


CEGOsysteemi
– toistaiseksi

Uudenmaan 
kiertotalous

laakso







Kytkeydytään käynnissä olevaan 
tekemiseen, ei tehdä kaikkea itse

Taklataan yhdessä haasteita, 
joita yksittänen toimija ei pysty 
ratkaisemaan itse

Miten 
ekosysteemisyys 

näkyy CEGOn
tekemisessä?

Toimitaan haasteiden parissa, 
joiden ymmärtäminen vaatii 
yhteistyötä

Kehitetään pk-yritysten 
ja hanketoimijoiden 

valmiuksia 
ekosysteemityöhön



Jaetut haasteet 
vaativat yhteistyötä 
eri toimijoiden välillä

Vastuullisuus

KiertotalousKestävä 
kehitys



Läheisiä käsitteitä

• Vastuullisuus: Yritysten yhteiskuntavastuullisuus ja sen 
raportointi, julkiset harvemmin raportoivat

• Kestävä kehitys: Taloudellisen, inhimillisen ja ekologisen arvon 
edistäminen ajureina Agenda 2030 eli kestävän kehityksen 
tavoitteet 

• Kiertotalous: Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää 
tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden 
käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. 
Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen 
uusia tuotteita. (Lähde: Sitran tulevaisuussanasto)



Ekosysteemin määritelmä



Ekosysteemien orkestrointi yhdistää
toimijoita

Kuva: VTT: Yhdessä kestävää kasvua ekosysteemiopas



Kolme ekosysteemityyppiä

Kuva: VTT: Yhdessä kestävää kasvua ekosysteemiopas



Ekosysteemit 
liiketoiminnan 
palveluksessa



Vaikuttavuuden ekosysteemit

Jaettu haaste ja toimintaa Muuntautuvaa vuorovaikutusta
Kuvat: IIPP & WEF



Kuva: Kalle Piirainen/4Front



Kuva: Petri Nykänen/Pirkanmaan turvallisuusklusteri



Kuva: Petri Nykänen/Pirkanmaan turvallisuusklusteri



Jaettua oppimista tukeva 
ekoteollisuuspuistojen verkosto
• Ekoteollisuuspuistot ovat 

paikallisia alueita, jotka 
edistävät materiaalien, 
energian ja tiedon kiertoja 
yritysten välillä sekä vahvistaa 
teollista symbioosia, jossa 
toisen yrityksen jätteestä tulee 
toisen raaka-aine. 



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. 



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.





Milloin tarvitaan ekosysteemiä?

Erilaiset haasteet ja 
ratkaisut kaipaavat
eri laajuista
oppimista

Yksilön oppiminen

Tiimioppiminen

Oppiva 
organisaatio

Ekosysteemi



Konfetti Spagetti

Aktiivista suhteiden
vahvistamista

toimijoiden välillä ja 
pitkän ajan saatossa

Monenlaista
tekemistä eri
sektoreilla ja 

tasoilla

Hopealuoti?

Haasteiden osa-alueiden yhteenkietoutuneisuus

Kuva: Ingrid Burkett & Sitra



Pitkän aikajänteen perspektiivi
Muuta 

yhteiskuntaa
20 vuotta

Laajenna 
tekemistä
10 vuotta

Vakiinnuta 
yhteistyö
5 vuotta

Tee-se-itse
1-5 vuotta



Välittäminen on yhteistyön perusta

Kuva: Oxford Leadership



Erilaisten ja ristiriitaisten arvon 
mudostamisen logiikkojen yhdistäminen

Kuva: Systems Innovation



Ekosysteemin 
orkestrointi

Kumppanuus-
suhteet

Jaettujen 
haasteiden 

tunnistaminen ja 
yhdessä-

ohjautuminen

Hybridirahoitus ja 
portfoliot

Yhteiskehittäminen 
ja projektit

Jaetun tiedon 
tuottaminen

Ekosysteemiajattelu

Ekosysteemiaen
orkestroinnin viisi 
osa-aluetta



Vastuullisuuden ekosysteemitoimijoiden 
kartoitus
Vastuullisuuden ekosysteemitoimijat
• EIT Climate-KIC, Eurooppa
• Viable Cities, Ruotsi 
• United Nations Development Programme

Innovation, Globaali
• Vinnova, Ruotsi
• Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö, 

Suomi
• Spinverse, Suomi
• Ecosystem Handbook, Suomi
• CLIC Innovation, Suomi
• CHÔRA Foundation, Hollanti/globaali
• Sitra, Suomi

Vastuullisuuden ekosysteemien tutkimus- ja 
kehitys
• Transformative Innovation Policy Consortium, 

Englanti
• VTT, Suomi
• Griffith University/Yunus Center, Australia
• Rhode Island School of Design/Centre for 

Complexity, USA
• OECD Observatory of Public Sector Innovation 

OPSI 
• UCL Institute of Public Policy/Mission-oriented

Innovation Network, Englanti
• Joint Research Center (JRC), Eurooppa









Kumppanuussuhteet ovat 
avainasemassa
• Sidosryhmien ja kumppanuuksien johtaminen (vrt. avainasikkaat)
• Innovaatiokumppanuuksien sopimukset
• Digitaaliset yhteistyöalustat
• Sidosryhmien kartoittaminen
• Ekosysteemiviestintä ja aktivointi
• Jaetun osaamisen kehittäminen
• Fasilitointiosaaminen



Sidosryhmien 
kartoittaminen



Excel tai CRM kumppanuuksien 
hallintaan



Kuva: Sari Kola/Ecosystem Handbook



Ekosysteemien väliset suhteet

Kuvat: Viable Cities & JRC



Oikeassa elämässä haasteet kietoutuvat 
yhteen: Esim. Puhdas ja älykäs Kera

Kuvat: Emmi Kauhanen/Espoon kaupunki







Jaettujen haasteiden tunnistaminen ja 
yhteisöohjautuvuus sitouttavat
• Jaetun suunnan määrittäminen ja muutautuva johtajuus
• Jaettujen mahdollisuuksien tunnistaminen
• Jaettujen riskien tunnistaminen
• Jaettu päätöksenteko
• Sosiaaliset keinot jaetun ymmärryksen synnyttämiseen



Ecosystem Facilitator Journey

Kuva: CLIC Innovation: Ecosystem Playbook







Hybridirahoitus ja portfoliojohtaminen

• Erilaisten rahoitusinstrumenttien ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen portfoliossa

• Portfolion rakenteen muotoilu
• Innovaatioportfolion johtaminen: uusien tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen
• Kyvykkyysportfolion johtaminen: osaamisen ja jaettujen 

valmiuksien johtaminen
• Yhteiskunnallisten missioiden ja niitä toteuttavien 

demonstraatioiden muotoilu







Nyt ladattavissa! 

bit.ly/innovaatioportfoliot



Tavoitteet

Keinot

Projektit

Kuva: Exaptive & EIT Climate-KIC







Yhteiskehittäminen ja projektit

• Systeeminen muotoilu
• Yhteiskehittämisen orkestrointi (cco.laurea.fi) ja prosessien 

suunnittelu
• Käyttäytymisen muutoksen muotoilu
• Kokeilutoiminta
• Projektinhallinta



Kuvat: Yhteiskehittämisen ABC



Kuvat: Yhteiskehittämisen ABC







Jaetun tiedon tuottaminen 
ekosysteemissä
• Jaetun tiedon hallinta
• Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi
• Systeeminen laskentatoimi: mukaan luettuna ulkoisvaikutukset 

(esim. hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmat)
• Systeemien mallintaminen
• Ennakointitiedon tuottaminen



Kuva: Kaikki muovi kiertää/Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiö



Webinaarit



Työpajasarja
Uudenmaan
pk-yrityksille


