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Miksi yhteiskehitellä?  

• Ajattelun sosiaalisuus: pois 
itseriittoisuudesta ja guru-instituutioista 

• “Doing outside the box” 
• Eri toimijaverkostojen huomiointi yhä 

verkottuneemmassa maailmassa 
• Kuluttaja-kansalaisen valtaistuminen



Eri osapuolten törmäyttäminen ja 
hedelmällisen yhteistyösuhteen luominen. 



Fasilitoija

Kehittäjien ryhmä 
(kuluttajat, kansalaiset, 
loppukäyttäjät jne.)

Asiakasorganisaatio



Olennaista tasapuolisen 
yhteistyösuhteen luominen ja 
intressien sovittaminen yhteen: 

asiakas luonnollisesti odottaa 
arvoa, mutta aivan yhtä tärkeää on 
huomioida kehittäjien ryhmä!



Tietoasiantuntijat (teoria) 

& 

kokemusasiantuntijat (käytäntö)



Älä pumppaa tietoa, vaan palkitse 
kokonaisvaltaisesti.  

Raha ei välttämättä ole lainkaan 
olennaista. 



Voiko kuka tahansa osallistua 
yhteiskehittämisprojektiin? 

Periaatteessa kyllä, mutta yleensä 
valikoivuus on paikallaan: innokkaimmat 

ja lahjakkaimmat mukaan. 



Miksi yhteiskehittelemme usein 
nuorten aikuisten kanssa:  

• työ- ja oppimiskokemuksen tarve: 
pop-up -visiitti työelämän ytimeen 

• kontaktit 
• avoin viitekehys 
• Zeitgeist-ymmärrys 
• heittäytymiskyky



15% nuorista on sitä mieltä, että heidän suunnittelemansa mainos 
olisi samantyyppinen kuin yrityksen itse tuottamat mainokset. 

(Kansallinen Nuorisotutkimus 2013, 15-30-vuotiaat, n=1000)

48% nuorista haluaisi osallistua itselleen tärkeän tuotteen tai 
tuotemerkin kehittämiseen. 

(Kansallinen Nuorisotutkimus 2011, 15-30-vuotiaat, n=869)



Varjoryhmät ja kilpailullinen asetelma. 



Camp Berlin bisneksen benji-hyppynä: 
konkreettisten lopputulemien ohella tärkeää 

kulttuurinen muutos. 



Yhden yön juttu vai pitkä avioliitto? 



Luulitko, että nuorille on yrityksissä tarjolla vain kahvinkeittoa, mappien järjestelyä, kirjeiden postitusta ja muita  
puisevia hommia, jotka jäävät muilta yli? Ei ainakaan tässä tapauksessa! Hanttihommien sijaan tulet näkemään miten 
yritykset vievät ideat toteutukseen ja siitä kaupan hyllylle. Hartwall Jaffa tarjoaa Suomen mielenkiintoisimman 
työkokemuksen kaupallisesta alasta kiinnostuneille. 

Mitä Hartwall Jaffa tarjoaa 
Tarjoamme tänä vuonna 15-18-vuotiaille nuorille mahdollisuuden kurkistaa markkinoinnin ja tuotekehityksen maailmaan. 
Muodostamme ryhmän, joka tapaa vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Sinä pääset auttamaan Hartwallia siinä, miten he 
voisivat palvella nuoria yhä paremmin. Tutustut alan ammattilaisiin, opit uusia asioita markkinointiviestinnästä, näet miten 
suuryrityksen tuotekehitysprosessi toimii. Inspiroidut, yllätyt, tapaat uusia kavereita.

Miksi teemme näin? Olemme havainneet, että parhaiten nuorille sopivia asioita osaavat usein kehittää nuoret itse. Siksi 
päätimme koota nuorista neuvonantajaryhmän, joka opastaa meitä nuorten elämän ymmärtämisessä ja nuorisoviestinnän 
kehittämisessä.  

Mitä sinulta odotamme 
Sinulla tulee olla kiinnostusta aihepiiriä kohtaan, hyviä ryhmätyötaitoja ja halua oppia (nopeasti!) uusia asioita. Palkkiosi tästä 
kaikesta on ennen kaikkea oppimiskokemus, mutta jaamme myös pieniä muita palkintoja. Saat myös projektin ohjaajilta 
työtodistuksen ja suosituksen. Valtaosa työstä keskittyy kasvokkaistapaamisiin, mutta juttelemme tapaamisten välissä myös 
projektin omassa Facebook-ryhmässä. Projektiin mahdollisesti liittyvät matkat ja majoitukset tarjoaa Hartwall.

Jos kiinnostuit, ei muuta kuin hakemus vetämään! Toivoisimme, että vastaat siinä ainakin seuraaviin kysymyksiin, joilla  
vakuutat, että olet juuri oikea henkilö tehtävään: 

1.  Miksi juuri sinä haluaisit osallistua tähän?  
2. Millaisissa asioissa olet hyvä?  
3. Mitä toivot ja odotat tältä projektilta?  
4.  Liitä mukaan pieni työnäyte, josta olet ylpeä. Oletko kirjoittanut hyvän tekstin, ottanut valokuvan tai photoshopannut, 

tehnyt videopätkän? Koodannut jotain? Askarrellut tai järjestänyt jotain kavereidesi kanssa? Voit poimia jotain jo  
tekemääsi tai tehdä jotain ihan uutta. Dokumentoi työsi ja lähetä se meille. 

5. Kerro lyhyesti mitä mieltä olet Hartwall Jaffasta?

Pyydämme sinua lähettämään vapaamuotoisen hakemuksen seuraavaan osoitteeseen:  
SDXOL�NRPRQHQ#�����À� 
Liitä mukaan työnäyte.  Vastaamme jokaiselle hakemuksensa lähettäneelle 31.3.2014 mennessä.

Projektin käytännön toteutuksesta vastaa tutkimustoimisto 15/30 Research, joka on toteuttanut monia vastaavia  
hankkeita nuorison ja nuorten aikuisten parissa. Jos sinulla on kysyttävää, 15/30:n Mikko ja Pauli kertovat mielellään lisää. 
Heidän yhteystietonsa löydät alta. 

Hartwall Jaffa  
tarjoaa ainutlaatuisen  
           

–  Oletko sinä etsimämme henkilö?

työkokemuksen

Pauli Komonen
3DXOL�NRPRQHQ#�����À
040 743 6990

Mikko Ampuja
0LNNR�DPSXMD#�����À
050 306 7000



Yhteisömanagerin rooli on tärkeä 



Yhteiskehittäminen vaatii välittömyyttä 
ja hetkessä elämistä.  

Yhdistä luova vapaus ja systemaattinen 
projektinhallinta: todellinen taika syntyy 

näiden välimaastossa!



Pauli Komonen 
15/30 Research 

1530.fi 
paulikomonen.com 

@paulikomonen

http://1530.fi
http://paulikomonen.com

