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Johdanto 1/2

Kaupunki toimii innovaatioalustana, joka 

tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia 

innovaatiotoiminnalle. Innovaatiotoiminnassa 

kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia 

ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Uusia 

tuotteita ja palveluita luodaan ja testataan 

todellisissa kaupunkiympäristöissä, 

todellisten käyttäjien kanssa.

Käsissäsi on prosessikuvaus siitä, mitä vaihtoehtoisia 

jatkokehittämismahdollisuuksia kehittäjille on tarjolla 

innovaatiotoiminnan päätyttyä. Kuvauksessa on 

tunnistettu ja määritelty, miten kaupunki voi tukea 

kehittäjiä erilaisten jatkokehittämisvaihtoehtojen 

kartoittamisessa ja niihin ohjautumisessa.

Jatkuu…
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Johdanto 2/2

Prosessikuvauksen avulla voi hahmottaa 

kokonaiskuvaa siitä, millaisia eri innovaatiotoiminta- tai 

toimintaa tukevia tahoja on kehittäjän saatavilla 

kehitystyön edistämiseksi. Kaupunki on kehittäjän 

kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa miettien 

vaihtoehtoja jatkopoluilla etenemiseksi ja optimaalisen 

jatkokehityksen varmistamiseksi aina kaupallistamiseen 

saakka.  

Onnistunut jatkopolkuvalinta kaupungin ja 

ekosysteemin eri toimijoiden kanssa voidaan varmistaa 

tunnistamalla oman kehitystoiminnan tarpeet jo 

innovaatiotoiminnan aikana.

Prosessikuvaus on geneerinen, joten mikä tahansa 

kaupunki voi hahmottaa ja optimoida 

innovaatiotoimintansa jatkopolkuja sen avulla  

Innovaatiotoimintaan osallistuvat kehittäjät saavat 

kuvauksen avulla käsityksen tarjolla olevista 

jatkopolkuvaihtoehdoista. 

Kuvauksen avulla myös muut kaupunkiyhteisön toimijat 

voivat pohtia omaa osuuttaan jatkopolkujen 

kokonaisuudessa, jotta kehittäjille voidaan tarjota 

mahdollisimman kattava ja tarkoituksenmukainen 

kehittämispolku ekosysteemin sisällä. 

Prosessikuvaus on toteutettu osana Espoon kaupungin 

6Aika – Kasvun ekosysteemit-hanketta. 
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Kaupunki innovaatioalustana ja 
innovaatiotoiminnan eri muodot



Kaupunki innovaatioalustana

Kaupunki on innovaatioalusta, joka tarjoaa 

erilaisia mahdollisuuksia 

innovaatiotoiminnalle. Innovaatioalustat ovat 

toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa 

kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia 

ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Uusia 

tuotteita ja palveluita luodaan ja testataan 

todellisissa kaupunkiympäristöissä, 

todellisten käyttäjien kanssa.



Kaupunki innovaatioalustana 1/2

Innovaatiotoiminnan muotoja Espoossa ovat 

esimerkiksi

► Testbed-toiminta

► Kokeilutoiminta

► Innovaatiokilpailut

► Hackathonit ja Design sprintit

► Innovaatiokeskittymät

Toiminta perustuu yhteiskehittämiselle. 

Yhteiskehittäminen on toimintatapa, jonka avulla 

Espoossa kehitetään yhdessä, eri osapuolten tarpeet 

huomioiden. Kaupunki avaa ovia ja kutsuu kaikki 

sidosryhmät jalostamaan nykyisiä sekä ideoimaan ja 

innovoimaan uusia palveluja yhdessä oppien. 

Yhteiskehittämisen tunnus ja kutsu yhteiskehittämään 

on Make with Espoo.

Jatkuu…



Kaupunki innovaatioalustana 2/2

Kaupunkiekosysteemissä tapahtuvalla 

yhteiskehittämisellä ja kokeilutoiminnalla tavoitellaan 

monenlaisia sekä välittömiä että välillisiä pitkän 

tähtäimen hyötyjä. Kehittämisestä hyötyvät kaikki 

yhteistyöhön osallistuvat tahot yhdessä ja erikseen. 

Yhteiskehittäminen avoimessa kaupungissa 

mahdollistaa innovaatioiden dynaamisen, ketterän ja 

paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 

skaalautuvan kehittämisen ja käyttöönoton.

Lue lisää:

Yhteiskehittämisen käsikirja

Make with Espoo -innovaatioalusta

https://www.espoo.fi/materiaalit/espoon_kaupunki/verkkolehti/yhteiskehittamisen-kasikirja/html5/index.html?page=1&noflash
https://makewithespoo.espoo.fi/fi


Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Testbed-toiminta

Kaupunki tarjoaa luontevia elävän elämän 

kehitysympäristöjä eli testbedejä. Espoon 

kaupunki tarjoaa yrityksille 

kehitysympäristöjä esimerkiksi kouluissa, 

päiväkodeissa, museoissa ja kulttuurin 

palveluissa. Testbed-toiminta laajenee 

tulevaisuudessa myös sosiaali- ja terveysalan 

palveluyksiköihin, kaupungin liikenteeseen ja 

infraan sekä kaupungin omistamiin palvelu-

ja asuinrakennuksiin liittyen.

Testbedien tarkoituksena on tukea Espoon kehitys- ja 

kokeilutoimintaa. Sen kohderyhmänä ovat kotimaiset ja 

ulkomaiset yritykset, jotka haluavat kehittää ja testata 

tuotteitaan ja palvelujaan yhdessä Espoon kaupungin 

kanssa. Muita keskeisiä kohderyhmiä ovat tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatio-organisaatiot kuten yliopistot, 

ammattikorkeakoulut ja tutkimuskeskukset sekä 

kaupunkikonsernin työntekijät ja muut 

kehittämistoiminnasta kiinnostuneet.



Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Kokeilutoiminta

Kokeilujen tavoitteena on kerätä kokemuksia, 

oppeja ja tietoa kehittämisen valintojen 

tueksi. 

• Missä on suurin potentiaali ja hyödyt?

• Millä ratkaisulla palvellaan parhaiten asukkaita ja 

asiakkaita?

• Mitä uusi ratkaisu vaatii kaupungilta ja 

yhteistyökumppaneilta toimiakseen?

Kokeiluja on erilaisia. Kokeilut voivat olla jonkin aivan 

uuden idean varhaisen vaiheen testausta, 

prototypointia tai jo valmiin ratkaisun kokeilemista 

yhdessä loppukäyttäjien kanssa tai esimerkiksi täysin 

uudessa toimintaympäristössä.  

Kokeilut vaihtelevat laajuudeltaan, kestoltaan ja 

toteutustavoiltaan. Niissä tulee kuitenkin aina tunnistaa 

mikä on kehittämistarve ja mitä kokeilusta halutaan 

oppia. 

Kokeilut voivat olla vastikkeettomia tai vastikkeellisia, 

jolloin niistä maksetaan yrityksille korvaus. 

Vastikkeelliset kokeilut käynnistetään aina hankinnan 

kautta. 



Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Innovaatiokilpailut

Innovaatiokilpailuja järjestetään kaupungin työntekijöille, työyhteisöille ja yrityksille. 

Niiden tavoitteena on kaupungin palveluiden parantaminen ja toimintatapojen 

kehittäminen. 

Innovaatiokilpailuihin osallistuu asiakaslähtöisiä innovaatioita ja potentiaalisia 

innovaatioita (ideoita), joilla on saatu aikaan/tavoitellaan esimerkiksi 

tuloksellisempaa ja jouhevampaa toimintaa.

Espoossa järjestetään vuosittain kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu.



Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Hackathonit

Hackathon on innovointimenetelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa lyhyessä ajassa 

(n. 1 pv – 1 vk) paljon ideoita. Se on luovaa ongelmanratkaisua pienissä ryhmissä. 

Tapahtuman alussa osallistujille esitellään haasteet ja tapahtumaan valitut mentorit 

ohjeistavat toimintaa Hackathonin ajan. Ratkaisu voi olla esimerkiksi toimintamalli, 

palvelu tai tuote. Hackathonin lopussa pienryhmät koostavat tuotoksestaan lyhyen 

esittelyn, jota tapahtumaan valitut tuomarit kommentoivat. 

Hackathoneista saadaan esimerkiksi ulkopuolista näkemystä, yllättäviä ideoita ja 

aihioita, konkreettisia testattavia prototyyppejä, löydetään taitavia osaajia ja 

vahvistetaan positiivisen ilmapiirin merkitystä.

Lue lisää Hackathoneista

https://6aika.fi/wp-content/uploads/2019/10/Espoon-kaupunki_Hackathon_jatkokehityspolut_loppuraportti.pdf


Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Design Sprintit

Design Sprint on prosessi, jolla luodaan nopeasti uusia tuotteita, uusia 

ominaisuuksia olemassa oleviin palveluihin tai ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Sen 

suurin hyöty on tiivistää mahdollisesti kuukausien työt yhteen viikkoon. Intensiivisen 

työviikon aikana jalostetaan ideoista konsepti, tuotetaan siitä prototyyppi ja 

validoidaan sitä testikäyttäjien kanssa. Tehdään siis paljon ja opitaan.



Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Innovaatiokeskittymät 1/2

Innovaatiokeskittymät

Innovaatiokeskittymät toimivat tietyn aihealueen ympärillä koordinoidusti, 

korkealuokkaisen osaamisen ympärillä. Toimijoita on eri sektoreilta ja heillä on 

yhteinen jaettu visio. Yhteistyön tuloksena syntyy innovaatioita. 

Innovaatiokeskittymät ovat olemassa kaikkia sen toimijoita varten ja tavoitteena on 

tuottaa hyötyjä kaikille sen toimijoille: kaupungit, tutkimuskeskukset, korkeakoulut, 

innovatiiviset ja usein kasvuhakuiset yritykset ja tiimit. Viime kädessä alueen ja koko 

Suomen brändi hyötyy keskittymistä.

Innovaatiokeskittymästä yritys voi siirtyä myös yhteiskehittämisen yhteistyöhön 

kaupungin kanssa.



Innovaatiotoiminnan eri muodot kaupunkikontekstissa

Innovaatiokeskittymät 2/2

Kaupungin rooli

Kaupunki kytkee yrityksiä ja muita verkoston toimijoita eteenpäin 

innovaatioekosysteemissä, joiden osana innovaatiokeskittymät toimivat. 

Kaupungeilla on käytössään tietoa eri toimijoista, jotta yrittäjät saavat oikea-

aikaisesti ohjauksen eteenpäin kasvunsa ja kansainvälistymisensä edistämiseksi 

oikeiden tahojen ja verkostojen luokse. Kaupunki avaa palveluita, dataa ja alustoja 

innovaatiotoimintaan. Kaupunki kiihdyttää yhteistyötä ja aktiivisesti tunnistaa sekä 

luo kontakteja eri toimialojen innovaatiokeskittymien tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Yrittäjille, joiden kasvu- ja kansainvälistymispolkua innovaatioekosysteemit 

palvelevat, tarjotaan ohjausta kotikunnasta tai -maasta riippumatta. Kaupunki 

vahvistaa yhteistä arvonluontia kaupunkiekosysteemissä kestävän kasvun, 

hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämiseksi.



Mitä tapahtuu 
innovaatiotoiminnan jälkeen?



Innovaatiotoiminnan jatkopolkujen 
määrittely 1/2
Mitä tapahtuu esimerkiksi kokeilun tai hackathonin jälkeen?

Omassa kehitystyössäsi voit hyödyntää useampaakin jatkopolkua 

yhtäaikaisesti tarpeidesi ja tavoitteidesi mukaisesti. 

Kaupungin ja kehittäjän välillä käytävissä yhteisissä keskusteluissa 

mietitään vaihtoehtoja jatkopoluilla etenemiseksi ja optimaalisen 

jatkokehityksen mahdollistamiseksi.



Innovaatiotoiminnan jatkopolkujen 
määrittely 2/2
Onnistunut jatkopolkuvalinta kaupungin ja/tai muiden 

ekosysteemin  toimijoiden kanssa voidaan varmistaa 

tunnistamalla omaan kehitystoimintaan liittyvät tarpeet 

ja kehitystyölle merkitykselliset tavat toimia. 

Osana innovaatiotoiminnan aloituskeskustelua on hyvä 

ennakoida tulevia jatkopolkuja ja kehitystyön seuraavaa 

vaihetta asettaen tavoitteet toiminnalle sen mukaisesti, 

sekä tunnistaa ja ottaa relevantit tahot mukaan 

prosessiin jo alusta  lähtien. Esimerkiksi kokeiluja 

suunniteltaessa on hyvä huomioida mahdollinen jatko 

optiona sopimuksessa. Jatkopolkuvaihtoehtoihin on 

hyvä palata innovaatiotoiminnan edetessä välietappien 

ja arviointikeskustelun yhteydessä ja tarkistaa, vieläkö 

kehityssuunnitelma on pysynyt samanlaisena.

Innovaatiotoiminnassa on tärkeää  tuottaa oppeja sen 

eri osapuolille, jakaa osaamista ja mahdollistaa 

toiminnan sekä oppien skaalaaminen eri osapuolille ja 

toiminnallisuuksiin. Tämän vuoksi myös jatkopolkuja on 

hyvä tarkastella kehittämisen ja ratkaisun 

kaupallistamisen näkökulmista.

Paikallinen yritysneuvoja toimii tarvittaessa apunasi eri 

jatkopolkuvaihtoehtojen tunnistamisessa ja lisätietojen 

selvittämisessä.



Prosessikuvauksen esittely

Prosessikuvauksessa on kuvattuna ne 

innovaatiotoiminnan jatkopolut, joissa 

kaupunki on mukana tai joiden pariin 

kaupungin yrityspalveluverkosto ohjaa.

Prosessikuvaus on jaoteltu neljään eri osioon:

► Jatkopolkujen määrittely

► Prosessikuvauksen kokonaiskuva

► Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa

► Kehittäjä jatkaa ratkaisun kehittämistä itsenäisesti

Prosessikuvauksen kokonaiskuvan esittelyn jälkeen 

käydään tarkemmin läpi prosessikuvauksen eri osa-

alueita. Osa-alueiden tarkemman esittelyn yhteydessä 

on kuvattu eri vaiheet ja niihin liittyvät sisällöt. 

Tässä dokumentissa käytetään sanaa kehittäjät 

viittaamaan erilaisiin innovaatiotyötä tekeviin tahoihin: 

yritykset, yhdistykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja 

muut kehittäjätiimit. 



Innovaatiotoiminnan jatkopolut, jatkopolkujen määrittely



Kaupungin sisäinen keskustelu kaupungin omiin tarpeisiin 
liittyen, jatkokehittämisen näkökulmasta 

Ennen kaupungin sisäistä palaveria mietittäväksi:

• Kuka järjestää kaupungin sisäisen palaverin? 

Järjestetäänkö se päättyneen innovaatiotoiminnan 

toimesta (sama taho kuin arviointikeskustelussa)  

vai koordinoidusti jonkin muun tahon toimesta?

• Milloin sisäinen jatkopolkujen palaveri pidetään? 

• Kuka palaverissa vastaa jatkopolkuvaihtoehdoista ja 

niiden sisällön tarkemmasta tietämyksestä?

• Keitä kutsutaan paikalle?

• Useita osallistettavia henkilöitä, 

osallistumistarpeiden tunnistaminen

Huomioitavia seikkoja jatkopolkuihin liittyen: 

• Toimivalta tehdä päätöksiä / hankintoja 

• Hankintalaki ja mahdollisen hankinnan eri tavat

• IPR-oikeudet osana jatkopolkuja



Kaupungin sisäinen keskustelu kaupungin omiin tarpeisiin liittyen, jatkokehittämisen näkökulmasta 

Checklist:

 Innovaatiotoiminnassa tuotettuihin lopputuotoksiin pääsy ja tutustuminen

 Sisäisessä palaverissa laaditaan jatkopolkusuunnitelma lopputuotoksille 

kaupungin näkökulmasta

 Mihin tarpeeseen lopputuotokset vastaavat? Soveltuvatko lopputuotokset 

muihin/toisiin kokeiluympäristöihin? 

 Milloin jatkopolkupalaveri pidetään kehittäjän kanssa ja mitä kanavaa käyttäen? 

 Tiimin kyvykkyyden ja sitoutumisen arviointi

 Keitä innovaatioekosysteemin toimijoita kutsutaan mukaan palaveriin? 

 Mikä on arvio idean / prototyypin / ratkaisun valmiusasteesta, kehittäjän 

motivaatiosta sekä valmiudesta jatkopolkuihin liittyen? 

 Pyydetäänkö kehittäjältä ehdotus jatkopolkuvaihtoehdon toteutumiseen liittyen 

(hankinta, innovaatiotoiminta, tms.)? 



Kaupungin ja kehittäjien yhteinen palaveri  jatkokehittämisen eri 
vaihtoehdoista ja reunaehdoista 1/2

Yhteisessä palaverissa läpikäytäviä asioita: 

• Millaisia tarpeita kehittäjällä on ratkaisun / idean / prototyypin edistämisen 

näkökulmasta

• Jatkopolkuihin liittyvien kyvykkyyksien ja toimintaan sitoutumisen arviointi

• Tarvittavat sidosryhmät ja heidän mahdollisuutensa osallistua

• Jatkokehittämiseen liittyvät tarpeet ja motivaatio

• Hankintalaki ja Espoon hankintaohje

• IPR-oikeudet

• Jos kehitystyö jatkuu avoimen kilpailutuksen kautta, niin alun perin 
mukana ollut yritys omistaa kokeilussa kehitetyn tuotteen tai palvelun. 
Kaupungilla taas on oikeudet kokeilusta syntyneeseen dokumentaatioon. 
Tämä asettelu tulee olla kommunikoituna kehittäjälle selvästi alusta 
alkaen ja tiedot ovat osa kunkin innovaatiotoiminnan sopimuspohjaa.



Kaupungin ja kehittäjien yhteinen palaveri  jatkokehittämisen eri 
vaihtoehdoista ja reunaehdoista 2/2

Kirjataan yhdessä olemassa olevia työkaluja hyödyntäen seuraavat asiat:

• Ratkaisun käyttöönottokypsyys

• Toteutuksen kesto

• Toteutuksen laajuus

• Toteutuksen kustannukset

• Yhteiskehittämiseen osallistettavat tahot

• Osallistumiseen kuluva aika osallistettavien näkökulmasta

Dokumenttia hyödynnetään jatkokehittämisen suunnittelussa ja myöhemmin arvioinnissa.



Innovaatiotoiminnan jatkopolut kaupunkiyhteisössä, kokonaiskuva



Innovaatiotoiminta jatkuu 
kaupungin kanssa



Yhteistyö kaupungin kanssa tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja 

jatkopolkuihin. Kaupunki myös ohjaa ekosysteemin muiden 

palveluiden ja verkostoitumisen pariin.

Ratkaisun IPR-oikeuksista on hyvä sopia jo innovaatiotoiminnan 

alkuvaiheessa. Jos kehitystyö jatkuu avoimen kilpailutuksen kautta, 

niin alun perin mukana ollut yritys omistaa kokeilussa kehitetyn 

tuotteen tai palvelun. Kaupungilla taas on oikeudet kokeilusta 

syntyneeseen dokumentaatioon. Tämä asettelu tulee olla 

kommunikoituna kehittäjälle selvästi alusta alkaen ja tiedot ovat osa 

sopimuspohjaa.



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 1/3



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 2/3

Espoon kaupungin hankintaohje ja Hilma

Kaupunki noudattaa julkisia hankintoja koskevaa 

lainsäädäntöä, kaupungin johtosääntöjä ja 

toimintaohjeita sekä hankintaohjetta ja -sääntöä. 

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset 

julkaistaan HILMAssa, joko kansallisesti tai EU-

laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen.

Tarjouspyynnöt

Espoossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, 

jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät 

asiakirjat ovat nähtävissä.

Lue lisää hankinnoista

https://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Business_Espoo_yrityspalvelut/Tavoitteena_kasvu/Kaupunki_kumppanina/Espoon_kaupungin_hankinnat


Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 

Hankinta ja sopimus 1/2

Suorahankinta

Hankinta-arvoltaan pienet kokonaisuudet, joissa 

kansallinen kynnysarvo ei ylity, voidaan toteuttaa 

suorahankintana. 

Kaupungin omat hankintaohjeet ja olemassa olevat 

sopimukset tulee huomioida. 

Avoin kilpailutus

Myös innovaatiotoiminnan jälkeen kaupungin tulee 

yleensä toteuttaa ratkaisun hankinta avoimena 

kilpailutuksena. Hankintalaki ja kaupungin omat 

hankintaohjeet määräävät hankintatavan. 

Hankintasopimus tehdään osana kilpailutusprosessia. 

Koska innovaatiotoiminta ei ole suora polku 

hankintaan, on tärkeä tunnistaa omat 

oppimistavoitteensa ennen innovaatiotoimintaan 

lähtemistä. 



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 

Hankinta ja sopimus 2/2

Pilotti

Pilottiin tuodaan valmiit tai lähes valmiit tuotteet 

testattavaksi. Pilotti on sidottu käyttöönottoon ja 

hankintaan. 

Pilotin aikana varmistetaan, että puitteet käyttöönottoa 

varten ovat kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta 

kunnossa. Pilotin aikana on vielä mahdollista tehdä 

pieniä muutoksia ratkaisuun.

Pilotin vaikuttavuutta arvioidaan mittareiden avulla.

Huomaa, että pilotti ja kokeilu ovat eri asiat. 

Lue lisää kokeilutoiminnasta

Käyttöönotto

Käyttöönotto suoritetaan onnistuneen pilotin jälkeen 

hankintasopimuksien mukaisesti. 



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 3/3

Kehitystyön jatkaminen innovaatiotoiminnassa

Kun on saatu oppeja edellisestä innovaatiotoiminnasta, voi jatkaa kehitystyötä uudessa 

innovaatiotoiminnassa. Esimerkiksi Hackathoneista voi edetä edelleen kokeilutoimintaan.

Omassa kehitystyössä voi hyödyntää useampaa jatkopolkua yhtäaikaisesti tarpeiden ja 

tavoitteiden mukaisesti.

Kaupungin tuki ekosysteemi- ja verkostotason kehitystyöhön

Kaupunki tukee kehittäjää löytämään sopivan jatkokehityspolun kehittämisen eri vaiheissa. Kaupunki pyrkii ohjaamaan kehittäjää 

ekosysteemin ja verkoston piiriin, sillä kasvupotentiaali on suurin ekosysteemitasolla. Kaupunki kytkee yrityksiä myös yrityspalveluiden luokse.

Kaupunki tuntee laaja-alaisesti eri toimialojen kehitystoimintaa ja  kytkee kehittäjän relevantteihin tahoihin.

Kaupunki toimii aktiivisesti erilaissa yritys- ja innovaatioverkostoissa. Kaupunki tukee kehittäjiä viestimällä mahdollisimman laajasti alueella 

olevista verkostoitumismahdollisuuksista.

https://6aika.fi/wp-content/uploads/2019/10/Espoon-kaupunki_Hackathon_jatkokehityspolut_loppuraportti.pdf


Kehittäjä jatkaa ratkaisun 
kehittämistä itsenäisesti



Kehittäjille on tarjolla monenlaisia maksuttomia sekä maksullisia palveluita ja 

ohjelmia liiketoimintansa ja innovaatioidensa kehittämiseksi. Tukea on 

saatavilla koko yrityksen elinkaaren ajalle ideasta ja yrityksen perustamisesta 

kansainvälistymiseen asti. Lisää tietoa löydät linkeistä kunkin toimijan omilta 

sivuilta.
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Business Espoo

Business Espoo -yrityspalveluverkosto tukee espoolaisten ja 

sen lähikuntien yrittäjien ja yritysten elinvoimaa tarjoamalla 

parhaat, jatkuvasti kehittyvät palvelut yhdessä paikassa.

Ideasta yrittäjäksi

Tavoitteena kasvu

Kansainvälistyminen

Osaamisen kehittäminen

Apua rekrytointiin

Ohjeita muutostilanteisiin



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 

Business Espoon palvelut 1/3

Ideasta yrittäjäksi

Yrittäjyys on halua kehittyä ja kehittää uutta sekä intoa 

toteuttaa omia ideoita ja unelmia. Harva syntyy 

yrittäjäksi – yrittäjäksi kasvetaan ja Business Espoo on 

siinä tukenasi. Olet tervetullut maksuttomaan 

yritysneuvontaan sparraamaan yritysideaasi ja 

hakemaan parhaat neuvot liiketoimintasuunnitelman ja 

laskelmien tekoon sekä starttirahan ja muun 

rahoituksen hakuun. 

Business Espoon koulutukset, tapahtumat, 

ekosysteemit ja järjestöjäsenyydet luovat ympäristön, 

jossa alueen yritykset voivat kehittyä älykkäästi 

yhdessä.

Tavoitteena kasvu

Yritystoiminnan kasvuun tarvitaan hyviä verkostoja ja 

työvälineitä. Business Espoo on apunasi kasvun 

polulla, kun haluat esimerkiksi löytää sijoittajia 

yrityksellesi tai löytää toimitilan Espoosta.

Esimerkki verkostoitumisen palvelusta, on digitaalinen 

Launchpad-törmäytysalusta, joka tarjoaa startup-

yrityksille mahdollisuuksia löytää kansainvälisiä ja 

kotimaisia sijoittajia ja (suur)yritys-kumppaneita, 

erilaisia hubeja sekä toisia startupeja ja sitä kautta 

kasvua ja uusia yhteistyön tapoja. Sijoittajille alusta 

tarjoaa mahdollisuuksia löytää sijoituskohteita oman 

fokustoimialueensa mukaan.
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Kansainvälistyminen

Kansainväliset markkinat ja verkostot tarjoavat 

runsaasti mahdollisuuksia yrityksille. Business Espoo 

tukee yrityksiä muun muassa kansainväliseen 

työnhakuun, kansainvälistymiseen ja kasvuun liittyvissä 

asioissa.

Saat kansainvälistymis-neuvontaa ja sinut ohjataan 

tarvittaessa myös Business Espoon asiantuntija-

verkoston laki- ja talousasiantuntijoiden luo. 

Palveluvalikoimassa on myös kansainvälisiä 

verkostoitumismahdollisuuksia esimerkiksi 

kohdennettujen sijoittaja- ja matchmaking-tapahtumien 

sekä digitaalisten alustojen avulla.

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittämisellä varmistat, että arki tänään on 

sujuvaa ja yrityksen huominen hyvä. Business Espoon 

verkosto kokoaa avuksesi toimijat, joiden avulla hankit 

ja kehität yrityksessäsi tarvittavaa osaamista –

koulutatpa itseäsi yrittäjänä ja johtajana tai 

henkilöstöäsi kasvun tekijöinä.

Business Espoon koulutustarjonta kattaa 

monipuolisesti niin lyhyitä täsmäkoulutuksia kuin 

pidempikestoisia kehittämisohjelmia eri yritystoiminnan 

osa-alueilla talousluvuista kansainvälistymiseen.
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Apua rekrytointiin

Kun yrityksessäsi tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa 

tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa 

muutostilanne, voit kääntyä Business Espoon 

toimijoiden puoleen. Muun muassa TE-palvelut, Omnia 

ja Espoon kaupunki tarjoavat maksuttomia 

rekrytointipalveluja yrityksille. Business Espoon kautta 

voit saada apua osaavan työvoiman löytämiseen. Voit 

myös hakea taloudellista tukea palkkakustannuksiin.

Ohjeita muutostilanteisiin

Yrityksen elinkaareen mahtuu nousuja ja laskuja. 

Business Espoo on yritysten tukena muutostilanteissa 

ja kriisin uhatessa. Voit kääntyä puoleemme, kun 

yrityksesi haasteena ovat esimerkiksi talousvaikeudet, 

juridiset kysymykset, yrittäjän jaksaminen, 

liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, yrityskauppa/ 

omistajanvaihdos tai yritystoiminnan lopettaminen, 

konkurssi.
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Yksityinen rahoitus
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Business Finland

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka 

tarjoaa innovaatiorahoitusta ja 

kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja 

investointeja Suomeen.

Palvelut PK-yrityksille

• Palvelut Startupeille

• Palvelut suurille yrityksille

• Palvelut tutkimusorganisaatioille

• Palvelut julkiselle sektorille

Palveluiden teemat

• Vienti ja kansainvälistyminen

• Rahoitus

• Ohjelmat

• Ekosysteemien rakentaminen

• Matkailun edistäminen

• Digipalvelut
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Finnvera ja muut julkiset rahoittajat

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos 

Export Credit Agency (ECA).

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen 

sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten 

toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. 

Sitralta saa rahoitusta hankkeisiin, jotka liittyvät Sitran toiminnan teemoihin, kuten 

kiertotalouteen, koulutukseen ja ilmastoratkaisuihin.



Kehittäjät jatkavat ratkaisun kehittämistä itsenäisesti

Rahoitus- ja kansainvälistymispalvelut 3/3

Yksityinen rahoitus

Fiban on yksi suurimmista ja aktiivisimmista 

bisnesenkeliverkostoista Euroopassa. Päätehtävänä on 

linkittää mahdollisia nopean kasvun yrityksiä 

sijoittajajäseniemme kanssa. 

Rahoitusyhtiötuotteiden avulla yritys pystyy 

rahoittamaan investointejaan, optimoimaan 

vakuutusomaisuutensa käyttöä, parantamaan 

taserakennettaan ja hankkimaan 

käyttöpääomarahoitusta.

Perinteisten pankkien rinnalle on tullut Fintech

(finanssiteknologia)-yrityksiä jotka tuovat lisätyökalun 

yritysten rahoituksen vaihtoehtoihin, mutta samalla 

myös auttavat pankkia.

Suomen pääomasijoitusyhdistys edistää 

pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä Suomessa. 

Varsinaiset jäsenet ovat Suomessa 

pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä. 

Liitännäisjäsenet ovat suomalaisella 

pääomasijoitustoimialalla muuten vaikuttavia tahoja.

Joukkorahoitus on viime vuosina kasvanut ja saanut 

erilaisia muotoja. Myös Suomessa on useita alustoja 

joukkorahoituksen keräämiselle, vaikka 

kansainvälisetkin alustat ovat käytössä ja hyviä 

erityisesti yrityksille, jotka hakevat tuotteelleen 

markkinasijaa kansainvälisiltä markkinoilta.
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Suuryritysten startup-ohjelmat

KV-verkostoihin ohjautuminen

Liiketoiminnan kasvuohjelmat (hautomot, kiihdyttämöt jne.)

Tutkimusyhteistyö

Muiden kaupunkien innovaatiotoiminta

Verkostot, hubit, keskittymät (yhteiskehittäminen)
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Suuryritysten startup-ohjelmat

Suuryritykset hakevat pilottitoteuttajia esimerkiksi 

Venture Capital -toiminnan kautta, jotka pystyvät 

toimeenpanemaan projekteja nopeasti 

kumppanimuotoisesti.

Isot yritykset järjestävät omaa innovaatiotoimintaa 

ja jatkopolkuja niihin esim. yhteiskehittämisen 

muodossa.

Paikallisella yrityspalvelujen asiantuntijalla on 

näkyvyys suuryritysten startup-toimintaan.

KV-verkostoihin ohjautuminen

Kansainväliset verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia 

yritysten jatkokehitykselle. 

Esimerkkejä toimijoista, jotka tukevat kansainvälisessä 

verkostoitumisessa ovat Team Finland, Business Finland, 

Helsinki Business Hub, kauppakamarit ja Enterprise Europe 

Network (EEN). 

Esimerkiksi EEN tarjoaa maksutonta tietoa ja ohjausta

• kullekin yritykselle sopivimmista EU:n tarjoamista 

avustusmuotoisista rahoitusmahdollisuuksista ja –ohjelmista

• kansainvälistymisestä ja lainsäädännöstä

• kansainvälisistä yhteistyökumppaneista 

• neuvoja innovaatioiden kaupallistamisesta

• seminaareista ja tapahtumista
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Liiketoiminnan kasvuohjelmat (hautomot, 

kiihdyttämöt jne.)

Erilaiset kasvuohjelmat tarjoavat erityisesti startupeille 

mahdollisuuksia nopeampaan kasvuun. Yrityshautomot 

on tarkoitettu tukemaan yrittäjää ensimmäisissä 

askeleissaan kohti yrittäjyyttä. Hautomoissa ja 

kiihdyttämöissä on erilaisia ohjelmia, joissa yrittäjä voi 

hioa omaa liikeideaansa ja mahdollisesti koota tiimiänsä. 

Esimerkiksi Kiuas kiihdyttämöllä on kaksi ohjelmaa eri 

tilanteissa oleville kehitystiimeille. Kiuas Start on 

suunnattu varhaisen vaiheen ideoille ja se järjestetään 

kahdesti vuodessa. Kiuas Accelerator on 9-10 viikon 

mittainen ohjelma hieman pidemmällä oleville 

startupeille. 

Aalto Startup Center ja Aalto Innovation Services 

tarjoavat From Idea to Impact -palveluja yritysten eri 

kypsyysvaiheisiin.

ESA BIC (European Space Agency’s Business 

Incubation Centrin) toiminta on suunnattu tiimeille, 

joiden ratkaisu tukee tai hyödyttää avaruusteollisuutta 

(esimerkiksi hyödyntämällä 

satelliittipaikannusteknologiaa). 
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Tutkimusyhteistyö

Yhteistyö tutkimuskeskusten kanssa tarjoaa yrityksille näköalan uusimpaan 

tutkimustietoon ja kilpailukykyä kehittäviin mahdollisuuksiin sekä laajan 

asiantuntijaverkoston.

Esimerkiksi Espoon alueella toimii useita TKI-organisaatioita, kuten Aalto yliopisto, 

VTT teknologian tutkimuskeskus ja Laurea ammattikorkeakoulu. 

Yhteistyö tutkimuskeskusten kanssa on alakohtaista ja räätälöityä. Yritysten ja 

tutkimuskeskusten välistä yhteistyötä tehdään esimerkiksi EU-rahoitteisissa 

hankkeissa. 

Seuraa paikallisia verkostoitumistapahtumia ja tutkimuslaitosten omia verkkosivuja.



Innovaatiotoiminta jatkuu kaupungin kanssa 

Ekosysteemi ja verkosto 4/5

Muiden kaupunkien innovaatiotoiminta

Kaupungit tekevät tiivistä yhteistyötä 

innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Eri kaupungeilla on 

omia innovaatioalustoja erilaisilla alakohtaisilla 

painotuksilla. 

Paikallinen yritysneuvoja neuvoo kansallisiin ja 

kansainvälisiin verkostoihin ohjautumisessa. 

Eri kaupunkien innovaatiotoiminnasta löydät tietoa 

myös niiden omilta verkkosivuilta. 

Esimerkkejä:

► Smart Tampere –ohjelma

► Turku Science Park

► Forum Virium Helsinki

► Helsingin kaupunki, Testbed Helsinki

► Business Oulun avoimen innovaation palvelut

► Business Vantaa
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Verkostot, hubit, keskittymät 

(yhteiskehittäminen)

Verkostot ja hubit tarjoavat tukea ja tietoa sekä 

yhteistyömahdollisuuksia.

Innovaatiokeskittymät ja hubit kokoavat yhteen 

samoista teemoista kiinnostuneita toimijoita 

kehittämään yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa 

innovaatiotoimintaa tuomalla yritykset, yhteisöt, 

tutkimuslaitokset ja julkiset toimijat yhteen.

Esimerkiksi Smart Otaniemi Espoossa on älykkään 

energian ja älykaupungin innovaatioekosysteemi, jossa 

on mukana VTT, Aalto, Espoon kaupunki ja noin 70 

kumppania. Yhdessä kehitetään kestäviä ja 

kaupallisesti kannattavia energiaratkaisuja mm. 

pilottiprojektien kautta.

FCAI Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for 

Artificial Intelligence FCAI) on osaamiskeskittymä, joka 

kokoaa yhteen huippututkijoita sekä teollisuuden ja 

julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän 

ongelmia niin olemassa olevan tekoälyosaamisen kuin 

kokonaan uusien tekoälymenetelmien avulla. FCAI on 

yksi Suomen Akatemian nimeämästä kuudesta 

lippulaivasta ja keskeinen toimija Suomen 

tekoälyohjelman toteuttamisessa.



Innovaatiokilpailut

Innovaatiokilpailujen jatkopolut eroavat osittain muun innovaatiotoiminnan 
jatkopoluista, joten niiden prosessi on kuvattu seuraavaksi erikseen. 
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Yrityksen perustaminen

Yrityspalvelut

Yrityksen perustamisen yhteydessä eri tilanteisiin saa 

Business Espoon kautta. 

Tämän lisäksi on tarjolla valtakunnallisia rahoitus- ja 

kansainvälistymispalveluita esimerkiksi Business 

Finlandin kautta. 

Innovaatiotoiminnan eri muodot

Kaupunki on innovaatioalusta, joka tarjoaa erilaisia 

mahdollisuuksia innovaatiotoiminnalle. Innovaatioalustat 

ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa 

kaupunkiyhteisö synnyttää yhdessä uusia ratkaisuja ja 

uutta liiketoimintaa. Uusia tuotteita ja palveluita luodaan 

ja testataan todellisissa kaupunkiympäristöissä.

Innovaatiotoiminnan muotoja Espoossa ovat esimerkiksi:

• Testbed-toiminta

• Kokeilutoiminta

• Innovaatiokilpailut

• Hackathonit 

• Design Sprintit

• Innovaatiokeskittymät
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Lopuksi

Kiitos kaikille innovaatioekosysteemin toimijoille hyvästä yhteistyöstä.

Tervetuloa innovaatiotoiminnan pariin Espooseen!

Kiitos LINK Design and Development Oy yhteistyöstä hankkeen aikana tuotosten muotoilussa.

Lisätietoja:

Katja Hagman katja.m.hagman@espoo.fi

Heli Hidén heli.hiden@espoo.fi

Veera Vihula veera.vihula@espoo.fi

Marianne Julkunen marianne.julkunen@espoo.fi

#MakeWithEspoo #6Aika #GrowthEcosystems

mailto:katja.m.hagman@espoo.fi
mailto:heli.hiden@espoo.fi
mailto:veera.vihula@espoo.fi
mailto:marianne.julkunen@espoo.fi
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