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1

Johdanto

Käsissäsi
on
benchmark-selvitys
yritysja
innovaatioekosysteemien
monitorointityökaluista ja -järjestelmistä. Selvitys on toteutettu osana 6Aika: Kasvun
ekosysteemit-hanketta. Selvitys toimii taustatietona uuden tiedolla johtamisen
työkalun eli nk. deal flow-työkalun suunnittelussa. Työkalua kehitetään kuudessa
Suomen suurimmassa kaupungissa Pirkanmaan liiton johdolla. Työkalun tavoitteena
on tuoda esille visuaalisessa muodossa ajantasainen kuva kaupunkien kasvuhakuisista
yrityksistä,
niihin
kohdistuvasta
rahoituksesta
ja
alueellisista
innovaatioekosysteemeistä. Kyseessä ei ole sama dealflow-palvelu jota Businessfinland
kehittää.
Kasvun Ekosysteemit-projekti on osa laajempaa 6Aika-hankekokonaisuutta. 6Aikakokonaisuus koostuu hankkeista, joissa kehitetään kaupunkeja erilaisten kestävän
kaupunkikehityksen teemojen näkökulmista. Kokonaisuus on osa Suomen
rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toteutusta.
Lisätietoa Kasvun Ekosysteemit-hankkeesta ja 6Aika-strategiasta löytyy sivuilta:
https://6aika.fi/project/kasvun-ekosysteemit/
https://6aika.fi/

2

Alueellisten yritys- ja innovaatioekosysteemien
monitoroinnin työkalut ja järjestelmät

2.1

Hamburg startup monitor

https://monitor.hamburg-startups.net/
Hampurin startup-ekosysteemin sivustolla esitellään kaupungin startup-yrityksiä ja
ekosysteemistä kerätystä datasta tehtyjä visualisointeja. Startup-yrityksistä on luotu
profiilit, joissa on lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta (kuva 3). Profiilit perustuvat
yritysten itse ilmoittamiin tietoihin. Datasivustolle on koottu ekosysteemiä kuvailevaa
yleistä tietoa (kuva 1). Data kerätään yritysten rekisteröityessä sivustolle sekä kyselyillä.
Tarkempaa
data-analytiikkaa
jaetaan
rekisteröityneille
yrityksille
ja
yhteistyökumppaneille, kuten Hampurin kaupungin yrityskehittäjille. Datan visualisointi
on tyylikästä, minkä lisäksi diagrammit ovat interaktiivisia ja ne latautuvat nopeasti.
Kaupungin startup-yritykset on myös esitetty kartalla (kuva 2). Sivusto on kokonaan
saksankielinen.
3

Kuva 2. Alueen startup-yritykset esitettynä kartalla.

Kuva 1. Päivittyvät ja interaktiiviset grafiikat.

2.1.

Kuva 3. Esimerkki startup-profiilista.

StartmeupHK

https://www.startmeup.hk/
StartmeupHK on yhden luukun näkymä Hongkongin startup-ekosysteemiin ja sen
palveluihin. Sivustolla esitetään tietoa julkisista ja yksityisistä rahoittajista, startuptapahtumista, kiihdyttämöistä, co-working-tiloista ja järjestöistä. Lisäksi sivustolla
esitellään paikallisia menestystarinoita. Sivusto on englanninkielinen.
Kaupungin startup-ekosysteemiä esitellään datan kautta tilannekuvan muodossa
(kuvat 4 ja 5). Data on visualisoitu staattisina infograafeina. Infograafit ovat
hyvännäköisiä, mutta ne eivät päivity automaattisesti. Tilannekuvia julkaistu vuosina
2014-2016 ja 2018.
Datapankkiin kerätään tiedot startup-yritysten rekisteröityessä sekä kyselyillä. Vuonna
2016 kyselyyn vastasi 38 yritystä ja organisaatiota.
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Kuva 4. Staattinen dashboard.

2.2

Kuva 5. Startup-dashboard.

Startup Estonia

http://www.startupestonia.ee/en
Startup Estonia-sivustolle on koottu startup-yrityksille ja ekosysteemin kehittäjille
tarkoitettua tietoa, kuten yrittäjille tarkoitettuja ohjeita, palvelupolkuja, startupesittelyjä,
dataa,
menestystarinoita,
data-analytiikkaa,
blogikirjoituksia,
tapahtumatietoja ja sopimuspohjia. Sivusto on kokonaan englanninkielinen. Sivusto
liittyy Startup Estonia-hankekokonaisuuteen, joka on osin EU:n rahoittama. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 7 miljoonaa euroa. Startup statistics-osiossa maan startupekosysteemiä monitoroidaan puolivuosittaisella tarkastelulla. Datasta tehdään
interaktiivisia visualisointeja. Startup-tietokannassa on tietoa mm. startup-yrityksistä ja
niihin tehdyistä sijoituksista. Tieto kerätään manuaalisesti ja crowdsourcingmenetelmällä. Etenkin rahoitustiedot ovat kiinnostavia. Tietokannan pohjadata on
avoimena Excel-muodossa:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csgtaNSl949AumfOBhwhD_S-o7wc1UIhKZdWUS4Vy-Q/edit#gid=1012630605
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Kuva 6. Startup Estonia sisältää yrittäjyyden eri vaiheisiin liittyvää ohjeistusta havainnollisessa muodossa.

Kuva 7. Tietokannassa olevat yritykset on järjestetty niiden saaman rahoituksen suuruuden mukaan.

Kuva 8. Startup-profiilista löytyvät mm.
yritysten sijoittajat.

Kuva 9. Virolaisten yritysten saaman
rahoituksen kehittyminen.
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2.3

Mapped in Israel

https://mappedinisrael.com/
Mapped in Israel-sivustolla visualisoidaan Israelin startup-ekosysteemin toimijoita
karttapohjaisella käyttöliittymällä (kuva 10). Visualisointiin on otettu mukaan startupyrityksiä, sijoittajia, kiihdyttämöitä, tuotekehitystiloja, järjestöjä ja co-working-tiloja.
Käyttöliittymä näyttää hyvältä ja sen käytettävyys on melko hyvä. Kartalla olevat
symbolit ovat hieman liian isoja. Kartasta on olemassa myös 3D-käyttöliittymä. Kartalle
valitut yritykset edustavat pitkälti korkean teknologian aloja. Klikkaamalla yrityksen
symbolia sivuston reunaan avautuu ikkuna, jossa on pieni tiivistelmä yrityksestä ja linkki
yrityksen verkkosivuille.
Sivuston data kerätty kokonaan crowdsource-menetelmällä. Yritykset voivat lisätä
itsensä kartalle ja päivittää omia tietojaan. Kartta on helposti upotettavissa muillekin
nettisivuille. Kartta on tehty Mapme-palvelulla: https://mapme.com.

Kuva 10. Visualisoinnin keskiössä on karttapohjainen käyttöliittymä, joka auttaa hahmottamaan startuppien
ja palveluiden määrää maan eri osissa.

2.4

Startup Lithuania

https://www.startuplithuania.com/

Startup Lithuania-sivustolla esitellään Liettuan startup-ekosysteemin palveluita.
Sivustolla on ohjeita esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja startup-viisumin
hakemiseen liittyvissä asioissa sekä uutisia. Ecosystem-sivulla on esitelty Liettuan
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startup-yritysten parissa toimivat organisaatiot, sijoittajat ja kehittämisyritykset (kuva
11). Organisaatiot voivat lisätä itsensä sivustolle.
Liettuan startup-yritykset on esitelty Dealroom-sivuilla (kuva 12). Yrityksiä voi suodattaa
erilaisilla kriteereillä. Startup-profiileissa kerrotaan perustietoja yrityksistä, minkä
lisäksi tietoja löytyy myös mm. avoimista työpaikoista. Dealroomin käyttöliittymän
toimivuus on muuten hyvä, mutta välillä sivun lataaminen kestää todella kauan. Kartat
toimivat varsin jähmeästi. Kartalle on visualisoitu yritysten lisäksi sijoittajat ja
kehittämisorganisaatiot. Sivusto on englanninkielinen. Sivuston data päivittyy.
Ekosysteemityökalu päivitetään crowdsource-menetelmällä ja dealroom-rajapinnan
kautta päivittäin.

Kuva 11. Datapankkiin on tallennettu tietoja ekosysteemin toimijoista.

Kuva 12. Karttakäyttöliittymä, jonka kautta voi tarkastella alueen yrityksiä ja palveluita.
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2.5

Startup Delta

https://www.startupdelta.org/

Startup Delta on koko Hollannin laajuinen startup-ekosysteemi. Delta toimii
yhteistyöverkostona, jonka jäseniä ovat mukana olevien kaupunkien omat startupkehittämisorganisaatiot. Verkostoon kuuluu myös muita julkisia organisaatioita ja
yrityksiä. Deltan tavoitteena on siis koota yhteen Hollannin kaupunkikohtaiset startupekosysteemit. Startup-näkymä pohjautuu dealroom.co-palveluun (kuvat 15 ja 16).
Kiinnostavaa Dealroomissa on esimerkiksi investment heatmap, josta näkee, miten
investoinnit ovat painottuneet toimialoittain. Sivusto on englanninkielinen.

Kuva 13. Ekosysteemistä kerätyt nostot antavat nopeasti yleiskäsityksen sen koosta ja asemasta.

Kuva 14. Startup-ekosysteemin
toimijat visualisointuna.

Kuva 15. Eri toimialojen koot visualisoituna.
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Kuva 16. Kuvassa esitetään eri toimialojen keräämä rahoitus helposti ymmärrettävässä muodossa.

2.6

Dealroom.co

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin dealroom.co-palvelua (https://dealroom.co).
Dealroom.co on tiedolla johtamisen ohjelmisto, joka on tarkoitettu yritysekosysteemien
monitorointiin ja markkinointiin. Dealroom-palvelu pitää sisällään oman tietokannan,
mutta ohjelmisto voidaan myös yhdistää rajapinnan avulla organisaation omaan CRMjärjestelmään. Työkalun toiminta perustuu rajapintoihin. Tietokanta on siis mahdollista
yhdistää rajapinnan kautta joko omiin visualisointisovelluksiin tai käyttää Dealroomin
graafista käyttöliittymää.
Tietokannan data päivitetään päivittäin eri lähteistä. Datan keräämisen menetelminä
käytetään mm. crowdsourcingia, sosiaalista mediaa, web scraping-menetelmää,
uutisvirtoja (NLP) sekä manuaalista datankeruuta. Analysoinnissa käytetään hyväksi
koneoppimista yritysten tulevan kasvun ennustamisessa. Koneoppimista käytetään
myös hyväksi kasvavien toimialojen ja kehittyvien klustereiden tunnistamisessa. Datan
laatua valvotaan manuaalisilla tarkastuksilla. Yritykset ja sijoittajat voivat itse päivittää
omaa yritystään koskevia tietoja. Näissä tapauksissa päivittäjän identiteetti
tarkistetaan. Dealroom toimii hyvin hitaasti joidenkin alueiden, kuten Liettuan
tapauksessa, mutta nopeasti vaikkapa Startup Deltan sivuilla. Palvelun visuaalinen ilme
on varsin hyvä, mutta karttakäyttöliittymä on vanhanaikainen ja toimii huonosti.

2.7

Businessfinland: Open data storehouse

https://tietopankki.tekes.fi/anonymous/extensions/Startups/Startups.html?qlikTicket=A2y2l
Nn8Ynm4XSp8
Open data storehouse on Businessfinandin ylläpitämä tietokanta ja dashboard, jossa
esitetään dataa suomalaisista startup-yrityksistä. Sivustolle kerätään dataa monista eri
10

lähteistä, kuten Vainusta, vuosien 2016-2017 Slush-tapahtumien osallistujalistoista
sekä Businessfinlandin rahoitusdatasta. Sivustolla visualisoidaan muun muassa
yritysten toimialoittaista jakautumista, henkilöstömäärää ja liikevaihtoa (kuvat 17-19).
Tietokannasta
on
mahdollista
suodattaa
yrityksiä
maakunnittain
ja
perustamisvuosittain. Yrityksistä saa tallennettua taulukon joko Excel- tai Csvmuodossa. Sivuston käytettävyys on hyvä.

Kuva 17. Liikevaihto ja henkilöstömäärä.

Kuva 18. Yritysten liikevaihto toimialoittain.

Kuva 19. Perustietoja startup-yrityksistä.

2.8

Tampereen Pulssi

http://www.tampereenpulssi.fi/
Tampereen Pulssi on dashboard, jonka avulla seurataan Tampereen kaupungin
strategian toteutumista. Sivuston toimivuus on melko hyvä, mutta diagrammit
latautuvat hieman hitaasti. Tieto on koottu eri paikoista: osa tulee suoraan palvelimelta
rajapintaa pitkin, osa Tampereen kaupungin työntekijöiden päivittämänä. Vastuu
työkalun päivittämisestä on jaettu eri osa-alueisiin, kuten talouteen ja
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kaupunkikehitykseen erikoistuneiden analyytikoiden kesken. Sivuston tietokantana
käytetään Excel Sheetsiä ja visualisointityökaluna Power BI:tä.

Kuva 20. Startup-yritysten määrä alueittain.

Kuva 22. Kasvuyritysten määrän kehitys.

Kuva 21. Patenttihakemusten määrän kehitys.

Kuva 23. Tavoitteiden toteutuminen.
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2.9

Virginia’s innovation dashboard

http://www.cit.org/inistiatives/iems/measurement-system/
Virginia’s innovation dashboard on Virginian osavaltion innovaatiotoiminnan
monitorointiin tarkoitettu sivusto. Sivustolla seurataan useita erilaisia indikaattoreita,
kuten julkista ja yksityistä t&k-rahoitusta, patenttihakemusten määrää,
yliopistotutkimuksesta lisensoitujen keksintöjen määrää, yliopistosta lähteneiden
startup-yritysten määrää, tietointensiivisillä aloilla työskentelevien henkilöiden
muuttoliikettä ja STEM-tutkintojen määrää (kuvat 24 ja 25). Pääsivulla olevat nuolet
osoittavat indikaattorien kehityksen suunnan samaan tapaan kuin Tampereen
Pulssissa (kuva 26). Visualisointien esteettisyyteen ei ole juurikaan panostettu.

Kuva 24. Lisensointien määrän kehitys.

Kuva 25. Korkeakoulutettujen muuttoliike.

Kuva 26. Tavoitteiden toteutuminen.
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2.10 Research triangle cleantech cluster monitor
http://www.researchtrianglecleantech.org/our_impact
Research triangle-alueen yritysten aloitteesta lähtenyt sivusto, jonka tarkoituksena on
markkinoida alueen cleantech-klusteria. Monitorointityökalu on yksi osa sivustoa.
Sivustolla esitetään dataa cleantech-alalla työskentelevistä yrityksistä, henkilöstöstä
sekä toimialan liikevaihdosta ja innovatiivisuudesta (kuvat 27-29). Monitorointityökalu
on toteutettu Tableaulla, mutta visuaalisuuteen ei ole panostettu paljoakaan.

Kuva 27. Tärkeimmät tunnusluvut.

Kuva 28. Cleantech-alojen työllisyyden kehitys.

Kuva 29. Patentointi ja rahoitus.
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2.11 Lounaistieto
www.lounaistieto.fi
Lounaistieto on Lounais-Suomen alueen alueellinen tietopalvelu. Sivustolla jaetaan ja
esitetään avoimia tilastoaineistoja. Visualisoidulla dashboardilla esitetään alueellista
kehitystä kuvaavia tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työllisyyden kehitystä (kuvat 3032). Sivuston visualisoinnit on toteutettu Highcharts-työkalulla ja tietokantana toimii
Google Sheets. Visualisoinnit ovat tyylikkäitä ja sivut latautuvat nopeasti. Sivuston
päivittäminen vaatii manuaalista työtä osittain siksi, että sivustolle tulevaa raakadataa
käsitellään ennen sen visualisoimista. Raakadatasta muokataan esimerkiksi
trendilukuja. Lounaistiedon koordinaatiosta vastaa Varsinais-Suomen liitto.

Kuva 30. Etusivun yleisnäkymä tärkeimmistä indikaattoreista.

Kuva 31. Työpaikkojen määrä alueittain.

Kuva 32. Työllisyysasteen kehitys.
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2.12 Startup commons
https://www.startupcommons.org/
Startup Commons on yritys, joka myy palveluna ekosysteemityökalua (”KPI data
dashboard”) (kuva 33). Työkalu pitää sisällään yhdistetyn tietokannan ja visualisoidun
dashboardin. Ekosysteemityökalulla on mahdollista monitoroida esimerkiksi startupyritysten sekä ekosysteemien ja niihin kuuluvien palveluiden kehittymistä. Dataa
kerätään Startup Commonsin tietokantaan rajapintojen, taulukkotiedostojen (Excel,
csv) ja kyselylomakkeiden avulla. Dataa voidaan myös jakaa eteenpäin rajapinnan
kautta. Palvelu pitää sisällään myös automaattisen raportoinnin. Erilaisten palveluiden
hinnat liikkuvat 14000 – 50000 euron välillä.

Kuva 33. Startup Commonsin arkkitehtuuri.

2.13 San Diego economic indicator dashboard
https://www.sandiegobusiness.org/research-center/dashboard

San Diegon kaupunkiseudun dashboard vertailee alueen kehitystä 24 suurimpaan
yhdysvaltalaiseen kaupunkiseutuun. Dashboard on jaettu neljään kategoriaan, jotka
ovat väestö, elämänlaatu, talous ja osaaminen (kuva 34). Nämä kategoriat sisältävät
yhteensä 20 monitoroitavaa indikaattoria (kuva 35). Indikaattorien ohessa ilmoitetaan
seudun sijainti suhteessa muihin vertailtaviin alueisiin. Tuloksista on ladattavissa pdfraportti.
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Sivuston visualisoinnit ovat tyylikkäitä ja helppotajuisia. Vertailuasetelma helpottaa
hahmottamaan kaupunkiseudun kehitystä suhteessa muihin alueisiin. Sivuston
indikaattorit on koottu varsin yleisesti käytössä olevista alueellista kehittyneisyyttä
kuvaavista tunnusluvuista, kuten työttömyysasteesta, viennin arvosta, kerätyn
riskirahoituksen suuruudesta, patenttien lukumäärästä, korkeakoulutettujen
henkilöiden osuudesta ja teknisen koulutuksen saaneiden määrästä.

Kuva 34. Dashboardin pääteemat, joita klikkaamalla pääsee tarkastelemaan tarkempia tietoja.

Kuva 35. Dashboardin tunnusluvut ja seudun sijoittuminen suhteessa muihin alueisiin.
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2.14 Datascouts
https://datascouts.eu/
Datascouts on belgialainen startup-yritys, joka tarjoaa data-analytiikkaan perustuvaa
alustaa kaupunkien ja alueiden monitorointiin. Alustalle voidaan kerätä dataa eri
lähteistä, kuten Twitteristä, Wordpressistä, Salesforcesta tai Excel-taulukoista.
Alustassa on tarkoituksena yhdistää dataa ymmärrettävään muotoon (kuva 36). Data
voi olla joko strukturoitua dataa esimerkiksi yritysten liikevaihdoista että
strukturoimatonta, esimerkiksi sosiaalisesta mediasta kerättyä dataa. Alusta tarjoaa
myös koneoppimiseen perustuvia ennustamistyökaluja. Nämä algoritmit perustuvat
yritysten kasvuun ja niiden ”digitaaliseen jalanjälkeen”.

Kuva 36. Datan kerääminen ekosysteemistä ja rajapinnoilta.

Datascoutsin pääidea on hyvin samankaltainen kuin mitä dealflow-työkalun osalta on
suunniteltu. Deal flow-työkalun näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on se tapa, jolla
Datascouts yhdistää erilaisia tietolähteitä toisiinsa. Yritys kuvaa tätä menetelmää
nimellä ”smart data aggregate” (kuva 37). Datascoutsin ohjelmistossa on myös
menetelmä, jonka avulla voidaan nostaa esiin sosiaalisessa mediassa eniten huomiota
saavia ilmiöitä ja yrityksiä (kuva 38).
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Kuva 37. Alustan rakenne. Eri lähteistä kerätty data yhdistetään "smart data aggregator"-työkalulla, jonka
jälkeen se voidaan jakaa tai visualisoida ”live data streamin” avulla.

Kuva 38. Erilaisia menetelmiä sosiaalisesta mediasta kerätyn datan visualisointiin.
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