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Demos Helsinki
Riippumaton yhdistysmuotoinen ajatushautomo. 
Kymmenen työntekijää eri tieteenaloilta. Kaikissa hankkeissa toinen asiakas on aina 
yhteiskunta. 
Teema-alueina osaamisdemokratia ja resurssiviisas talous. Tulevaisuudentutkimus ja 
yhteiskehittäminen keskeisinä lähestymistapoina.







Miksi yhteiskehitämme?
1. Ongelmien ratkaiseminen yksin ei 

ole usein viisasta tai edes 
mahdollista.

2. Ihmisillä on halu osallistua (itselleen 
tärkeisiin asioihin).

3. Tutkimus tai kehittäminen yksin on 
voimavarojen alihyödyntämistä.



78 M E T R O P O L I N  H Y V I N V O I N T I

 
Yhteisoman hallintaa on tutkinut talouden tuore nobelisti Elinor Ostrom. Hänestä 

paikallinen väestö tarvitsee kumppanikseen hallinnon, joka ymmärtää yhteis-
oman luonteen ja joka ottaa vastaan jatkuvaa palautetta. Yhteisoman hallinnalle 
ei Ostromin mukaan ole olemassa universaalia institutionaalista rakennetta – 
kuten ei Amartya Senin mukaan millekään joukon yhteiselle tavoitteelle. Ostrom 
on tutkimuksessaan osoittanut, että yhteisomistuksessa olevat resurssit – kuten 
kalakannat, ilmakehä, tieteellinen tieto, Wikipedia ja riistapopulaatiot – tuotta-
vat yhtä hyvin kuin yksityisesti omistetut. Mutta niiden viljely vaatii muuttuviin 
tilanteisiin reagoivaa paikallista hallintaa. 

Erilaiset yhteisessä omistuksessa olevat pääomat toimivat käytännön työkaluna, 
kun tarkastelemme yhteistä hyvää design-ajattelun näkökulmasta. Voimmeko 
esimerkiksi lainsäädännöllä luoda jokamiesten oikeuksien kaltaisen instru-
mentin? Miten muuten voisimme vapauttaa jonkun piilevän resurssin käyt-
töömme ja näin saada mukaan joukkojen viisauden?

Design-ajattelun kytkeminen häijyimpiin ongelmiin kannattaa kahdesta syystä. 
Ensinnäkin se luo mielekkyyttä ihmisten työhön ja vapaa-aikaan. Se liittää ne 
suureen kertomukseen ja yhteiseen hyvään. Pääsemme katsomaan aikamme 
suuria ongelmia silmästä silmään. Toisekseen se luo kilpailukykyä, jonka esteenä  
ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset häijyimmät ongelmat ovat.

Kytkeminen häijyimpiin ongelmiin ei käy teollisen yhteiskunnan kielellä, vaan 
uuden sukupolven metaforilla. Julkista sektoria ja muita organisaatioita on 
aiemmin tarkasteltu koneina, hierarkioina, vuokaavioina ja informaatiovirtoina. 
Uuden sukupolven meforat ovat luonteeltaan biologisia, kemiallisia ja fyysisiä. 
Niissä tarkastellaan elinkaarta, ekosysteemiä, rihmastoa, dna:ta, verkostoa, par-
vea ja superorganismia. Nämä metaforat ovat tapa käsitteellistää monimutkaisia 
syy-seuraussuhteita. Lisäksi niiden avulla havaitaan, että a sioihin voi vaikuttaa 
monella tavalla. Ratkaisuissa on kyse ennen kaikkea kulttuurisesta muutoksesta, 
joka saadaan aikaan monen eri tason toimenpitein: laein, kampanjoin, ruohon-
juuritason omaehtoisessa toiminnassa, kuluttamisen yhteisöissä – paikallisesti 
ja kullekin yhteisölle tulkattuna. Myös ratkaisut ovat ekosysteemeitä: niillä on 
elinkaari, ne muodostavat rihmaston, ne toimivat kuten parvi tai jakaantuvat ja 
liittyvät toisiinsa kuten superorganismit. Tai niiden välillä on vain yksinkertainen 
symbioottinen suhde.

Strategisen designin ja innovaatioihin keskittynyttä toimistoa vetävä Darrell Rhea 
käyttää arkkitehtuuri-metaforaa. 

DESIGN-AJAT TELUSSA PYRITÄ ÄN YMMÄRTÄMÄ ÄN SEK Ä ONGELMAN E T TÄ R ATK AISUN ARKKITEHTUURI 
L Ä HDE:DA RREL RHE A

SYSTEEMIN MALLINTAMINEN
ONGELMAN UUDELLEENMÄÄRITYS

HOLISTINEN NÄKEMYS
HAASTEIDEN ARVIOINTI

TIEDON KERÄÄMINEN
ANALYYSI JA SYNTEESI

KONKREETTINEN

ABSTRAKTI

UUSIEN IDEOIDEN KEHITTÄMINEN
SYSTEEMIN DESIGN

PROTOTYYPIT JA ITERAATIOT

PARHAAN RATKAISUN 
KRITEERIEN MÄÄRITTÄMINEN

ONGELMANRATKAISU
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Source: IDEO / Open IDEO



Case 1: Monimutkaiset ongelmat
Piilotettu osaaminen -tutkimus
Kumppanuus CIMOn kanssa. 
Tutkimuskysymys: miten 
työnantajat arvostavat 
kansainvälistä osaamista.

Kaksi työpajaa, yhteensä 150 
osallistujaa.





Case 2: Toimijoiden motivointi
Peloton-ohjelma
2009 Sitran kanssa aloitettu 
ohjelma kuluttajien 
energiankulutuksen 
pienentämiseksi.

Yli 15 työpajaa ja neljä 60-80 
hengen innovaatioleiriä.



Isännöitsijät

Kiinteistön-
välittäjät

Elintarvike-
teollisuus

Ruokakaupat

Autokaupat

Rakennus-
valvonta

Tekniikan 
maailmat

Kotimaan 
matkailupalvelut

Energiayhtiöt

Metsän-omistajat



Case 3: Voimavarat käyttöön

Terveyden tulevaisuudet 2050
Tekes-hanke, jossa tutkitaan 
yhdessä THL:n kanssa terveyden 
ja valinnanvapauden tulevaisuutta.

Kuusi työpajaa, yhteensä 160 
osallistujaa.





Design for Government
Yhteiskehittämisen mahdollisuudet
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