulting Oy, R&T 

Rakennustuotepalvelut Oy, Sumplia Oy). 

Nostoja keskustelusta: 

 Joonas Kemppainen New Factory International Oy:stä perusteli alustan toiminnan mittaaminen hyötyjä 

ja esitteli alustan toiminnan mittaamisen peruskonseptin, joka voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen. 

Ensimmäinen keskittyy alustakohtaisiin tietoihin (esim. osallistujien lukumäärä, tuotetut 

työpaikat/yritykset jne.). Toinen kokonaisuus kohdistuu asiakasnäkökulmaan, jonka perusteella 

toimintaa voidaan kehittää ja yhdistettäessä useamman alustan dataa, voidaan löytää yhteisiä 

kiinnostuksen kohteita ja törmäyttää toimijoita tätä kautta. Kolmannen kokonaisuuden muodostaa 

ekosysteemitaso. Kun aineistoa kerääntyy riittävästi, voidaan tehdä trendi- tai ekosysteemin analyysejä. 

Dataa voidaan myös yhdistellä eri datalähteiden kanssa, esim. sosiaalisen median datan kanssa. 

 Taina Ketola Pirkanmaan liitosta esitteli InnoDigi-hankkeen yhteydessä tehtyä kokeilua avoimien 

innovaatioalustojen rajapinnoista. Kokeilussa oli mukana kaksi alustaa: HealthHUB ja CrazyTown. Eeva 

Kiiskinen ja Jari-Pekka Voutilainen (Gofore Oy) esittelivät hankeen käytännön kokemuksia. Kokeilun tulos 

oli, että tietoa alustoilla kerätään moniin järjestelmiin, osa automaattisesti ja osa käsin. Alustojen 

keräämät tiedot ovat hajanaisia ja kokonaisvaltaisen kuvan rakentaminen rajapinnoilta kerättävän tiedon 

avulla ei ollut tässä vaiheessa mahdollista. Kokeilu antaa suuntaa siihen, millaisia tietojärjestelmiä alustat 

voivat rakentaa tehostaakseen toimintaansa.  

 Jarkko Moilanen (APInf Oy) esitteli puheenvuorossaan, miten APIt saadaan käyttöön itsepalveluna alle 

viidessä minuutissa ja miten rajapintoja hallitaan. APIt ovat palvelullistettuja tuotteita, joiden myynnissä 

tulee huomioida, mille kohderyhmälle niitä myydään. APIn tulee vastata kolmeen odotukseen: sen tulee 

olla todistetusti tehokas, luotettava ja helppokäyttöinen.  

 Timo Ruohomäki Forum Virium Helsinki Oy:stä esitteli myData-näkökulmaa alustatoiminnassa ja korosti, 

kuinka älykkyys muodostuu siitä, miten dataa hyödynnetään. MyDatan hallinnassa tärkeää on, miten 

kansalainen voi itse päättää oman datansa käytöstä. Yritykset voivat rakentaa liiketoimintaa jaetun datan 

pohjalta. Tässä tärkeää on, millaista dataa on kerätty ja miten sitä hyödynnetään. 

 Vaikka osa alustatoiminnasta on hyvin teknologialähtöistä tai perustuu avoimen datan hyödyntämiseen, 

monilla kaupunkien kehittämisalustoilla voidaan systemaattisen tietojohtamisen avulla todennäköisesti 

kehittää palvelua ja sen johtamista vielä merkittävästi. Myös kokonaisuutena kaupunkitasolla tiedon 

keräämisen automatisointi ja kerätyn tiedon hyödyntäminen innovaatiopalvelujen kehittämiseksi on 

monilta osin keskeneräinen prosessi. 


