


Ekosysteemin 
orkestrointi

Kumppanuus-
suhteet

Jaettujen 
haasteiden 

tunnistaminen ja 
yhdessä-

ohjautuminen

Hybridirahoitus ja 
portfoliot

Yhteiskehittäminen 
ja projektit

Jaetun tiedon 
tuottaminen

Ekosysteemiajattelu

Ekosysteemiajattelu 
ja orkestroinnin viisi 
osa-aluetta







Ekosysteemiajattelu
Minkälaisissa haasteissa 

ekosysteemityöstä on hyötyä? 
Miksi organisaatioiden kannattaisi 

liittyä ekosysteemiin?

Kuva: CLIC Innovation & CEGO



Milloin tarvitaan ekosysteemiä?

Erilaiset haasteet ja 
ratkaisut kaipaavat
eri laajuista
oppimista

Yksilön oppiminen

Tiimioppiminen

Oppiva 
organisaatio

Ekosysteemi



Ekosysteemisten haasteiden luonne

Epävarmuus
Haaste ja ratkaisut ovat 
vaikeasti ymmärrettäviä

Laajuus
Haaste ja tarvittavat 
ratkaisut ovat laajoja

Monitoimijaisuus
Yksittäinen organisaatio ei 

kykene ratkaisemaan 
haastetta



Konfetti Spagetti

Aktiivista suhteiden
vahvistamista

toimijoiden välillä ja 
pitkän ajan saatossa

Monenlaista
tekemistä eri
sektoreilla ja 

tasoilla

Hopealuoti?

Tarve monenlaisille näkökulmille ja ratkaisuille

Kuva: Ingrid Burkett & Sitra



Toimintaympäristön uudistaminen vaatii aikaa

Muuta 
toimintaympäristöä 

20 vuotta

Laajenna tekemistä
10 vuotta

Vakiinnuta yhteistyö
5 vuotta

Tee-se-itse
1-5 vuotta



Monimutkainen: 
Raketin lennättäminen kuuhun

moniorganisatorisena
yhteistoimintana

Toimintaympäristön
uudistamista vaativa: 

Meriin kerääntyvän
muovijätteen vähentäminen

monikansallisessa
yhteistoiminnassa

Yksinkertainen: 
Talon rakentaminen

moniammatillisena yhteistyönä

Toimijoiden muuntautumista
vaativa:

Lapsi- ja perhekeskeisten 
sosiaalisten haasteiden 

ratkominen moniammatillisen 
tiimin avulla

Haasteesta ja 
ratkaisuista
voidaan olla 

varmoja

Haasteeseen ja 
ratkaisuihin

liittyy
epävarmuutta

Laaja-alaisuus

Kapea-alaisuus

Ekosysteemien
sovellusalue



Erilaisten ja ristiriitaisten arvon 
muodostamisen logiikkojen yhdistäminen

Kuva: Systems Innovation



Miten saadaan 
luotua pitkäaikaisia 
suhteita keskeisten 
kumppanien välillä?

Kuka voi ottaa 
vastuun toimijoiden 
välisen yhteistyön 
synnyttämisestä?



Sopimuksettomassa yhteistyössä välittäminen ja 
luottamuksen rakentaminen ovat työn ytimessä

Kuva: Oxford Leadership



Jaetut 
vastuullisuuden 
haasteet vaativat 
yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä

Vastuullisuus

KiertotalousKestävä 
kehitys



Ekosysteemin määritelmä

Lähde: CEGO: Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen -verkkokurssi



Ekosysteemit 
liiketoiminnan 
palveluksessa



Veturiyritysten ympärille muodostuvat 
ekosysteemit
• Kiertotalouden ekosysteemit 

voivat myös muodostua suurten, 
niin kutsuttujen veturiyritysten 
ympärille. 

• Yksi esimerkki tämänkaltaisesta 
on Wärtsilän koordinoima Zero 
Emission Marine -
veturiekosysteemi, joka kokoaa 
yhteen lähes 200 toimijaa, kuten 
yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.



Jaetun haasteen ympärillä toimiva 
ekosysteemi
• Yksi esimerkki jaetun haasteen 

ympärille syntyneestä 
ekosysteemistä on CLIC 
Innovationin koordinoima 
GreenE2-ekosysteemi, joka 
kutsuu yrityksiä ja muita 
organisaatioita kehittämään 
tietotaitoa sekä 
liiketoimintamahdollisuuksia 
vihreän vedyn, vihreisiin 
energiamuotoihin liittyvien 
teknologioiden sekä kemikaalien 
ja polttoaineiden kehittämiseen. 



Vaikuttavuuden ekosysteemit

Jaettu haaste ja toimintaa Muuntautuvaa vuorovaikutusta
Kuvat: IIPP & WEF



Eri ekosysteemien kehittämiskohteet

Kuva: VTT: Yhdessä kestävää kasvua ekosysteemiopas



Ekosysteemien orkestrointi yhdistää
toimijoita

Kuva: VTT: Yhdessä kestävää kasvua ekosysteemiopas



Klusteri, verkosto…
• Klusteri: paikallinen (kaupunki tai alue) 

verkosto, jotka perustuu vuorovaikutukseen 
ja tiedon välittämiseen

• Verkosto: Toistensa kanssa 
vuorovaikutuksessa olevien toimijoiden 
verkosto, joka voi toimia tavoitteellisesti

• Arvoverkosto: Yhteistyöverkosto, joka 
synnyttää sopimusperusteisesti arvoa 
mukana oleville toimijoille (vrt. arvoketju)

• Ekosysteemi: Vakiintuneiden toimijoiden 
hajautetusti johdettu, löyhästi kytköksissä 
oleva ja suhteessa toisiinsa sekä 
toimintaympäristöönsä muuntautuva joukko 
organisaatioita 

Innovaatio-
ekosysteemi

Ekosysteemi
Tutkimus-

ekosysteemi

Liiketoiminta-
ekosysteemi

(Arvo-)
verkosto

Lähde: Peltoniemi, M. 2004. Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach



Kuva: Petri Nykänen/Pirkanmaan turvallisuusklusteri



Kuva: Petri Nykänen/Pirkanmaan turvallisuusklusteri



Ekosysteemin ja arvoverkoston suhde

Kuva: CLIC Innovation



Minkälaiseen ekosysteemiin 
kannattaa liittyä?



Osaamis- tai tutkimusekosysteemi?

• Yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostamiin 
tietämysekosysteemeihin liittyminen voi olla hyödyllistä, jos 
yrityksen onnistuminen riippuu huippututkimuksen tai uuden 
tiedon kaupallistamisesta. 

• Osaamisekosysteemit voivat avata pääsyn globaalisti uusien 
aiheiden ja teknologioiden pariin, mutta jos näille ei vielä ole 
markkinoita, kannattaa varautua pitkään aikajänteeseen 
markkinoille pääsyn ja erityisesti markkinoiden kypsymisen 
suhteen. 



Innovaatioekosysteemi?
• Innovaatioekosysteemeihin liittyminen voi olla yritykselle kannattavaa, jos on 

kiinnostusta kehittää uusia tuotteita tai palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa. 
• Innovaatioekosysteemejä ylläpitävät usein julkiset tai riippumattomat toimijat, 

jotka tuovat yhteen aiheeseen liittyviä toimijoita muodostamaan yhteistä kuvaa 
haasteesta ja yhteiskehittämään ratkaisuja siihen. Esimerkiksi Sitra, Business 
Finland, kunnat, ammattikorkeakoulut ja toimialojen yhteistyötä edistävät yritykset 
tai yhdistykset tarjoavat innovaatioekosysteemien tukipalveluita. 

• Innovaatioekosysteemeissä toteutetaan esimerkiksi haastekilpailuja, 
kiihdyttämöitä, living labeja, tarjotaan kokeiluympäristöjä eli niin kutsuttuja 
testbedejä tai tutkimusinfrastruktuureja. 

• Innovaatioekosysteemeissä tapahtuvien pilottien tai kokeilujen perusteella saa 
koeponnistettua tai validoitua tietoa palvelun tai ratkaisun toimivuudesta, 
toteutettavuudesta ja tarpeellisuudesta.

• Esim. CLIC Innovationin GreenE2 -innovaatioekosysteemi



Liiketoimintaekosysteemi?

• Liiketoimintaekosysteemit pyrkivät synnyttämään uutta 
liiketoimintaa, siihen perustuvaa kasvua sekä uusia markkinoita.

• Ne voivat perustua jo koeponnistettuihin markkinoihin sekä 
tuotteisiin sekä palveluihin ja pyrkivät ratkaisujen kehittämisen 
ohella synnyttämään tarvittavia ekosysteemisiä kyvykkyyksiä, 
jotka mahdollistavat toiminnan globaaleilla kasvumarkkinoilla.

• Esim. Wärtsilän Zero Emission Marine 2030 -
liiketoimintaekosysteemi 



Kiertotalouden ekosysteemi?

• Kiertotalouden ekosysteemejä syntyy Suomessa jatkuvasti uusia 
ja niistä monet toimivat paikallisesti tai tiettyyn teemaan 
keskittyen. 

• Kiertotalouden ekosysteemeistä ei ole missään kootusti tietoa, 
joten sopivan ekosysteemin löytäminen vaatii hieman työtä.

• Tässä toimialajärjestöt ja -yritykset, aluekehittämisen tai 
tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskentelevät organisaatiot 
ovat erityisen hyviä lähteitä, joiden kautta voi päästä mukaan 
sopivan ekosysteemin toimintaan. 



Kyvykkyyksien kehittäminen 
ekosysteemeissä 



Ekosysteemeissä kehitetään kyvykkyyksiä

Kuva: CLIC Innovation



Kyvykkyys on kykyä tehdä jotain 
yhdessä

Rooli

Suo, kuokka ja Jussi 

Resurssit: esim. tehtävänkuva, työkalut, 
osaaminen, aika

Kyvykkyys

Yhteistyö monien ihmisten välillä

Resurssit: esim. työnjako, toimintamallit/prosessit, 
digityökalut, data/tieto, roolit, teknologiat, säännöt

Lähde: CEGO: Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen -verkkokurssi



Kyvykkyyden määritelmä

Kuva: MakeWithEspoo: Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja/JHS179-suositus



Kyvykkyydet rakentavat organisaatioiden ja 
ekosysteemien valmiuksia toimia

Kuvat: MakeWithEspoo: Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja



Kolme kyvykkyyksien edistystasoa 

Kuva: CEGO: Pk-yrityksen muutosmatka kiertotalouteen -verkkokurssi



Priorisoi kehitettäviä kyvykkyyksiä

Kuva: Sitra: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista



Valintoja kyvykkyyksien kehittämisessä
Yksin kehittäminen

Nopeaa, mutta miten 
pitkälle pääsee yksin?

Yhdessä kehittäminen

Hidasta, mutta merkittävämpi 
potentiaali



Minkälaisia strategioita voi hyödyntää 
kyvykkyyksien kehittämisessä?
• Tee se itse: In-house
• Hankitaan jostain apua: Palvelujen ostaminen 
• Palaset kasaan: Arvoverkosto
• Emme tiedä, mitä pitäisi tehdä emmekä voi ratkaista haastetta 

yksin: Ekosysteeminen yhteistyö 



Erilaiset aikajänteet liiketoiminta-
ekosysteemeissä

Kuva: Sari Kola: To Ecosystem or Not to Ecosystem?



Palveluiden osto



Kumppanuudet arvoverkostossa/-
ketjussa

Kuva: Sitra: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista



Ekosysteemit kurkottavat pitemmälle

Kuva: Sitra: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista



Ekosysteemin johtaminen ja hyötyjä 

Kuva: Sitra: Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista



Miten löydät yrityksellesi sopivan 
kumppanin?
• Kiertotalouden kumppanuuksien muodoista eli yrityksistä, alustoista 

ja ekosysteemeistä ei valitettavasti löydy kootusti tietoa vielä 
mistään, joten jos et käytä omaa tuotantoketjuasi, sopivan kumppanin 
löytämiseen pitää nähdä vähän vaivaa. 

• Internetin hakukoneiden hyödyntäminen on hyvä lähtökohta ja hakea 
kannattaa oman aiheen tai alan lisäksi myös rinnakkaisilla käsitteillä 
erityisesti sopivaa kumppaniekosysteemiä etsittäessä.

• Ekosysteemityötä vastaavia asioita tehdään muun muassa 
toimialajärjestöissä, kuten esimerkiksi Green Building Council
Finlandissa ja verkostoissa, kuten aiemmin mainitussa 
ekoteollisuuspuistojen verkostossa. 
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