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 8.30 – 8.35 Tilaisuuden avaus, Riina Pulkkinen, Innokaupunkien koordinaatio

 8.35 – 8.40 Orientaatio klinikoille, Kirsi Hyytinen, VTT Oy

 8.40 – 9.00 Onnistuneen ekosysteemityön kulmakivet, Katri Valkokari,
Tutkimuspäällikkö, VTT Oy

 9.00 – 9.30 Keskustelua ja sparrailua, kaikki yhdessä, Johanna Leväsluoto VTT Oy fasilitoi

Alustuspuheenvuoro tallennetaan
ja se tulee myöhemmin jakoon Innokaupunkien sivuilla



 Innokaupunkien vaikuttavuusmallin kehittämisen ja ekosysteemityön tukena
toteutetaan VTT:n vetämänä vaikuttavuusklinikoita

 Vaikuttavuusklinikoiden tavoitteena on
• Tarjota foorumi yhteiselle keskustelulle, ja porautua ekosysteemien vaikuttavuuden

varmistamisen kannalta kriittisiin kysymyksiin
• Keskustella Innokaupunkien tarpeista nousevista teemoista
• Löytää yhdessä toimivia malleja ja ratkaisuja ekosysteemien vaikuttavuuden

varmistamiseksi.

Vaikuttavuusklinikoiden tavoitteena
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 Vaikuttavuusklinikat toteutuvat tunnin mittaisten Teams-aamukahvien
merkeissä joka kuun ensimmäisenä tiistaina klo. 8.30 – 9.30.

 Jokainen foorumi avataan asiantuntija-alustuksella, jonka jälkeen varataan
aikaa yhteiselle keskustelulle ja sparraukselle.

 Tulevat klinikat
• 7.3 klo.8.30–9.30 - Onnistuneen ekosysteemityön kulmakivet, Katri Valkokari, VTT Oy
• 4.4 klo.8.30–9.30 - Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja ekosysteemien johtaminen, (TBC)
• 2.5 klo.8.30–9.30 - Vaikuttavuuden mittaaminen ja johtaminen
• 6.6 klo.8.30–9.30 - Ekosysteemityön vaikutukset yrityksissä

Vaikuttavuusklinikoiden toteutus
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Onnistuneen
ekosysteemityön
kulmakivet

7.3.2023
Katri Valkokari
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Valkokari K, Hyytinen K, Kutinlahti P & Hjelt M. (2020).
Yhdessä kestävää kasvua – ekosysteemiopas.
https://doi.org/10.32040/2020.Ekosysteemiopas.
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Selkeä visio ja arvolupaus – yhteiset tavoitteet

• Liiketoimintaekosysteemissä
linkittyminen perustuu
yhteensopiviin (tai kilpaileviin)
liiketoimintamalleihin,

• Tietämysekosysteemissä
yhteiseen tiedon luomisen
intressiin, osaamisten
yhdistämiseen

• Innovaatioekosysteemissä
haasteena on integrointi: toimijat,
roolit, tavoitteet muuttuvat

Toimijan
näkö-
kulma

Innovaatioekosysteemi
integroi tiedon luomista

(exploration)
(knowledge) ja
hyödyntämistä
(exploitation)

Liiketoiminta-
ekosysteemi

keskittyy
asiakasarvon

luomiseen

Tietämys-
ekosysteemi luo
uutta tietoa ja

teknologiaa



Toisiaan täydentävät toimijat – erilaiset
painopisteet



Systemaattinen, avoin toimintamalli –
rajapintojen ylittäminen

Ydinryhmä, koordinoi ja
ohjaa

Aktiivit,
ekosysteemikumppanit,
kehitysryhmät teemoittain

Ekosysteemin
seurantajäsenet

Potentiaaliset
/kiinnostuneet.
Sidosryhmät, rinnakkaisten
ekosysteemien jäsenetFasilitoija

Linkittäjä

Kyselijä
Mentori

Lurkkija

Tekijä

• Yhdessä luodut käytänteet
ja pelisäännöt

• Yhteistyön toteuttaminen
eri tasoilla ja erilaisilla
aikajänteillä sekä
muuttuvilla kokoonpanoilla

• Itseorganisoituminen
uudistumisen voimavarana



Vaikuttavuus arvon yhteisluonti
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Verkottaja:
mahdollistaa
kohtaamisia

Orkestoroija:
luo yhteistä

visiota

Koordinaattori:
seuraa ja

viestii

Fasilitaattori:
edistää

monialaisuutta

Ekosysteemi

Rakentaminen
Fokus

tulevaisuudessa

Kontrollointi
Fokus

toteutuksessa

Projekti/verkosto

Jatkuvuus, arvon jakaminen – erilaiset
aikajänteet

Source:
Orkestroija, fasilitaattori,
koordinaattori | VTT
(vttresearch.com)
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Kiitos ja
menestystä

ekosysteemi-
työssä!

Selkeä visio
ja arvolupaus

Toisiaan
täydentävät
toimijat ja roolit

Systemaattinen,
avoin
toimintamalli

Jatkuvuus –
arvon
jakaminen

Vaikuttavuus –
arvon yhteisluonti


