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Ekosysteemikehitys on trendi

• Globaalissa kisassa harva yritys pärjää enää omilla kilpailueduillaan. Tarvitaan 
muiden yritysten vahvuuksien hyödyntämistä täydentämään omaa tarjoamaa. 
Asiakas ostaa kokonaisuuden ja tarvitsee koko arvoketjun kaikkien toimijoiden 
palvelut. Yrityksen tulee määrittää oma paikkansa arvoketjussa. 

• Näin kilpailu on siirtynyt verkostojen väliseksi jo 1990-luvulta lähtien. 
• Edelleen voidaan määritellä erilaisia verkostoja kahden päämuuttujan mukaan: yhtäältä, 

millainen hallintorakenne on (yksinkertaisesta sopimuspohjaisesta alihankinta- tai 
jakeluverkostosta monimutkaisiin tietämysekosysteemeihin) ja toisaalta, millaisella 
aikajänteellä toimitaan (lyhyen tähtäimen myynti vs. vuosien päästä realisoituvat hyödyt 
yhteisestä innovaatiotyöstä). 

• Ekosysteemeiksi kutsuttuja verkostoja on neljää eri tyyppiä:
• Innovaatioekosysteemi keskittyy uuden tiedon ja keksintöjen luomiseen sekä 

kaupallistamiseen. Näihin verkostoihin kuuluu yleensä yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä 
yrityksiä. (Esimerkkinä Meilahden terveydenhuollon ekosysteemi tai Kuopio Water Cluster). 

• Startup-ekosysteemit syntyvät innovatiivisten yritysten, yrittäjien ja sijoittajien yhteisöistä 
(esim. Espoon Otaniemi tai Kuopion Hiihtokoulu/Tahko Ski Lift Pitch) 

• Kasvuekosysteemi syntyy, kun tietynlaiseen liiketoimintaan erikoistunut verkosto lähtee 
nopeaan kasvuun (esim. pelialan ekosysteemi Suomessa).

• Liiketoimintaekosysteemeistä puhuttaessa tarkoitetaan jo vakiintuneen liiketoiminnan 
verkostoa, jonka keskiössä on jokin suuryritys alustoineen (esim. Apple tai Google). 
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Matkailu toimialana 

• Matkailu on globaalisti eniten COVID-19 pandemiasta kärsinyt toimiala. 
Suomessa lasku oli maltillisempaa mutta selkeää. Edelleen ollaan n. 25 % 
alhaisemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa. 

• Matkailu on yksi Pohjois-Savon kärkitoimialoista ja mukana maakunnan 
älykkään erikoistumisen strategiassa.

• Toimialan tilanne: kotimaan matkailu vei pandemian yli, mutta kasvua on 
saavutettavissa vain kv-matkailijoista. Venäjän tilanne synkentää näkymiä. 
Tosiasiallisesti maakunnan kv-matkailutulo on vuonna 2022 laskussa. 

• Toimialan tuottama matkailutulo on noin 500 Meur/vuosi, laskutavasta riippuen 

• Pohjois-Savosta puuttuu ns. Destination Marketing/management 
Organisation, DMO (eli ”visit-organisaatio”). Sitä synnytetään parhaillaan. 
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Pohjois-Savo ja ekosysteemit 

• Maakunnassamme on kuusi tunnistettua innovaatioekosysteemiä:
• Vesiklusteri, Ruokaklusteri, Energiaekosysteemi, Kone- ja materiaalitekniikka-

ekosysteemi, Kuopio Health ja Bio- ja kiertotalouden klusteri. 

• Näiden lisäksi meille on rakennettu EU:n klusteristatuksen saanut klusterien 
klusteri, ns. superekosysteemi (www.superecosystem.fi). Tämä hyödyntää 
ekosysteemien synergiaa ja hakee ekosysteemeille ja kv-yrityksille edelleen lisää 
tunnettuutta ja houkuttelevuutta.

• Matkailu ei ole tällaista kypsyyttä saavuttanut. Sen massa ei ole oikein riittävä 
eivätkä maakunnan keskeiset matkailuyritykset ole niin yhteistyökykyisiä, että 
olisimme saaneet aikaan synergisen matkailuekosysteemin, EU:n 
klusteristatuksesta puhumattakaan. 
• Kaikki edellytykset sinänsä ovat olemassa: meillä on kuitenkin 500 Meur volyymi, 

alan tutkimusta (UEF) ja alan koulutusta (Savonia). 

• Olemmekin alkaneet valmistella maaperää sille, että tänne voisi syntyä 
uudenlainen ekosysteemi, joka koostuisi paitsi matkailusta, myös luovien 
alojen toimijoista, tapahtumajärjestäjistä, ehkä wellness-toimijoista. 

• Nykyinen yhteisvolyymi n. 1 Mrd eur.

• Tässä kokonaisuudessa on iso liiketoimintapotentiaali.

• Hajanaisuudessaan voi olla vaikea muodostaa/hallita.  

http://www.superecosystem.fi/
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Toimiminen verkostossa

• Asiakkaan kannalta kyse on usein siitä, että kokonaisuus on helpompi ostaa. 
Joskus haluttua tuotetta/palvelua on suorastaan mahdotonta ostaa ostamatta 
samalla koko arvoketjun palvelua. Samalla asiakas tulee tehneeksi valinnan 
kilpailevien arvoketjujen välillä.

• Yrityksen kannalta kyse on ekosysteemissä toimimisen osaamisesta ja samalla 
luottamuksesta. Pitää hallita oma liiketoiminta niin, että pystyy erottamaan 
hyödylliset kumppanit hyödyttömistä. Pitkäjänteiselle yhteistyölle rakentuva 
luottamus puolestaan tuo hyötyjä, mutta usein vasta myöhemmin. 

• Tärkeä osansa on verkoston tai ekosysteemin johtamisella. Miten kukin 
verkosto päättää organisoitua? Kuka verkostoa johtaa ja miltä arvopohjalta? 
Malleja on monia. 

• Digitaalisuus on usein ekosysteemien toiminnassa vahvasti läsnä. Varaus-, 
tuote- ja asiakastieto tulee tietojärjestelmästä, samoin yritysten välinen 
kapasiteetin jako ja tuotanto-/varastotieto. Usein keskeinen valinta on, mikä 
yhteinen myyntialusta valitaan. Mikä myyntikanava on kohderyhmien kannalta 
oleellinen ja keskeinen ja minkälaiset ovat siihen liittymisen kustannukset 
yrityksien kannalta? 
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Pohjois-Savon ÄES 
(P-S Liitto, Maakuntasuunnitelman 2022-2025 
tiivistelmä. Luettu 23.3.2022)
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